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1. Informatie 

HOOFDSTUK II 

Patientenrechtelijke aspecten 

I 283 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Knieschijfverwijdering 
Klacht: Chirurg heeft zonder specifieke toestemming van patiente haar knieschijf 
verwijderd. Chirurg heeft patiente niet naar behoren geinformeerd over de nabe-
handeling. Chirurg heeft een later optredende infectie aan de knie niet naar behoren 
behandeld. Chirurg heeft niet meegewerkt aan plaatsing van patiente op een een-
persoonskamer in het ziekenhuis, maar plaatsing in een verpleegtehuis voorgesteld, 
tegen de wil van patiente. 
Feiten: Patiente vervoegt zich bij de aangeklaagde chirurg vanwege klachten berus-
tend op periostosis calcanei en een 'scheefliggende' knieschijf, waarvoor een opera-
tie geindiceerd is volgens de chirurg. Patiente is lien jaar eerder reeds wegens knie-
klachten bij een reumatoloog geweest. Chirurg treft bij onderzoek een habituele 
(sub)luxatie aan van de knieschijf en stelt operatie voor. De voet kan poliklinisch 
worden geopereerd, maar voor de knie is een opname noodzakelijk, waarna patiente 
na 4 hooguit 6 weken weer normaal zal kunnen lopen. Op 1 april wordt patiente aan 
voet geopereerd. Patiente zegt van de knie-operatie te hebben willen afzien, maar 
chirurg stelt dat patiente dit nimmer te kennen heeft gegeven. 
Tijdens de operatie verwijdert de chirurg de knieschijf, daar hij dit geindiceerd acht. 
De verwijderde patella wordt vervangen door een nieuw opgebouwde, zodat geen 
functieverlies zal optreden. Patiente stelt dat door haar geen toestemming is gegeven 
om de patella te verwijderen. De patella is aan patiente meegegeven op sterk water, 
waaruit de conclusie getrokken moet worden dat over eventueel verwijderen is ge-
sproken, aangezien operatiemateriaal pleegt te worden weggegooid. In de post-ope-
ratieve periode hebben zich bloedingen voorgedaan, welke volgens de chirurg corn-
plicaties zijn geweest van de door de internist geleide anti-stollingstherapie. Patiente 
krijgt veel medicijnen vanwege als resistent aangegeven pijnen, maar de dosering 
van twee capsules fortral gaat, volgens de literatuur, 'niet over de schreef'. De darm-
bloeding die patiente krijgt, vindt plaats 20 dagen na de laatste medicatie. 
In juni en juli zijn bloedstolsels en twee fistels behandeld door de chirurg en bij een 
kweekproef in augustus blijkt een infectie te bestaan met pseudomonas en strepto-
coccus haemolyticus. De chirurg stelt dat wel degelijk zoveel mogelijk tegemoetge-
komen is aan de wensen en verlangens van patiente door bijvoorbeeld dagelijks uit 
een Indisch restaurant eten voor patiente te laten komen. Vanwege te weinig aanwe-
zig geachte zorg thuis, wordt gedacht aan een verpleegtehuis. 
Overwegingen: Beide partijen hebben geen helderheid kunnen bieden ten aanzien van 
het wel of niet tevoren besproken zijn van het verwijderen van de knieschijf. Patien-
te was kennelijk gefixeerd op het 'rechtzetten' van de knieschijf, waardoor een nuan-
cering in het voorafgaand gesprek bestaande uit een andere mogelijkheid bij de ope-
ratie, aan haar aandacht is ontsnapt. Dat de operatie op 13 april tegen de wil van pa-
tiente heeft plaatsgevonden en is doorgezet, is volstrekt onaannemelijk. 
De chirurg bleef volgens het College de verantwoordelijkheid houden voor de toe-
gepaste anti-stollingstherapie. Nu, gemeten naar de omstandigheden van het geval, 
een aanvaardbaar risico is genomen, behoeft aan dit punt geen verdere aandacht be- 
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steed te worden. Bij de aanpak van de infectie zijn geen fouten gemaakt. Elke ope-
ning in de huid geeft in beginsel een infectierisico. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC overweegt dat de geraadpleegde deskundige aanwijzingen heeft gezien 
voor aanwezige arthrotische afwijkingen van de knie van patiente op de rontgenfo-
to's. Door deze afwijkingen bestond de kans dat de patella verwijderd moest wor-
den, hetgeen pre-opera tief met patiente besproken had moeten worden. De verkla-
ringen dienaangaande blijven met elkaar in tegenspraak. De deskundige meent dat 
een complicatie bij een profylactische anti-stollingstherapie die moet worden inge-
steld, niet altijd is te voorkomen. Voor het overige is het CMTC van hetzelfde oor-
deel als het College in eerste aanleg. 
Wel is het CMTC van oordeel dat de chirurg bij zijn verslaglegging in de medische 
status, met name voor wat betreft de gegevens die de indicatie voor de operatie 
vormden, ernstig tekort is geschoten. De chirurg heeft ter zitting desgevraagd ver-
klaard, dat zijns inziens het noteren van feiten in de status achterivege kan blijven 
als een operatie op basis van die feiten volgt. Het CMTC acht dit een onjuiste han-
delwijze. Pijnklachten en de intensiteit hiervan vormen een zeer, zo niet meest rele-
vante indicatie voor de operatie. Het had dus op de weg van de chirurg gelegen 
hieromtrent gegevens in de medische status op te nemen. Het College acht het te-
kortschieten van de chirurg in dit opzicht van zodanige aard dat het opleggen van 
een maatregel passend is. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 284 1986-1989 	 Tumor dikke darm 
Klacht: Chirurg heeft patiente en directe familie onvoldoende geinformeerd over de 
ernst en ware aard van patientes aandoening. 
Feiten: Klagers mother worth op 20 oktober door de chirurg geopereerd wegens een 
tumor in de dikke darm. De operatie is palliatief. Aan echtgenoot van patiente is 
post-operatief medegedeeld dat een maligne tumor is verwijderd en dat, voor zover 
dat met het blote oog te constateren valt, alles is verwijderd. Geen zekerheid bestaat 
ten aanzien van het verdere verloop. In overleg met de huisarts wordt besloten tot 
een voorzichtig beleid ten aanzien van de voorlichting. De chirurg verricht nacontro-
les. Tijdens die consulten klaagt patiente wel over de lichamelijke situatie, maar stelt 
geen vragen over het toekomstige beloop. Op 15 juni van het volgend jaar moet pa-
tiente weer een operatie ondergaan en bij deze gelegenheid geeft de chirurg desge-
vraagd volledig opening van zaken. 
Overwegingen: Het College is van mening dat de chirurg over de aard van de aan-
doening en de ingreep van oktober juiste en volledige informatie heeft gegeven. Op 
grond van deze informatie is door klager de situatie zo getaxeerd, dat een kwaad-
aardig gezwel was verwijderd en dat het 'nu goed was'. Het College oordeelt dater 
geen onvoorwaardelijke en ongeclausuleerde informatieplicht van de chirurg be-
staat. In casu mag gesteld worden dat op grond van een op goede bedoelingen ge-
stoelde strategie (waarbij beide betrokken chirurgen geen enkel eigen belang hadden) 
gekozen is voor een voorzichtig doseren van de gehele waarheid. 
Het College laat in het midden of de chirurg de meest aangewezen weg van infor-
matieverstrekking ook inderdaad heeft gevonden. Hier is zeker geen sprake van een 
in tuchtrechtelijk relevante mate van tekortschieten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1285 1986-1989 	 Mammatumor 
Klacht: De borstoperatie had niet mogen plaatsvinden, omdat conditie van patiente 
niet optimaal was. Chirurg heeft geen overleg gepleegd over eventuele uitbreiding 
van de operatie. Pas na afloop van de operatie werd door chirurg meegedeeld dat tot 
ablatio was overgegaan. Chirurg had de curettage niet onder algehele narcose mo-
gen uitvoeren, gezien de grote belasting ervan voor patiente. Bij overplaatsing van 
patiente naar ander ziekenhuis is tekortgeschoten bij de behandeling van een be-
staande ernstige obstipatie. 
Feiten: Patiente (80 jaar), wonend in bejaardenoord, wordt door huisarts verwezen 
naar chirurgische polikliniek wegens een tumor in de rechtermamma. Op 26 juli 
wordt patiente opgenomen en bij een lichamelijk onderzoek worden in de rechter-
mamma twee tumoren gepalpeerd. Op verzoek van aangeklaagde chirurg wordt een 
mammogram vervaardigd, op grond waarvan een van beide tumoren verdacht 
wordt bevonden voor maligniteit. Op 31 juli wordt onder lokaal-anesthesie een 
biopsie genomen, maar het pathologisch onderzoek levert geen uitsluitsel op. Chi-
rurg besluit vervolgens na consultatie van internist, neuroloog, huisarts en radio-
therapeut en in overleg met patiente en enkele van de familieleden tot een operatie 
onder algehele narcose. De operatie vindt plaats op 3 augustus. Peroperatief worden 
vriescoupes gemaakt en het microscopisch onderzoek wijst maligniteit uit. Er volgt 
een ablatio mammae; een suspecte okselklier wordt eveneens verwijderd. Bij post-
operatief uitgevoerd pathologisch-anatomisch onderzoek blijkt sprake van een infil-
trerend duct-carcinoom. 
Op 12 augustus is sprake van bloedverlies per vaginam. Curettage wordt uitge-
voerd. Patiente vertoont in de loop van de opname een in ernst toenemend demen-
tieel beeld. Het ziekenhuis beschikt niet over een geriatrische afdeling en patiente 
wordt naar ander ziekenhuis overgeplaatst. Een uitgevoerde CT-scan laat een em-
stige corticale atrofie zien. Patiente overlijdt op 18 september. 
Overwegingen: Het eerste deel van de klacht ziet op conditie van patiente, met het 
tweede deel bedoelen klagers te stellen dat omtrent een verdergaande ingreep dan 
een lumpectomie geen voorlichting was gegeven, zodat toestemming voor de ablatio 
geacht moet worden niet te zijn gegeven. 
Het College heeft de indruk dat chirurg zich de te wensen overlatende fysieke condi-
tie van zijn patiente zeer wel bewust was. Het College is met chirurg van oordeel dat 
niet-behandelen van de mammatumor niet verantwoord kon worden geacht. 
Het College is van oordeel dat de gekozen weg - biopsie onder lokaal-anesthesie ge-
volgd door lumpectomie onder algehele narcose, vriescoupes, ablatio en verwijde-
ring van de okselklier - als juist beleid dient te worden aangemerkt. Niet gesteld kan 
worden dat de fysieke conditie van dien aard was dat de ingreep daarmee gecontra-
indiceerd was. 
Eerste deel van de klacht faalt. 
De lezingen ten aanzien van het voorlichten van patiente en familie lopen sterk uit-
een. Klagers falen als het er om gaat hun standpunt tegenover de stellingen van de 
chirurg meer gewicht en relief te geven. Klagers zijn in de gelegenheid geweest hun 
stellingen nader te adstrueren. Tweede deel van de klacht is niet gegrond. 
Ten aanzien van de beslissing om tot een curettage over te gaan, draagt de gynaeco-
loog de verantwoordelijkheid. Op de aangeklaagde chirurg rustte wel de verplich-
ting zijn collega te informeren omtrent de fysieke conditie van zijn patiente. Chirurg 
verklaart gevolg te hebben gegeven aan deze informatieplicht. Het College is gezien 
de mededelingen in de status van patiente de mening toegedaan dat de obstipatie 
van patiente is onderkend en naar behoren behandeld. 

179 



II Patientenrechtelijke aspecten 

Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het College in eerste aanleg. 

1 286 1986-1989 (neurochinag) 	 Discografielchemonucleolyse 
Klacht: Chirurg heeft patient v66r de operatie niet ingelicht over de mogelijke corn-
plicatie van retrospermie. 
Feiten: Patient is in april 1984 door de chirurg opgenomen voor het ondergaan van 
een discografie met aansluitend een chemonucleolyse. Bij discografie wordt een in-
tacte tussenwervelschijf L4-81 gezien en een duidelijke 'kapotte' tussenwervelschijf 
L44.5. Op 13 juni ziet de chirurg patient terug en stelt vast dat de ingreep niet heeft 
geholpen. Patient reageert gemotiveerd op het voorstel van de chirurg om een trans-
abdominale spondylodese te verrichten met behulp van een transplantaat uit de cris-
ta iliaca. Deze operatie wordt op 22 juni verricht. Het post-operatieve beloop is onge-
stoord en een myelografie toont geen afwijkingen. Tijdens controle op 19 september 
klaagt patient over een gestoorde zaadlozing. Chirurg adviseert verwijzing naar uro-
loog indien de klachten blijven bestaan. Op 31 oktober ziet chirurg patient weer met 
pijnklachten in het rechterbeen. Ondanlcs afspraken voor verdere controle verschijnt 
patient niet meer. Eind januari 1985 ontvangt de chirurg bericht van uroloog, die 
patient heeft gezien wegens een impotentia ejaculandi. Bij verder onderzoek wordt 
een retrospermie vastgesteld. 
V66r de transabdominale spondylodese heeft de chirurg met patient overleg ge-
pleegd en eventuele complicaties besproken. Niet is daarbij over het risico van retro-
spermie gesproken. 
Overwegingen: Het College kan zich in grote lijnen verenigen met de door de chirurg 
gekozen werkwijze bij het streven naar een 'informed consent' van de patient. Het 
College is met de chirurg van oordeel, dat het niet van een verstandig beleid zou ge-
tuigen de patient een uitvoerige specificatie te geven van alle mogelijke complicaties, 
die bij een operatie als in casu zouden kunnen optreden. Er dient een selectie van ri-
sico's plaats te vinden, waarbij die risico's de patient moeten worden meegedeeld, 
die met de aard van de ingreep op bijzondere wijze samenhangen. Welke risico's 
web en welke niet aan de patient moeten worden meegedeeld zal enerzijds afhanke-
lijk zijn van de onvermijdelijkheid van de ingreep, anderzijds van de mate waarin de 
complicatie bij die ingreep pleegt op te treden. 
De chirurg heeft er ter zitting herhaaldelijk op gewezen dat het hier een 'salvage 
operation' betrof en dat hij dat ook met patient had besproken. Chirurg heeft erop 
gewezen in zijn jarenlange praktijk als neurochirurg nog nimmer met deze compli-
catie te zijn geconfronteerd. Het was de chirurg bekend dat de complicatie bij deze 
en dergelijke ingrepen in 3 % van de gevallen voorkwam. 
Het College is na ampel beraad tot de slotsom gekomen dat van de chirurg in casu 
geen mededeling van de genoemde complicatie v66r de operatie behoefde te wor-
den geeist, wilde patient in de gegeven omstandigheden in redelijkheid in staat zijn 
zijn toestemming voor de ingreep te overwegen en daarover te beslissen. Het Colle-
ge tekent daarbij aan, dat het het College uit eigen wetenschap bekend is dat ten-
minste in een andere kliniek bij het voornemen dergelijke ingrepen uit te voeren, de 
behandelend chirurg de patiente wel op het optreden van de complicatie retrosper-
mie wijst. Het College is van oordeel dat een dergelijke handelwijze in zijn alge-
meenheid aanbeveling verdient. Het heeft het College ronduit verbaasd, dat de chi-
rurg desgevraagd heeft medegedeeld, ook na de bij patient verrichte ingreep, pa- 
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tienten nimmer op het voorkomen van die complicatie te wijzen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

Informatie 1 

1 287 1986-1989 	 Tennisarm 
Klacht: Chirurg heeft zonder uitleg te geven afgezien van de afgesproken operatie. 
Feiten: Patiente consulteert de chirurg half november wegens pijnklachten aan lin-
kerelleboog, waarbij de chirurg een 'tennisarm' aan de mediale zijde van het linker-
ellebooggewricht vaststelt. Patiente wordt behandeld met een injectie. Half decem-
ber blijken de klachten bij een controleconsult verdwenen. In juli wordt pijn aan de 
laterale zijde van het gewricht gelocaliseerd en een injectie wordt toegediend. Half 
augustus blijkt bij een controlebezoek de pijn niet verdwenen. De chirurg stelt ope-
ratie van de laterale zijde van het gewricht voor en patiente stemt daarmee in. Pa-
tiente wordt voor een dag opgenomen en op de dag van de operatie vraagt de 
chirurg patiente op de operatiekamer de pijn te localiseren. Patiente geeft aan dat de 
pijn op dat moment aan de mediale zijde van het gewricht zit. Chirurg besluit van 
de operatie af te zien. Patiente is ontdaan over het afzeggen van de operatie en de 
chirurg bezoekt haar later in haar kamer. De chirurg belt patiente ook 's avonds 
thuis en spreekt af dat patiente met echtgenoot op 9 september op haar spreekuur 
komt. Op die datum blijkt de pijn aan de laterale zijde van het gewricht te bestaan en 
de chirurg adviseert de pijnklachten gedurende enige tijd aan te zien. Afgesproken 
wordt dat in november een en ander nog eens bezien zal worden. Patiente bezoekt 
de chirurg echter met meer. 
Overwegingen: Partijen verschillen van mening over het feit of uitleg is gegeven van 
de reden van afzien van de operatie. 
Het College oordeelt dat de chirurg in medisch opzicht niet onzorgvuldig heeft ge-
handeld door op het moment van verandering van de locatie van de pijn af te zien 
van de operatie. Gezien het aantal gesprekken dat de chirurg met patiente voerde, 
acht het College het aannemelijk dat de chirurg heeft trachten uit te leggen waarom 
zij heeft afgezien van de operatie, maar dat patiente deze uitleg, gezien de gemoeds-
toestand waarin zij op dat moment verkeerde, niet volledig heeft begrepen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1288 1986-1989 	 Stenose 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende geinformeerd over mogelijke complica-
ties. Chirurg is tekortgeschoten in aandacht voor patiente en familie na de operatie 
en de gerezen moeilijkheden. 
Feiten: Patiente (75 jaar) wordt op verwijzing van de internist wegens dysbasiaklach-
ten en tintelingen in handen en voeten doorverwezen naar de chirurg. Bij een angio-
grafisch onderzoek blijkt een stenose in de distale aorta. De chirurg deelt patiente 
mee dat dit een eventuele bedreiging van haar benen kan opleveren. Hij informeert 
patiente omtrent een mogelijke behandeling met een zogenaamde broekprothese en 
wijst op de mogelijke complicaties, inclusief die van het verlies, dan wel gedeeltelij-
ke verlamming van haar benen. Onderzoek door cardioloog en longarts levert geen 
contra-indicaties op. Patiente wil de operatie zo snel mogelijk. Op 13 december is 
patiente geopereerd. De volgende morgen blijken beide benen gevoelloos. De chi-
rurg roept de neuroloog in consult en stelt de familie op de hoogte. Patiente wordt 
overgeplaatst naar de neurologische afdeling. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg het College geenszins aan- 
nemelijk heeft weten te maken, dat bij deze bejaarde patiente de uitgevoerde opera- 
tie geindiceerd was. De gegevens, op grond waarvan de chirurg tot de operatie be- 
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sloot, zijn onvoldoende. Vaatvernauwing staat volgens de r6ntgenfoto niet vast. Bo-
vendien is de anamnese kennelijk onvoldoende geweest, omdat de chirurg geen in-
dicatie heeft kunnen geven van de maximale a fstand die patiente kon lopen zonder 
pijn te krijgen. (In het aan de operatie voorafgaand weekend had patiente nog 1,5 
uur gelopen). Mede op basis van het oordeel van de deskundige betrof het hier een 
zeer chronisch verlopende vorm van arteriosderose, waarbij het jaren kan duren 
voordat een verergering van de klachten optreedt. Samenvattend meet geoordeeld 
worden, dat de chirurg op volstrekt onvoldoende gronden tot de operatie bij deze 
bejaarde patiente is overgegaan. De chirurg heeft verklaard op de avond van de ope-
ratie patiente te hebben onderzocht maar geen dwarslaesie te hebben geconstateerd. 
Het College is van oordeel dat vaststaat, dat de dwarslaesie - waarvan het ontstaan 
de chirurg op zichzelf niet aan te rekenen is - door de chirurg niet is geconstateerd, 
maar pas de volgende morgen aan hem is gemeld. Dit laat geen andere conclusie toe 
dan dat de chirurg patiente de avond tevoren onvoldoende heeft onderzocht. Het 
College acht een en ander de chirurg emstig te verwijten. 
Beslissing: Berisping. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC sluit zich aan bij het oordeel van geraadpleegde deskundigen (vaatchi-
rurgen), die als hun visie geven dat er geen twijfel kan bestaan voor wat betreft de 
indicatie tot operatie, daar op de gemaakte foto's onmiskenbaar een ernstige afwij-
king in de distale aorta zichtbaar is, zodat de bestreclen overweging van het MTC 
geen stand kan houden. De vraag blijft of het geindiceerd was de patiente op zo kor-
te termijn te opereren. Het College oordeelt dat een terughoudender opstelling van 
de chirurg wellicht juister zou zijn geweest, maar kan zich anderzijds voorstellen dat 
de chirurg op grond van de anamnese, het lichamelijk onderzoek, het non-invasief 
vaatonderzoek en het invasief vaatonderzoek, op grond waarvan de diagnose werd 
gesteld op een centraal stenotisch vaatlijden, heeft gekozen voor een operatie. In ho-
ger beroep is gebleken dat er een Doppler-onderzoek is gedaan, waaruit een duide-
lijke daling bij inspanning bleek. De chirurg heeft gemotiveerd betwist patiente on-
voldoende geinformeerd te hebben. 
Op de avond van de operatie blijken ook de dienstdoende verpleegkundigen geen 
verlammingsverschijnselen bij patiente te hebben opgemerkt. Dat de chirurg de 
dwarslaesie, indien al aanwezig, niet heeft geconstateerd, is niet verwijtbaar, daar 
een dwarslaesie onder de gegeven omstandigheden, moeilijk is vast te stellen. 
Het CMTC vernietigt de beslissing van het MTC en wijst de klacht af. 

11 21 MTC 's -Gravenhage 2 apri11986, TGR 1986/63 	 Callumfractuur 
Klacht is tevens tegen andere chirurgen ingesteld (zie ook 1363 par. II 3 en I 289). 
Klacht: Chirurg heeft op grond van collegialiteit patiente informatie onthouden. 
Feiten: Zie 1 363 par. II 3. 
Overwegingen: Toen patiente te kennen gaf dat zij niet meer door chirurg A behan-
deld wilde worden, nam chirurg B de (poliklinische) behandeling over. Toen de chi-
rurg de behandeling begon, heeft hij geconstateerd dat de pen door het acetabulum 
stak. Hij heeft patiente daarvan niets meegedeeld. De chirurg ontkent dat de fysio-
therapeut hem om inzage in de rontgenfoto's en verwijzing naar een orthopedisch 
chirurg heeft verzocht. Het College is van mening dat de chirurg had moeten ingrij-
pen en niet de collegiale belangen had mogen laten prevaleren boven de belangen 
van de patiente. Wat betreft de overige onderdelen is niet komen vast te staan, dat 
de chirurg hiervan een verwijt kan worden gemaakt. 
Beslissing: Waarschuwing. 
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1289 1986-1989 	 Collumfractuur 
Klacht is eveneens tegen andere chirurg ingesteld (zie ook I 363 par. II 3 en II 21). 
K/acht: Chirurg heeft patiente informatie onthouden. 
Feiten: Zie I 363 par. II 3. 
De aangeklaagde chirurg is eenmaal in verband met controle aan het bed van patien-
te geweest en heeft patiente niet gelnformeerd over haar situatie, maar volstaan met 
de opmerking dat ze heel voorzichtig met haar moesten zijn. 
Overwegingen: Ter zitting is niet komen vast te staan dat de chirurg de betreffende 
opmerking heeft gemaakt; ook al zou deze opmerking zijn gemaakt, zou dit niet tot 
een tuchtrechtelijk vergrijp leiden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 290 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Luxatie 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende geInformeerd ten aanzien van in het 
verleden verrichte operaties en de mogelijkheden van verdere operatieve ingrepen. 
Feiten: Patiente (20 jaar) is van 1968 tot september 1982 onder behandeling van de 
aangeklaagde chirurg wegens een zogenaamde heupluxatie. De in 1968 verrichte re-
positie van de heupkop heeft niet het gewenste resultaat gehad; er is necrose van de 
heupkop opgetreden. In 1969 wordt een bekkenosteotomie volgens Salter verricht. 
Daarna wordt patiente periodiek gezien door de chirurg. Aanvankelijk moet zij de 
heup ontzien, in september wordt haar gezegd dat zij alles mag doen. Begin januari 
1984 stelt patiente zich onder behandeling van een andere orthopedisch chirurg, die 
een pandakplastiekoperatie verricht en daarna een valgiserende osteotomie. De pijn 
verdwijnt. 
Overwegingen: Naar het College uit de uitlatingen van patiente tijdens de zitting 
meent te mogen opmaken, was er sprake van een stationaire toestand in september 
1982. Alhoewel het naar het oordeel van het College de chirurg niet misstaan zou 
hebben in deze zaak het advies van een collega in te roepen, blijkt uit de mening van 
geraadpleegde deskundigen, dat het zeker mogelijk is dat die collega ook had gead-
viseerd een afwachtende houding aan te nemen. Het College is van mening dat de 
afwachtende houding van de chirurg met verwijtbaar is. 
De overige klachten betreffen feiten die zich zo lang geleden hebben voorgedaan, 
dat zij thans niet meer tuchtrechtelijk behandeld kunnen worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC oordeelt dat de chirurg bij zijn beslissingen mocht afgaan op het ront-
genologisch beeld, dat stationair bleek. Het CMTC is van oordeel dat de chirurg 
geen verwijt gemaakt kan worden ten aanzien van het feit dat hij geen pandakplas-
tiekoperatie heeft verricht, omdat er in de omstandigheden van dit geval meerdere 
opinies mogelijk waren omtrent de wenselijkheid van een dergelijke operatie. De be-
slissing van het College in eerste aanleg wordt bevestigd. 

I 291 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Pzjnklachten 
Klacht: Chirurg heeft niet direct zijn diagnose aan patiente meegedeeld. De behande-
ling die de chirurg toepaste, staat lijnrecht tegenover zijn later ingenomen stand-
punt. Chirurg weigerde onderzoeken om kosten te besparen. 
Feiten: Patiente komt in 1981 onder behandeling van de chirurg wegens klachten aan 
haar rechterpols, waarvoor zij reeds door diverse chirurgen behandeld is. Bij onder-
zoek door de chirurg worden geen afwijkingen op lichamelijk gebied gevonden en 
evenmin is een aandoening op neurologisch gebied aantoonbaar. De pijn blijft en op 
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2 december 1981 schrijft de chirurg Clinoril voor tegen de pun. Wanneer de chirurg, 
na verschillende nadere onderzoeken gedaan te hebben die geen resultaat opleveren, 
suggereert dat een verwijzing naar een deskundige 'van de geest' geindiceerd zou 
zijn, onttrekt patiente zich aan verdere behandeling van de chirurg. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat nu immers de oorzaak van de pijn Set 
objectiveerbaar was, gedacht diende te worden aan psychische oorzaken; door on-
derzoeken diende een lichamelijke oorzaak zoveel mogelijk uitgesloten te worden, 
hetgeen is geschied. 
Het is het College niet duidelijk geworden welk onderzoek op grond van de kosten 
door de chirurg zou zijn geweigerd. 
Op een chirurg kan niet de plicht gelegd worden om de oorzaak van iedere pijn op 
te sporen en die pijn te doen ophouden, maar alleen zoveel mogelijk die pijn te ver-
minderen of te doen verdwijnen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 292 1986-1989 	 Thoracotomie 
Klacht: Chirurg is overgegaan tot een ingrijpende longoperatie zonder dat absolute 
noodzaak daartoe is aangetoond, respectievelijk alternatieve oplossingen werden 
onderzocht en/of zonder interdisciplinair vooroverleg. Chirurg is overgegaan tot de 
operatie zonder gevraagde toestemming van patiente en/of echtgenoot. 
Felten: Patiente wordt door de chirurg op 21 juni 1979 geopereerd, waarbij door hem 
een bilobectomie is uitgevoerd aan de linkerlong en klieren voor onderzoek worden 
verwijderd, nadat bij patiente bij proefthoracotomie een gezwel was gevonden. 
Bij pathologisch onderzoek van het verwijderde gezwel kan niet met zekerheid wor-
den vastgesteld welke aandoening geleid heeft tot de vorming van het gezwel, maar 
als meest waarschijnlijke diagnose wordt gesteld een sarcoidose (stadium 0). 
Overwegingen: Het College verenigt zich met het oordeel van de deskundige, dat een 
proefthoracotomie in het geval van patiente zeker verantwoord was, waarbij verwij-
dering van het gevonden gezwel als juist moet worden beschouwd. 
De patiente heeft geen toestemming aan chirurg gegeven tot de proefthoracotomie, 
waarbij vaststaat dat de chirurg voor de ingreep geen contact met patiente heeft ge-
had, terwip over de bilobectomie (en de verwijdering van de klieren) met haar geen 
overleg kon worden gevoerd, hetgeen op zich niet aan de chirurg kan worden ver-
weten. Ook van het Set overleggen met de behandelend internist kan de chirurg 
geen afzonderlijk verwijt gemaakt worden. 
Dat patiente zich onvoldoende heeft kunnen uitlaten over de vraag of zij thoracoto-
mie wenste in haar geval, vindt zijn oorzaak in de onvoldoende voorlichting die pa-
tiente is gegeven omtrent de aard van de ingreep die men van plan was. Patiente 
heeft begrepen dat bij haar een mediastinoscopie werd overwogen en haar is onvol-
doende de keus gelaten om een verdergaande ingreep, hoe verantwoord ook, even-
eens te weigeren. 
Hiervan is de chirurg een verwijt te maken en hij had ook de voorlichting aan pa-
tiente over de aard en noodzaak van de ingreep Set aan een derde mogen overlaten. 
Beslissing: Waarschuwing. 

	

1 293 1986-1989 	 Thoracale sympathectomie 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende informatie gegeven over de aard van de ingreep. 
Chirurg heeft bij de ingreep een lout gemaakt, waardoor patiente zenuwletsel heeft 
opgelopen. 
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Feiten: Patiente wordt wegens een ernstige vorm van de ziekte van Raynaud, zowel 
aan de handen als aan de voeten, verwezen naar de aangeklaagde chirurg. Deze 
voert op 5 maart 1985 supraclaviculair aan de rechterzijde een thoracale sympathec-
tomie uit van de tweede helft van het ganglion stellatum en van het derde en vierde 
thoracale ganglion. Daarbij zijn enige fasciculi van de plexus brachialis beschadigd 
met als gevolg sensibiliteitsuitval in het gebied van de nervus axillaris. Chirurg licht 
patiente in over de fout en de gevolgen daarvan. Chirurg heeft een beoordelingsfout 
gemaakt, waarbij hij zenuwweefsel voor peesweefsel aanzag. 
Overwegingen: Het College is ten aanzien van het verwijt van tekortschietende voor-
lichting van oordeel dat bij ieder menselijk handelen een menselijke fout kan wor-
den gemaakt en dat de informatieplicht van de chirurg daarom niet zover gaat dat 
hij een patient moet wijzen op de mogelijkheid dat een in te stellen onderzoek als ge-
volg van een menselijke fout niet het gewenste resultaat oplevert of wellicht zelfs let-
sel voor de patient ten gevolge heeft. Het eerste onderdeel is derhalve ongegrond. 
Het College is van oordeel dat de beoordeling ten aanzien van het zenuwweefsel een 
verwijtbare kunstfout inhoudt, zodat dit klachtonderdeel gegrond is. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1294 1986-1989 	 Strumectomie 
Klacht: Chirurg heeft patiente \root' de operatie niet of niet behoorlijk geinformeerd 
over de voorgenomen ingreep en over de aan die ingreep verbonden risico's. Chi-
rurg heeft de schildklieroperatie niet op de juiste wijze uitgevoerd, meer in het bij-
zonder heeft hij nagelaten de nervus recurrens te identificeren, terwijl hij wist dat 
stembandverlamming bestond, als gevolg waarvan patiente materiele en immaterie-
le schade heeft geleden. Chirurg heeft na de operatie nimmer contact met patiente 
opgenomen, noch geinformeerd naar haar welzijn. 
Feiten: Patiente (54 jaar) heeft op 15-jarige leeftijd een struma-operatie ondergaan. 
Als gevolg van die operatie is een rechtszijdige recurrensparalyse opgetreden. In 
1980 stelt patiente zich onder behandeling van een internist in verband met klachten 
over benauwdheid en problemen bij het slikken van vast voedsel. Een strumectomie 
wordt noodzakelijk geacht vanwege een gedeeltelijke obstructie van de trachea door 
verdringing als gevolg van de vergroting van het linkergedeelte van de schildklier. 
Patiente lijdt aan een matige CARA. Chirurg heeft voor de operatie de beschikking . 
over de poliklinische status van de internist en de longarts. Op 22 november wordt 
een linkszijdige totale kwabresectie uitgevoerd door de chirurg. Besloten wordt pa-
tiente in verband met de diabetes en de CARA en de te verwachten problemen op 
intern-pulmonologisch gebied na de operatie op de interne afdeling te houden onder 
primaire zorg van de internist en de longarts. Bij de operatie blijkt een vrij ernstige 
fibrosering te bestaan bij een deels intrathoracaal gelegen struma. Chirurg heeft ge-
probeerd de nervus recurrens te sparen door op geleide van de arteria thyreoidea in-
ferior te prepareren. Post-operatief is patiente gedurende enige tijd opgenomen ge-
weest op de IC-afdeling. Op 3 december wordt door de KNO-arts een dubbelzijdige 
stembandverlamming geconstateerd. Bij een heropname in januari 1983 blijkt dat de 
ruststand van de stembanden onvoldoende ventilatieruimte overlaat, waarna pa-
tiente verder wordt behandeld in een academisch ziekenhuis met laserapparatuur. 
In de periode, gerekend vanaf het constateren van de opgetreden complicatie tot aan 
het ontslag op 20 december 1982, heeft chirurg patiente niet meer gesproken. Ook 
gedurende de latere opname heeft chirurg patiente niet meer gezien. 
Overwegingen: Het College acht het eerste deel van de klacht ongegrond. Aanneme- 
lijk is dat chirurg patiente voorafgaand aan de ingreep heeft voorgelicht omtrent de 
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aard van de ingreep en de complicaties die bij een dergelijke ingreep kunnen optre-
den. 
Het tweede gedeelte van de klacht is tot op zekere hoogte gegrond, al kan het cau-
saal verband, zoals door patiente gesteld, tussen ingreep en de gestelde schade niet 
zonder meer worden aangenomen. Naar het oordeel van het College mag het tot de 
wetenschap van een redelijk bekwaam chirurg worden gerekend dat in het verleden 
schildklieroperaties plaatsvonden, waarbij als regel de nervus recurrens niet in zijn 
verloop werd geldentificeerd. Het als routine opzoeken van de zenuw is eerst veel 
later tot de gangbare praktijk gaan behoren, nadat gebleken was dat door het identi-
ficeren van de zenuw een statistisch significante dating van het aantal complicaties 
van stembandparalyse kon worden bewerkstelligd. Nu chirurg wist dat patiente in 
1947 een rechtszijdige strumectomie had ondergaan, diende hij zich te realiseren dat 
daarmee de reele kans gegeven was dat de zenuw indertijd gelaedeerd was geraakt. 
Het zorg dragen voor een gericht onderzoek naar de functie van de stembanden had 
zeker op de weg van de chirurg gelegen. Door dit na te laten heeft chirurg vanuit 
medisch-tuchtrechtelijk oogpunt laakbaar gehandeld. Een pre-operatieve laryngo-
scopie door de KNO-arts is achterwege gelaten. Waar chirurg toegeeft voor wat be-
treft de wijze van opereren consequenties te verbinden aan de wetenschap dat reeds 
eenzijdige recurrensparalyse bestaat, meent het College dat chirurg onvoldoende 
zorgvuldig heeft gehandeld door de operatie uit te voeren op de wijze waarop dat is 
gebeurd, met name door geen kennis te nemen van de interne anamnese die op 8 ja-
nuari 1980 is opgenomen en waaruit blijkt dat een eenzijdige recurrensparalyse be-
staat. Het College is bekend met het nog veel voorkomende gebruik van verschil-
lende poliklinische en klinische dossiers. Een dergelijke gespreide verslaglegging 
houdt zekere risico's in waar het betreft het vergaren van wetenschap omtrent be-
paalde relevante feiten. Kiest men voor een gespreide verslaglegging, dan accepteert 
men een zeker risico onkundig te blijven van gegevens die her en der worden ver-
meld. Dat risico brengt naar het oordeel van het College voor de behandelend chi-
rurg de verplichting mee om met nodige extra zorg kennis te nemen van de stukken 
die zich in de verschillende dossiers bevinden. Het College meent dat de chirurg 
zich van die bijzondere verantwoordelijkheid onvoldoende bewust is geweest. De 
chirurg heeft het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnd. Het Col-
lege kan niet tot de conclusie komen dat het gestelde causale verband moet worden 
aangenomen, omdat niet is uitgesloten dat de complicatie eveneens zou zijn opgetre-
den, indien de chirurg de ingreep op andere wijze zou hebben uitgevoerd. 
Het derde deel van de klacht is evenzeer gegrond. Het College stelt zich op het 
standpunt dat het, zeker gegeven de ernst van de complicatie, zonder meer op de 
weg van de chirurg had gelegen om zich op enig tijdstip tussen het moment waarop 
de opgetreden complicatie werd vastgesteld en de datum van ontslag met patiente 
te verstaan. Ook tijdens de opname op 17 januari 1983 bestond daartoe nog alle ge-
legenheid. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 295 1986-1989 	 Arthrose 
Klacht: Chirurg heeft patient onvoldoende geinformeerd over mogelijke risico's van 
de ingreep. 
Feiten: Patient consulteert chirurg op 25 juni wegens klachten, veroorzaakt door een 
afwijkende stand van de ringvinger van de rechterhand, die waarschijnlijk zijn oor-
zaak vindt in een rtiet adequaat behandeld trauma op 11-jarige leeftijd. De afwijlcing 
betreft een lichte varusstand en een rotatie in het eerste vingerkootje van de ringvin- 
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ger rechts. Patient ondervindt hinder van de standafwijking bij het orgelspelen, ty-
pen en schrijven. Chirurg heeft patient in eerste instantie geadviseerd zijn beperking 
te accepteren, daarbij wijzend op het feit dat de afwijking gering was en dat de be-
perkingen bij het orgelspel konden worden gecompenseerd. In januari 1985 geeft pa-
tient te kennen dat hij een operatieve correctie van de standafwijking wenst. De ope-
ratie, een rotatie-osteotomie, vindt plaats op 11 februari en gekozen wordt voor een 
benadering via een laterale snede. Fixatie vindt plaats door middel van een pen. De 
hand wordt geImmobiliseerd met gips. Na vier weken wordt gips verwijderd en met 
behulp van een balverband wordt de hand nogmaals voor drie weken geImmobili-
seerd. Eind maart blijkt osteotomie voldoende genezen, pennetje wordt verwijderd 
en een aanvang wordt gemaakt met oefentherapie. Op 3 juli is patient uit behande-
ling ontslagen. Na afloop van de behandeling blijkt een extensiebeperking van 30° 
(actief) te zijn ontstaan in het gewricht tussen het eerste en tweede vingerkootje, toe 
te schrijven aan een lichte secundaire arthrose en een fibrosering ter plaatse van de 
aanhechting van de strekpees. 
Overwegingen: Chirurg is bij de keuze van de operatietechniek voldoende zorgvuldig 
te werk gegaan. Het College is echter van mening dat een techniek denkbaar is, die 
meer in overeenstemming kan worden geacht met de nieuwste inzichten betreffende 
de operatieve behandeling van standafwijkingen van de vingers. Het College denkt 
in het bijzonder aan de mogelijke toepassing van een kleine plaatosteosynthese, 
waarmee een zorgvuldiger repositie kan worden verkregen, terwip bij de toepassing 
van een dergelijke techniek ook de mobilisatie sneller en met minder kans op ver-
stijvingen kan -  plaatsvinden. De operatie, zoals door chirurg uitgevoerd, heeft lege 
artis plaatsgevonden. 
Het College is van oordeel dat de thans bestaande secundaire arthrose niet als een 
rechtstreeks gevolg van de operatie kan worden beschouwd. Wel meent het College 
dat de wijze van fixatie met behulp van een pen kan hebben bijgedragen aan de 
voortschrijding van het reeds bestaande arthrotisch proces. 
Chirurg heeft patient in eerste instantie afgeraden de operatie te ondergaan. Waar 
ieder operatief ingrijpen zekere onvoorzienbare risico's met zich brengt, is het uit-
eindelijk de patient, die de risico's accepteert indien hij er prijs op stelt de behande-
ling te ondergaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Een door het CMTC geraadpleegde deskundige stelt dat het feit dat na de operatie 
ook een passieve strekbeperking is opgetreden, een aanwijzing voor een reeds voor 
de operatie bestaand hebbende afwijking in het gewricht is. 
Er is geen causaal verband aan te tonen tussen de ingreep en de strekbeperking. Het 
CMTC neemt het oordeel van de deskundige over. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 296 1986-1989 	 Strumectomie 
Klacht: Chirurg heeft zonder het stellen van een zorgvuldige diagnose en zonder 
voldoende voorlichting over de mogelijke gevolgen van een struma-operatie een 
medisch niet noodzakelijke operatie verricht, ten gevolge waarvan patiente blijven-
de schade ondervindt. 
Feiten: Patiente ziet internist wegens strumaklachten. Bij onderzoek wordt rontgeno-
logisch geen verdringing of vernauwing van de oesophagus of trachea geconsta-
teerd. Een indicatie voor een operatief ingrijpen bestaat met. Twee maanden later 
wordt patiente verwezen naar chirurg A die besluit patiente wel te opereren. Hij 
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heeft patiente niet uitvoerig opnieuw onderzocht, maar is afgegaan op het onder-
zoek van de internist. Er is geen medische maar wel een cosmetische indicatie voor 
de ingreep volgens chirurg A, daar patiente duidelijke hinder ondervindt van de be-
staande zwelling. Hij wijst patiente op de risico's, te weten het ontstaan van een lit-
teken en de mogelijkheid van stembandverlamming en het optreden van nabloedin-
gen. 
Na te zijn opgenomen bezoekt aangeklaagde chirurg B patiente en deelt mee haar de 
volgende dag te zullen opereren, daar chirurg A verhinderd is. Chirurg B stelt dater 
opnieuw onderzoek heeft plaatsgevonden en over de mogelijke complica ties is ge-
sproken. Pa tiente ontkent dit. Vaststaat dat patiente niet is gewezen op hypopara-
thyredidie. 
Uit de status blijkt dater geen schriftelijke indicatiestelling voor de operatie was en 
dat er kort voor de operatie geen status localis is gemaakt. Bij de behandeling, die 
niet onder verantwoordelijkheid van chirurg B, maar onder verantwoordelijkheid 
van chirurg B en diens associe C geschiedde, bleek twee dagen na de operatie een 
calciumgebrek te bestaan, ten gevolge waarvan hypoparathyreddie is ontstaan die 
blijvend lijkt te zijn. 
Overwegingen: De subjectieve mechanische en cosmetische klachten zijn op zichzelf 
voldoende indicatie voor het verrichten van een strumectomie. Dit klachtonderdeel 
moet worden afgewezen. Het ontstaan van een hypoparathyreddie is een zo zeld-
zaam voorkomende complicatie, dat patienten niet op de mogelijkheid van die coin-
plicatie behoeven te worden gewezen. Niet gebleken is dat de operatie Set lege artis 
is uitgevoerd. Het College betreurt het dat zich in de status geen schriftelijke indica-
tie voor de operatie bevindt, terwijI de verslaglegging betreffende de nabehandeling 
evenmin voldoende is. Dit heeft echter geen enkele invloed op het verloop van de 
operatie of de gevolgen daarvan gehad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 297 1986-1989 	 Verscheuring enlcelband 
Klacht: Chirurg heeft aan patiente onjuiste informatie verstrekt omtrent de aard van 
het letsel aan haar rechterenkel. 
Felten: Patiente wendt zich met een verstuikte enkel tot EHBO-post van het zieken-
huis A, waar door een arts-assistent een riintgenfoto in twee richtingen van de enkel 
wordt gemaakt. Er is geen sprake van een fractuur, wel laat een laterale stressopna-
me een verscheuring van de laterale enkelband zien en hij brengt een gipsverband 
om patientes enkel aan. Een week later, op 24 januari, wordt dit verband door de-
zelfde assistent vervangen door loopgips, dat door een andere chirurg wordt ver-
nieuwd. Op 7 maart consulteert patiente de aangeklaagde chirurg in ziekenhuis B 
voor het eerst. Zij klaagt over pijn, het gips wordt verwijderd en een immobiliserend 
verband wordt aangelegd en patiente wordt over twee weken ter controle terug ver-
wacht. 
Patiente schrijft een brief aan een chirurg van ziekenhuis A, waarin zij klaagt over de 
behandeling van haar enkel, daar de aangeklaagde chirurg haar mee heeft gedeeld 
dat haar enkel een fractuur van Set geringe aard vertoont. 
0p25 maart maakt de chirurg controlefoto's van de enkel door het gips heen. 0p22 
april verwijdert de chirurg het gips en legt een tapeverband aan. Op 24 april ver-
schijnt patiente op het poliklinisch spreekuur van de chirurg wegens pijnklachten, 
maar wordt door een ander gezien. Patiente blijkt het tapeverband zelf verwijderd te 

188 



Informatie 1 

hebben. Een zinklijmverband wordt aangelegd. Op 6 mei heeft patiente nog steeds 
pijnklachten en op 9 mei wordt een planigrafie gemaakt. Daarbij wordt een talus van 
de rechterenkel aan de bovenrand een delle over een afstand van circa 1 cm. gevon-
den, met een onregelmatige sclerosering. Bij een controle op 11 mei blijken de pijn-
klachten verminderd te zijn. Op 1 juli wordt ter controle opnieuw een planigrafie 
uitgevoerd. 
Patiente licht ter zitting haar klacht als volgt toe. Aangeklaagde chirurg stelt in het 
eerste consult dat sprake is van een fractuur in haar voet. Op basis van die medede-
ling heeft patiente een klacht ingediend tegen de arts-assistent van ziekenhuis A. In 
die procedure is echter gebleken, dat van een fractuur, respectievelijk een onjuiste 
diagnose en behandeling door deze chirurg, geen sprake is geweest. De aangeklaag-
de chirurg heeft bovendien nagelaten haar huisarts te informeren, waardoor haar 
onzekerheid over haar situatie is toegenomen. De chirurg ontkent tijdens het eerste 
consult gezegd te hebben dat er sprake was van een fractuur. Een pas in een later 
stadium uitgevoerde planigrafie wees voor het eerst een osteochondraal fractuur 
aan. 
De chirurg erkent niet adequaat gereageerd te hebben op patientes verzoeken om in-
formatie. 
Overwegingen: Voor het College is niet komen vast te staan dat de chirurg patiente 
op enig moment onjuiste informatie heeft verstrekt omtrent de vaststelling van de 
diagnose en de behandeling door de arts-assistent. Wel is het College van oordeel 
dat de chirurg te lang getalmd heeft met het verstrekken van de door patiente ge-
vraagde informatie, maar een tuchtrechtelijk verwijt kan hier niet van worden ge-
maakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 298 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Skin expander 
Klacht: Chirurg heeft patient voor de ingreep onvoldoende ingelicht over de opera-
tiekansen. Chirurg heeft een beoordelingsfout gemaakt door, gezien het geringe 
huidsurplus, beide littekens in de reconstructie te betrekken. 
Feiten: Patient stelt zich in het voorjaar van 1986 onder behandeling van chirurg A 
wegens twee kale littekens rechts temporaal op het behaarde hoofd. Tijdens een kort 
ziekenhuisverblijf wordt door A onder de hoofdhuid een skin expander ingebracht. 
Half juli acht A de werking van de ingebrachte skin expander, hoewel deze jets was 
leeggelopen, voldoende om een reconstructie van beide littekens te verrichten. Een 
afspraak voor een operatic op 6 augustus wordt door chirurg A gemaakt met pa-
tient. 
Eind juli consulteert patient, bij afwezigheid van chirurg A, aangeklaagde chirurg B, 
wegens klachten over het verder leeglopen van de skin expander. Het ventiel blijkt 
niet goed te functioneren en chirurg B stelt voor de operatic zelf, enkele dagen eer-
der, uit te voeren. Chirurg deelt daarbij mee in ieder geval het achterste van de twee 
littekens te reconstrueren en het voorste litteken alleen in de reconstructie te betrek-
ken ingeval dat op grond van zijn peroperatieve beoordeling mogelijk zou zijn in 
verband met spanning op de wondranden. Patient gaat akkoord met het voorstel en 
de operatic wordt door chirurg B op 27 juli verricht. 
Post-operatief wordt patient op 21 augustus voor een wOndcontrole door chirurg A 
gezien, waarbij de hechtingen door diens assistente worden verwijderd. Nog diverse 
malen bezoekt patient B's spreekuur in verband met diverse poliklinische controles. 
In november 1986 stelt patient zich elders onder behandeling, nadat hij tegenover 
chirurg B zijn teleurstelling over het bereikte resultaat uit. 
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Iruriddels heeft patient een tweede reconstructieve ingreep ondergaan. 
Overwegingen: Het College stelt dat bij de beoordeling van de klacht voorop gesteld 
moet worden dat patient in ieder geval een operatie moest ondergaan om de onvol-
doende gevuld gebleven skin expander te verwijderen. GesteId noch gebleken is dat 
de chirurg patient op dit punt onvoldoende zou hebben ganformeerd. Het College 
is van oordeel dat de chirurg patient onder de gegeven omstandigheden vooraf vol-
doende inzicht heeft verschaft ten aanzien van zijn besluit om beide littekens te ope-
reren. De geraadpleegde deskundige heeft verklaard achteraf niet te kunnen vast-
stellen of het verantwoord is geweest dat de chirurg tot zijn besluit is gekomen om 
ook het voorste litteken te reconstrueren. Peroperatief heeft de chirurg het besluit 
genomen om beide littekens te exideren. Niet is gebleken dat de chirurg niet tot dat 
besluit had mogen komen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 299 1986-1989 	 Callusfonnatie 
Klacht: Chirurg heeft patient onjuist geinformeerd door het verwijderen van een aan-
gebrachte pen als een kleine en eenvoudige operatie voor te stellen. 
Feiten: Patient lijdt sinds enige jaren aan rugpijn met uitstraling naar het rechterbeen. 
Bij lichamelijk onderzoek blijkt dat er een geringe bekkenscheefstand bestaat van 3 
mm ten nadele van links. In het rechterbeen bevindt zich nog een Kiintscherpen 
(pen) die in 1966 was aangebracht na een ongeval. De pen steekt uit en naast dat uit-
steeksel is een callusformatie c.q. spoorvorming aanwezig. De chirurg adviseert de 
pen operatief te verwijderen, daar de rugklachten mogelijkerwijs door het promine-
rende penuiteinde met spoorvorming veroorzaakt kunnen worden, hetgeen een 
bursitis tot gevolg zou kunnen hebben. De operatie vindt begin juni 1986 plaats en 
wordt uitgevoerd door de chirurg en een collega. Na het wegbeitelen van het callus-
weefsel waarin de pen is ingebed, is getracht de pen te verwijderen, hetgeen niet 
lukt, waarop de operatie wordt afgebroken. 
De chirurg stelt dat de kans van mislukken van de operatie statistisch gezien derma-
te klein was, dat hem geen verwijt treft ten aanzien van het onvermeld laten van de-
ze complicatie. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College heeft de chirurg op goede gronden 
tot het advies van het verwijderen van de pen kunnen komen. Ook zonder dat er 
sprake is van klachten die duidelijk worden veroorzaakt door de pen, is het beter de 
pen te verwijderen teneinde problemen in de toekomst te voorkomen. Uit de van te-
voren genomen rentgenfoto's is niet gebleken dat het verwijderen van de pen pro-
blemen zou kunnen opleveren. Evenmin is gebleken dat tijdens de operatie fouten 
zijn gemaakt. Onder die omstandigheden kan de chirurg geen verwijt gemaakt wor-
den dat het verwijderen van de pen Set is gelukt. Evenmin kan de chirurg verweten 
worden patient niet op de eventuele complicatie te hebben gewezen. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

1 300 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Peesletsel 
Klacht: Chirurg heeft pre-operatief onvoldoende informatie verstrekt over de aan de 
ingreep verbonden risico's. Chirurg heeft tijdens de ingreep geen voorzieningen ge-
troffen waardoor de ingreep is mislukt. 
Feiten: Patient loopt in juni 1976 door glas een peesverwonding op van de derde vin-
ger van de linkerhand. Hij wordt geopereerd, waarbij een uitgebreid littekenweefsel 
gevonden wordt op de plaats van de metacarpophalangeale gewrichten, tevens is 
sprake van een artrogene contractuur van het proximale interphalangeale gewricht. 
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De prognose ten aanzien van functieherstel wordt als niet goed beoordeeld. In dat-
zelfde jaar vindt re-exploratie plaats en in het jaar nadien wordt een peestransplan-
taat aangebracht. Aangezien klachten persisteren, wendt patient zich tot de aange-
klaagde chirurg op 6 februari 1988. Samen met revalidatiearts wordt geconstateerd 
dat het peestransplantaat te lang is en onvoldoende gefixeerd. Besloten wordt het 
transplantaat in te korten en drie pulleys aan te brengen. Tijdens de operatie op 30 
juni blijkt dat het transplantaat over de gehele lengte is vergroeid. De chirurg ver-
richt tenolysis en kort het transplantaat zes mm in. Gezien de grote hoeveelheid lit-
tekenweefsel kunnen geen pulleys aangebracht worden. 
Overwegingen: Het College overweegt dat de pre-operatieve informatie mede is ver-
strekt door de revalidatiearts. De aangetroffen complicatie was niet te voorzien. Het 
tijdens de ingreep aanbrengen van een andere voorziening, teneinde de pees tegen 
de benige structuur van de vinger te laten aansluiten, was niet mogelijk. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1301 1986-1989 	 Epicondylitis lateralis humeri 
Klacht: Chirurg heeft de te verrichten operatie in het voorafgaande gesprek gebaga-
telliseerd en heeft patient onvoldoende op de risico's gewezen. Chirurg is bij het ver-
richten van de operatie tekortgeschoten, zodat die is mislukt en patient volledig ar-
beidsongeschikt is geworden. 
Feiten: Patient wordt behandeld voor een epicondylitis lateralis humeri volgens de 
methode van Garden en de operatie wordt eind juni 1982 uitgevoerd. Na de operatie 
houdt de patient ernstige klachten van krachtverlies. 
Overwegingen: De geraadpleegde deskundige is van oordeel dat de latere klachten 
van patient met grote waarschijnlijkheid geweten kunnen worden aan een afwijking 
van de door Garden aangegeven procedure voor de behandeling van een epicondy-
litis lateralis humeri. Het hechten van de (extensor carpi radialis) brevis en ook de 
klieving van de 'Iongus' is niet volgens de methode van Garden gebeurd, maar de 
deskundige kan zich de variaties op diens methode voorstellen. Er ontstaat altijd een 
licht krachtverlies bij een dergelijke ingreep, maar er kan geen aanzienlijk krachtver-
lies opireden als de uiteinden van de 'brevis' worden gehecht. Het College vraagt 
zich af of het verstandig was van de chirurg om de doorgesneden 'brevis' los te la-
ten, maar is wel van oordeel dat het soms nodig is om van een bepaalde methode af 
te wijken bij een ingreep, zelfs als dit achteraf beter niet had kunnen gebeuren. Zelfs 
nu aannemelijk is dat door de doorgesneden 'brevis' ernstige gevolgen zijn opgetre-
den, acht het College voldoende aannemelijk dat de chirurg - door de situatie die hij 
tijdens de operatie aantrof - ertoe is gekomen om te handelen als hij deed. 
Wat betreft de voorlichting moet wel onderscheiden worden tussen het wijzen op de 
mogelijkheid van het niet succesvol zijn van de ingreep die is toegepast en het wij-
zen op de mogelijke risico's die aan de ingreep zijn verbonden. 
Wat betreft het eerste laat het College de chirurg het voordeel van de twijfel en wat 
betreft het tweede hoefde de chirurg er niet op verdacht te zijn dat hij tijdens de in-
greep zou merken dat de twee uiteinden van de 'brevis' elkaar 'kop-staart' zouden 
raken. Het risico van de ingreep was niet een redelijkerwijs te voorzien risico waar-
over de chirurg patient tevoren had dienen in te lichten. 
Hoewel de gevolgen van het handelen voor de patient zeer ernstig zijn, brengt het 
voorgaande mee dat de Idacht ongegrond moet worden geacht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 302 1986-1989 (vaatchirutg) 	 Revascularisatie 
Klacht is eveneens tegen andere vaatchirurg ingediend (zie ook I 232 par. I 20. 
Klacht: Chirurg heeft patient post-operatief niet juist voorgelicht. 
Feiten: Patient heeft al sinds 1987 te kampen met hartklachten. Begin februari 1982 
ondergaat hij een revascularisatie-operatie. Patient verlaat het ziekenhuis in zeer 
goede algehele conditie op 12 februari 1982. Bij controle op 31 maart blijkt dat zich 
zeer waarschijnlijk een arterioveneuze fistel rechts subclaviculair heeft ontwikkeld. 
Nader onderzoek door de cardioloog op 9 juni bevestigt de aanwezigheid van een 
fistel, waarbij aneurismata waameembaar zijn. Tot operatie wordt geadviseerd en 
deze wordt op 22 november uitgevoerd, waarbij de arterio-veneuze fistel uitgaande 
van de arteria subclavia wordt gesloten. De aangeklaagde chirurg assisteert bij de 
operatie. Bij de eerste grote visite na de operatie hebben meerdere artsen geluisterd; 
uiteindelijk deelde de hoogleraar/operateur mee dat wat hij hoorde, goed was. In 
maart 1984 moet patient weer geopereerd aan een fistel in hetzelfde gebied. De chi-
rurg stelt dat discussie niet aan het bed van patient behoort te geschieden. Chirurg 
betreurt het dat patient het gevoel heeft gekregen dater jets niet goed was en dat in 
een dergelijke situatie de patient slecht geInformeerd achtergelaten wordt en dat dit 
een bezwaar is van een opleidingsziekenhuis. 
Overwegingen: Terzake van de bemoeienis met de operatie van november 1982 heeft 
de chirurg uitgelegd dat en waarom hij patient niet direct in duidelijke bewoordin-
gen heeft kunnen informeren 'aan het bed'. Het College acht dit verweer steekhou-
dend. Met name geldt dat kennelijk aanvankelijk enige twijfel bestond over aard en 
betekenis van datgene wat te horen viel, hetgeen door de hoogleraar/operateur is 
aangemerkt als 'goed'. Het College wil aannemen dat het onder de gegeven omstan-
digheden niet mogelijk en doenlijk was om patient eerder gerust te stellen. Op grond 
van de gegevens staat het voor het College vast, dat de fistel inderdaad was wegge-
nomen. 
Terzake van de operatie in maart 1984 is het College van oordeel, dat een beleid, 
waarbij de voorlichting aan de patient niet alle complicaties omvat die zich wel eens 
kunnen voordoen, maar in hoofdzaak die complicaties omvat waarvan een reele ver-
wachting bestaat dat deze zich kunrten voordoen, in zijn algemeenheid - en ook bier 
- niet als onvoldoende c.q. onvolledig kan worden aangemerkt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 303 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Borstreconstructie 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende geinformeerd over de aard van de opera-
tie. Chirurg heeft een kunstfout gemaakt. Chirurg heeft patiente onheus bejegend. Er 
is een slecht behandelingsresultaat verkregen. 
Fei ten: Begin 1982 wordt patientes borst geamputeerd wegens een mammacarci-
noom. Een borstreconstructie vindt plaats waarbij een siliconenprothese wordt inge-
bracht en een tepelreconstructie wordt verricht. In 1985 wordt de prothese in de 
rechterborst vervangen wegens kapselvorming, die uitvalsverschijnselen van de 
functies van de rechterarm veroorzaakt. Chirurg verricht op 9 april bij patiente een 
capsulectomie en verandert de plaats van de gereconstrueerde tepel en tepelhof. 
Wanneer de chirurg de linkerborst wil verkleinen en een wigexcisie aan de onder-
zijde van de linkermamma maakt, blijkt dat deze borst kleiner is dan verwacht. Hij 
brengt links de kleinste maat siliconenprothese in teneinde meer symmetrie tussen 
beide borsten te verkrijgen. 
Patiente is niet tevreden over het resultaat en laat door andere chirurg deze prothese 
verwijderen. 
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Overwegingen: Van een plastisch chirurg mag verwacht worden dat hij een patient 
tevoren uitgebreid informeert over aard en risico's van een ingreep. Chirurg kan niet 
volstaan met het geven van een stencil. Het feit dat patiente last had van kapselvor-
ming betekent niet dat de chirurg van het plaatsen van een prothese moest afzien. 
Voor het verwijderen van een hechting in een behandelruimte waar onvoldoende 
privacy was, heeft de chirurg een verklaarbare reden gegeven, zodat hem geen ver-
wijt gemaakt kan worden. Het behandelingsresultaat, hoewel met optimaal, is niet 
zodanig, dat kan worden opgemaakt dat de chirurg ondeskundig of onzorgvuldig 
heeft gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

13041305 1986-1989 	 Darmoperatie 
Klacht is gericht tegen twee chirurgen en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende geinformeerd over de aard van de in-
greep. 
Feiten: Patiente ondergaat een darmoperatie. De indicatie is gesteld door de aange-
klaagde chirurg A, de ingreep is uitgevoerd door chirurg B. Patiente verwijt de chi-
rurg dat haar niet is verteld dat bij haar een kunststof lapje - Marlexmatje - zou wor-
den ingebracht, noch dat de behandelende chirurgen het ziekenhuis zouden verlaten 
en zij daardoor de nodige begeleiding moest missen. 
Overzvegingen: De indicatie en de bij de operatie toegepaste techniek waren juist. Ook 
is aannemelijk dat de gegeven voorlichting adequaat is geweest. Patiente wist dat er 
20% kans op mislukken was. Het valt te betreuren dat patiente er blijkbaar niet van 
op de hoogte was dat beide chirurgen het ziekenhuis zouden verlaten. Dat zij zich in 
de steek gelaten heeft gevoeld is begrijpelijk. Dit is geen reden voor een tuchtrechte-
lijk verwijt aan de chirurgen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1306/3071308 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Arthrodese 
Klacht is tegen drie orthopedisch chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende informatie gegeven over de aan de ingreep ver-
bonden risico's. Het pre-operatief onderzoek is te beperkt geweest. Chirurg heeft de 
operatie op onjuiste wijze uitgevoerd. 
Feiten: Tijdens opname van patiente door een reumatoloog wegens toenemende pijn-
klachten in rechterenkel, gepaard gaande met zwelling, is zeer uitgebreid onderzoek 
verricht, waarbij ernstige secundaire arthrotische afwijkingen in de voetwortel wor-
den geconstateerd. Met de chirurg wordt overlegd en besloten tot een triple-arthro-
dese van de rechterenkel. Patiente zegt de operatie enige malen af. Op 19 december 
1983 wordt de operatie door de aangeklaagde chirurg A, destijds als arts-assistent in 
opleiding werkzaam, verricht, tezamen met de opleider chirurg B. Op 22 december 
blijkt de stand van de voet goed. Patiente wordt overgeplaatst naar afdeling reuma-
tologie en van dan af aan is de chirurg niet meer betrokken bij de behandeling van 
patiente. Op 10 januari wordt klaagster ontslagen met onderbeengips, dat op 12 
maart, wanneer de arthrodese is geconsolideerd, wordt verwijderd. In mei wordt 
echter een platte rechtervoet in valgusstand gezien, waarna orthopedisch schoeisel 
wordt voorgeschreven. In de zomer heeft patiente zich onder behandeling gesteld 
van orthopedisch chirurg in academisch ziekenhuis. 
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Overwegingen: Gezien de reumatokle arthritis, jarenlang gebruik van corticosterof-
den en de aard van de ingreep, die gericht is op verstijving van het gewricht, is het 
College van oordeel dat het uitgesloten is dat door een van de chirurgen die bij de 
voorlichting betrokken is geweest aan patiente is voorgespiegeld dat zij probleem-
loos en zonder aangepast schoeisel zou kunnen lopen na de operatie. Het pre-opera-
tief onderzoek van patiente is zeer uitvoerig geweest. Aan het College is niet kunnen 
blijken dat de chirurg of een andere chirurg bij de ingreep enige lout heeft gemaakt. 
Het is uiteraard voor patiente zeer te betreuren dat de ingreep niet het verhoopte re-
sultaat heeft gehad, maar de valgusstand moet worden toegeschreven aan de osteo-
porose en kan aan de behandelende chirurgen niet als kunstfout worden aangere-
kend. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 309 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Skeletscan 
Klacht: Chirurg heeft patient op onjuiste wijze geinformeerd. Chirurg heeft de huis-
arts van patient ten onrechte laat geinformeerd. 
Feiten: De chirurg onderzoekt patient in 1984 en laat bij hem een skeletscan vervaar-
digen, waarbij de scan 'normaal' is. 
Overwegingen: Het College acht het niet aannemelijk dat de chirurg bewust verkeer-
de gegevens over scheuren of een scheur in patients bekken zou hebben meegedeeld 
aan patient of aan de huisarts. Inderdaad is de mededeling van de chirurg uit 1984 
pas in 1986 aan de huisarts gedaan, maar uit niets blijkt dat patient daardoor enig 
nadeel heeft gehad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 310 1986-1989 	 Zwelling hats 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingediend (zie ook I 85 par. I 2a). 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende informatie verstrekt over de aard van de 
te ondergane operatic en de daaraan verbonden risico's. Chirurg heeft onvoldoende 
nazorg betracht. 
Fe/ten: Patiente wordt wegens zwelling in hals naar chirurg A verwezen, die geen af-
wijkingen constateert. Patiente wordt vervolgens door KNO-arts, kaakchirurg en 
neuroloog en vaatchirurg gezien. Differentiaal diagnose wordt gesteld op 1. Lym-
phoma, 2. Parotis-tumor. Patiente wordt op 13 oktober 1980 door chirurg X geope-
reerd wegens vakantie van chirurg A. Nadien wordt pa tiente nog zeven maal door 
de chirurg gezien, door KNO-arts en door logopediste begeleid. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het onderzoek geen zekerheid heeft 
verschaft omtrent de aard van de zwelling. Daar gezien de resultaten van het pre-
operatieve onderzoek, de kans op het bestaan van een glomustumor als zeer gering 
moet worden geacht, behoefde de chirurg patiente niet te informeren omtrent de 
specifieke risico's, welke aan het bestaan van een dergelijke tumor zijn verbonden. 
Het College is van oordeel dat van 'aan haar lot overlaten' van patiente geen sprake 
is geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 311 1986-1989 	 Multi-organ failure 
Klacht: Chirurg heeft klaagster, echtgenote van patient, niet geinformeerd over de uit 
te voeren operatie. De behandeling van patient was niet juist. 
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Feiten: Patient wordt vanaf 3 april verpleegd en behandeld op de IC van het zieken-
huis. Patient heeft het beeld van multi-organ failure in aansluiting aan sepsis bij een 
patient met diabetes mellitus, een longinfiltraat en schimmelziekte van de lucht- en 
urinewegen. Op 26 april wordt necrotomie van de necrotische plekken op de stuit 
geIndiceerd geacht. Bij de door de aangeklaagde chirurg uitgevoerde operatie blijkt 
de decubitus zoveel uitgebreider te zijn dan verwacht dat de ingreep moet worden 
beeindigd. 
Op 27 april overlijdt patient. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit niets is gebleken dat klaagster niet 
naar behoren is ingelicht tijdens de behandeling van en voor het overlijden van pa-
tient. Uit niets is gebleken dat het patient aan tijdige zorg en behandeling heeft ont-
broken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1312 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Borstreconstructie 
Klacht: Chirurg heeft patiente voorafgaand aan de ingreep onvoldoende voorgelicht 
over aard en omvang van de daaraan verbonden risico's. 
Feiten: In oktober 1986 heeft patiente een borstamputatie in het buitenland, waar zij 
woonachtig was, ondergaan. Eenmaal verhuisd naar Nederland, wendt zij zich in 
augustus 1987 tot de chirurg met verzoek om een borstreconstructie door middel 
van de buiklapmethode. Na onderzoek door een algemeen chirurg blijken er geen 
bezwaren te bestaan tegen voorgenomen operatie welke op 10 maart 1988 door de 
chirurg wordt uitgevoerd. De operatie verloopt zonder complicaties, maar post-ope-
ratief ontstaan vasculaire problemen in de huidlap en later ook in de buikhuid. Op 
13 maart besluit de chirurg tot een tweede operatie waarbij de huidlap weer terug-
geplaatst wordt in het donorgebied. Patiente wordt naar academisch ziekenhuis 
overgeplaatst voor behandeling in de hyperpressietank. Op 21 maart is zij weer te-
rug in het ziekenhuis, de weefsellap moet als verloren beschouwd worden en de chi-
rurg opereert patiente met spoed wegens septische problemen. Op 17 april wordt 
patiente ontslagen en op 29 april ziet chirurg patiente terug, die hevig teleurgesteld 
is over het mislukken van de reconstructie. Patiente gaat niet meer in op plannen 
voor de naaste toekomst. 
Overwegingen: Niet vaststaat op welke wijze de chirurg patiente heeft voorgelicht 
over de risico's verbonden aan de ingreep. Niet aannemelijk is dat sprake is geweest 
van een overhaast besluit, waarbij andere mogelijkheden uit het oog zijn verloren. 
Het College is van oordeel dat er geen reden is om aan te nemen dat de chirurg in 
patientes geval is afgeweken van zijn gebruikelijke werkwijze. Niet is komen vast te 
staan dat de chirurg ten opzichte van patiente is tekortgeschoten in zijn plicht haar 
voldoende te informeren. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

13131314 1986-1989 (orthopedisch chirurgen) 	 Hallux valgus 
Klacht is tegen twee chirurgen ingesteld en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende voorlichting verstrekt. Chirurg heeft de ingreep 
zonder patientes informed consent uitgevoerd. 
Feiten: Op 22 februari wordt patiente door de chirurg geopereerd wegens een dub-
belzijdige hallux valgus. De ingreep, een Hohman-osteotomie, wordt door de aange-
klaagde chirurg A aan de rechtervoet en door een collega B aan de linkervoet ver-
richt. Aanvankelijk is patiente erg tevreden, maar dit verandert wanneer zij ver- 
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neemt dat er osteosynthesemateriaal is ingebracht, dat zo nodig in de toekomst moet 
worden verwijderd. Patiente stelt dat haar hierover nooit jets is gezegd. 
De chirurg stelt dat hij patiente bij diverse gelegenheden op de gebruikelijke wijze 
heeft geinformeerd. 
Overwegingen: Het College acht het niet voorstelbaar dat aan patiente niet op eniger-
lei wijze is gezegd dat bij de ingreep fixatiemateriaal zou worden aangebracht. Niet 
is komen vast te staan dat de chirurg op dat punt verwijtbaar tekort is geschoten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 315 1986-1989 	 Hemorraden 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten door patiente niet te informeren over de reden 
van het niet-doorgaan van de ingreep. Chirurg heeft niet zorggedragen voor een 
adequate begeleiding. 
Feiten: Patiente wordt opgenomen ter behandeling van hemorrolden. Tijdens de chi-
rurgische patientenbespreking wordt, gezien vooronderzoek, een operatie niet nood-
zakelijk geacht. De chirurg deelt dit patiente mee, tevens dat zij direct naar huis mag 
gaan, waarvoor hij haar naar de verpleegbalie verwijst en zelf vertrekt. Patiente treft 
echter niemand aan, pakt haar koffertje, vertrekt en neemt buiten het ziekenhuis een 
taxi. 
Overwegingen: Het College stelt dat het eerste onderdeel van de klacht afstuit op de 
onderling tegenstrijdige verklaringen over het gesprek. Ook ten aanzien van het 
tweede onderdeel verschillen partijen van mening. Het College is van oordeel dat de 
chirurg, gezien de gevorderde leeftijd van patiente, zich beter had kunnen inleven in 
deze voor patiente onverwachte omschakeling en zich op de hoogte had kunnen 
stellen dat de verpleging voldoende op de hoogte was van patientes vertrek. Een en 
ander levert onvoldoende grond op voor een tuchtrechtelijk verwijt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 316 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Arthrotomie 
Klacht: 
I. Chirurg heeft patient niet tijdig voorgelicht en heeft te laat ingegrepen. 
2. Chirurg heeft patient ten onrechte geadviseerd geen diergeneeskunde te gaan 

stud eren. 
Feiten: Wegens pijnklachten in de rechterelleboog, wordt op 4 juli 1984 een corpus 
librum verwijderd uit de elleboog. Als diagnose wordt gesteld: 'status na osteochon-
drosis van de laterale humeriscondyl rechts, kraakbeendegeneratieve afwijkingen 
van de laterale humeruscondyn Op 6 maart wordt een arthrotomie uitgevoerd, die 
uitgebreide degeneratieve kraakbeenafwijkingen laat zien. Tussen april 1985 en au-
gustus 1986 wordt patient regelmatig door de chirurg gezien, waarbij sprake is van 
blokkeren van het ellebooggewricht en zwellingen. De chirurg adviseert zich te ont-
houden van elleboogbelastende sporten en, desgevraagd, geen diergeneeskunde te 
gaan studeren in verband met elleboog zwaar belastende werkzaamheden. Een ront-
genfoto toont toename van de verkalking aan de ventrale zijde. 
Patient ziet eind juli 1986 andere chirurg voor een second opinion. Deze voert eind 
augustus een arthrotomie uit, waarbij een corpus librum wordt verwijderd. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat de chirurg niet ge-

sproken heeft over een mogelijke nieuwe 'muis' in het ellebooggewricht, ge-
zien de goede en zeer uitvoerige verslaglegging. Men kan een gewricht waar- 
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in zich recidiverende 'gewrichtsmuizen' voordoen niet onbeperkt openmaken 
en het is juist de ontwikkelingen af te wachten. 

ad 2. De chirurg heeft patient op juiste gronden geadviseerd zijn elleboog zoveel 
mogelijk te sparen. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 317 1986-1989 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg heeft patiente niet ingelicht over de mogelijkheid van een kwaadaar-
dige tumor. Chirurg is zonder toestemming van patiente tot amputatie overgegaan. 
Feiten: In mei 1985 ontdekt patiente een knobbel in de linkerborst. De chirurg onder-
zoekt de knobbel en adviseert de knobbel weg te laten halen. Op 6 december wordt 
patiente geopereerd en als zij bijkomt, blijkt haar borst geamputeerd. 
De chirurg stelt dat amputatie geIndiceerd was, daar de tumor 5,5 cm in diameter 
was; een groot gedeelte van de musculus pectoralis moest verwijderd worden. De 
juistheid blijkt uit het feit dat later bij microscopisch onderzoek uitgroei in bloed-
en/of lymfvaten wordt gezien. 
Overwegingen: Het College kan niet aannemen dat de chirurg patiente niet ge1nfor-
meerd heeft over mogelijke maligniteit. Iedere chirurg is zich bewust van het ingrij-
pende karakter van de operatie voor een vrouw. De chirurg geldt als een conscien-
tieus chirurg en er zijn geen aanwijzingen dat hij in het geval van patiente anders 
gehandeld heeft. Patiente uit de narcose halen teneinde toestemming te vragen zou 
hoogst ongebruikelijk zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1318 1986-1989 	 Varices 
Klacht: Chirurg heeft ingreep op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg is tekort-
geschoten in de nabehandeling. Chirurg heeft nagelaten patiente over eventuele risi-
co's te informeren. 
Feiten: Patiente wordt wegens varices aan het rechterbeen naar chirurg A verwezen, 
maar wordt door de aangeklaagde chirurg B behandeld, hetgeen zij pas later ont-
dekt en waar zij niet mee heeft ingestemd. Zonder overleg over de eventuele behan-
deling krijgt patiente drie injecties in een van de hoofdvaten toegediend. De bloeds-
omloop is volgens patiente na de ingreep onherstelbaar beschadigd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat, mede gezien de bevindingen van twee 
andere flebologen, niet vast te stellen is dat de injectie technisch niet juist zou zijn 
uitgevoerd. 
Het is het College niet duidelijk wat patiente bedoelt met het onherstelbaar bescha-
digen van de bloedsomloop. De circulatie blijft gewaarborgd via de diepe onder-
beensaderen. 
Niet gebleken is dat de nabehandeling onvoldoende is geweest. 
De chirurg heeft patiente medegedeeld dat geen garantie gegeven kan worden dat 
de klachten na de ingreep verdwijnen. De risico's verbonden aan de ingreep zijn 
dermate verwaarloosbaar, dat informeren van de patient hierover niet nodig is. De 
voorlichting van de patient door de chirurg is naar het oordeel van het College vol-
doende geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 
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1 319 1986-1989 	 Sleutelbeenfractuur 
Klacht: Chirurg heeft patient niet volledig geinformeerd. 
Feiten: Patient breekt zijn rechtersleutelbeen bij een voetbalwedstrijd op 28 februari 
1988. Hij wordt gezien door een associe van de chirurg, die een ranselverband aan-
legt en een rontgenfoto laat maken. Op 8 maart ziet de chirurg patient en constateert 
op een nieuwe rontgenfoto dat er een dislocatie is opgetreden in de richting van de 
as. Patient is niet tevreden over het resultaat van zijn schouder en wacht de controle-
afspraak die hij met de chirurg heeft niet af, maar consulteert de associe. Op de dan 
gemaakte rontgenfoto blijkt dat de fractuur in enigszins verkorte stand is vastge-
groeid, maar dat de functie van de schouder goed is. Het laatste controleconsult 
vindt plaats op 1 juni, waarbij patient door de chirurg wordt gezien. Patient heeft 
problemen met de abductie, maar daarna is de functie van de schouder hersteld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet juist is dat de chirurg patient ge-
zegd heeft dat er geen wezenlijk verschil van de stand was bij de tweede controle. 
Het gevoerde conservatieve beleid kan het College, gezien de risico's van complica-
ties, geheel onderschrijven. De chirurg had aan patient over het beleid uitvoeriger 
informatie kunnen verschaffen, maar hij heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar ge-
handeld door te volstaan met de summiere mededeling dat er geen werkelijk ver-
schil was met de eerder geconstateerde stand. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 320 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Collumfractuur 
Klacht: Chirurg heeft Ludiomil voorgeschreven, terwijI daarvoor geen indicatie be-
stond. Chirurg heeft aan patient geen informatie verstrekt over de behandeling. 
Felten: In 1977 is bij patient na een collumfractuur een kop-halsprothese aangebracht 
in de linkerheup. In 1981 is een acetabulumprothese ingebracht. In januari 1986 
treedt een luxatie op van de heupprothese. Wegens progressieve klachten wordt op 
4 februari 1987 een revisie van het acetabulumdeel van de linkerheup verricht. Vanaf 
25 februari schrijft de chirurg patient Ludiomil, 3x 50 mg per dag voor. De internist 
staakt tijdens de vakantie van de chirurg de medicatie wegens mogelijkheid van een 
cerebraal afbraakproces. Patients toestand gaat achteruit. Hij valt uit bed, waarbij 
een luxatie optreedt van de geopereerde heup. Repositie is niet mogelijk en een ope-
ratie evenmin, gezien de slechte toestand van patient. Patient wordt overgeplaatst 
naar een ander ziekenhuis voor een plastisch-chirurgische behandeling van de 
decubitus. Op 15 april overlijdt patient onder het beeld van een massale longem-
bolie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg in de gegeven omstandig-
heden juist heeft gehandeld door aan patient het antidepressivum Ludiomil voor te 
schrijven teneinde patient gemotiveerd te houden voor revalidatie. Het College is 
van oordeel dat de chirurg, gezien de duidelijk geuite behoefte van klaagster, echt-
genote van patient, aan informatie over de toestand van patient, eigener beweging 
contact had moeten opnemen met klaagster. De noodzaak van informatieverstrek-
king werd zwaarwegender naarmate de opname langer duurde dan aanvankelijk 
was voorzien en er complicaties optraden als decubitus. Het tweede onderdeel van 
de klacht is gegrond. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 321 1990-1994 (plastisch chirurg) 	 Hydradenitis suppurativa 
Klacht: Chirurg heeft patiente onjuist en onvolledig voorgelicht over de te verrichten 
ingreep. 
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Feiten: Patiente lijdt aan een chronische hydradenitis suppurativa in de liezen en de 
chirurg stelt een operatie met transplantatie voor en biedt patiente gunstige vooruit-
zichten. Het resultaat valt tegen en patiente acht de toestand, wegens littekenvor-
ming, slechter dan voor de operatie. De chirurg stelt dat patiente correct en uitvoerig 
is voorgelicht. 
Dverwegingen: Het College constateert dat de verklaringen van partijen ten aanzien 
van de gegeven voorlichting lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens status heeft 
zowel verpleging als chirurg patiente gewezen op de mogelijkheid van cosmetisch 
gezien minder fraaie littekenvorming. Niet genoegzaam is komen vast te staan dat 
er duidelijke tekortkomingen zijn ontstaan in de voorlichting van patiente. Er heeft 
een grote lacune bestaan tussen verwachtingen van patiente en die van de chirurg 
met betrekking tot de resultaten van de ingreep. Het College is van mening dat afge-
zien van cosmetische redenen, ook sprake was van een medische indicatie voor de 
ingreep. Het valt te betreuren dat patiente belast is door de situatie zoals die na de 
operatie bestaat. Dit neemt niet weg dat van tuchtrechtelijk tekortschieten van de 
chirurg niet genoegzaam is gebleken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1322 1990-1994 	 Hemicastratie 
Klacht tegen twee chirurgen ingediend (zie ook I 274 par. I 3c). 
Klacht: Chirurg heeft patient voor de operatie onvoldoende gdinformeerd over de 
risico's van de operatie. Chirurg heeft zonder toestemming testikel van patient ver-
wijderd. 
Feiten: Bij een tweede operatie aan een recidief liesbreuk op 6 juni 1989 constateert de 
chirurg dat de zaadstreng niet meer aanwezig is en hij verwijdert vanwege veel lit-
tekenweefsel en het feit dat geen bloedvaten naar de testikel aanwezig zijn om ne-
crose te voorkomen, de testikel. Patient houdt nog enige tijd klachten. Patient ver-
zoekt om een afschrift van het operatieverslag, hetgeen de chinirg afgeeft. 
Overwegingen: Ter zitting verklaart de chirurg dat eenmaal door een arts-assistent en 
tweemaal door hemzelf uitvoerig met patient is gesproken over de mogelijke risico's 
van de operatie, waaronder ook het risico van een hemicastratie. De lezingen van 
patient en de chirurg komen niet overeen. Het College heeft geen aanwijzingen om 
aan de lezing van patient meer geloof te hechten. Het klieven van bloedvaten tijdens 
een noodzakelijk verwijderen van de testikel is de chirurg niet te verwijten, aange-
zien dit een bekend risico is bij dergelijke operaties. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 323 1990-1994 	 Liesbreuk 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht aan patient besteed. Door een fout van 
de chirurg is patient impotent geworden. 
Feiten: Patient is op 18 september 1989 wegens een recidief liesbreuk geopereerd na 
voorafgaande operatie op 1 september. Er blijkt sprake te zijn van een laterale lies-
breuk, er wordt breukzakresectie en een achterwandplastiek verricht. Het post-ope-
ratieve beloop wordt gecompliceerd door fors hematoom dat gdinfecteerd raakt en 
op 7 november wordt patient heropgenomen. Het abces wordt gdincideerd en ge-
draineerd. De testikel is volledig genecrotiseerd en wordt verwijderd. Op 16 januari 
1990 wordt patient met een genezen operatiegebied uit de behandeling ontslagen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat bij een recidief liesoperatie een hema-
toom een bekende complicatie is. Daar het opnamevermogen van een patient die net 
een operatie heeft ondergaan beperkt is, is het mogelijk dat patient zich niet kan her- 
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inneren dat de chirurg hem over het verwijderen van de testikel heeft gesproken. 
Het College kan niet vaststellen of de chirurg de toezegging heeft gedaan dagelijks 
langs te komen. Overigens had van patient mogen worden verwacht dat hij dit tij-
dens de ziekenhuisopname aan de chirurg had meegedeeld, in plaats van dit verwijt 
na een jaar ter zitting naar voren te brengen. Ter zitting verklaart patient dat de po-
tentie inmiddels weer is hersteld. De tijdelijke impotentie van patient zal waarschijn-
lijk een niet-somatische oorzaak hebben gehad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 324 1990-1994 	 Fractuur 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten in de behandeling van fractuur van patiente door 
niet operatief in te grijpen. Chirurg had de behandeling niet mogen beeindigen toen 
patiente nog ernstige pijnklachten had. 
Feiten: Patiente loopt op 18 maart 1985 tijdens de wintersport een linkszijdige frac-
tuur van de laterale malleolus en van de malleolus tertius op. De fractuur wordt in 
het buitenland gegipst en op 23 maart vervangen door loopgips. Op 1 april stelt pa-
tiente zich onder behandeling van de chirurg. Een rontgenfoto wordt gemaakt en de 
uitslag laat een distale fibulafractuur met enige dislocatie zien. De vorkstand van de 
enkel lijkt niet ideaal en kan wijzen op enkelbandletsels. De chirurg besluit tot con-
servatieve behandeling. Bij een revisiecontrole op 15 april na verwijdering van het 
gips blijkt een ongewijzigde stand. Er wordt nieuw gips aangebracht. Op 3 mei is de 
stand goed. Op 24 mei blijkt de enkel na verwijdering van het gips gezwollen. In de 
periode van mei tot november is patiente diverse malen door de chirurg gezien en 
blijkt de distale fibulafractuur op 29 november geconsolideerd. Er is arthrose ont-
staan tussen talus en fibula. De mediale gewrichtsspleet is wijder dan de laterale. 
Patiente worth uit de behandeling ontslagen. In september 1987 is in een ander zie-
kenhuis na een correctie van de stand van de enkel een arthrodese uitgevoerd. 
Overwegingen: Het College is met de geraadpleegde deskundigen van oorcleel dat 
een operatieve therapie de voorkeur verdiende. Ontzwelling zou het eventuele eind-
resultaat in positieve zin beinvloed hebben. Het College is van oordeel dat, ook als 
geen volledige ontzwelling bereikt zou zijn, operatieve therapie nog steeds de voor-
keur verdiende. De chirurg heeft patiente over de ongunstige prognose niet ganfor-
meerd, maar bij het laatste consult de indruk gewekt dat met veel geduld en oefenen 
mettertijd een volledig herstel zou intreden. Het College acht deze handelwijze te-
meer onjuist, daar patiente en klager, haar echtgenoot, in de periode mei tot novem-
ber herhaaldelijk te kennen hebben gegeven dat zij twijfelden aan de juistheid van 
de conservatieve behandeling. De chirurg had, toen hij patiente uit zijn behandeling 
ontsloeg, de huisarts volledig moeten informeren. 
De klacht is gegrond. 
Beslissing: Geldboete van f 2.000,--. 

1 325 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hrodese 
(Zie ook 1180 par. I 2c) 
Klacht: Chirurg heeft zonder patient naar behoren te informeren in plaats van aan de 
voorvoet aan de enkel geopereerd. 
Feiten: In 1973 loopt patient bij een ongeval een schedelbasisfractuur met hersenletsel 
op, waaruit een gedeeltelijke hemiparese met hersenletsel rechts is overgebleven. Pa-
tient heeft als gevolg daarvan een pes cavovarus rechts met veel pijnklachten gekre-
gen, waarvoor hij steunzolen en orthopedisch schoeisel heeft gekregen. De aange-
klaagde chirurg die destijds als arts-assistent in opleiding werkzaam was, heeft pa- 
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tient in de periode januari tot maart 1983 begeleid. Patient blijft pijnklachten houden, 
waarna besloten wordt tot een triple arthrodese van de voetwortel rechts met correc-
tie van de afwijkende stand. De operatie wordt door chirurg B op 21 april 1983 uitge-
voerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet alleen de aangeklaagde chirurg, 
maar ook chirurg B patient pre-operatief uitvoerig hebben geInformeerd over de 
aard van de ingreep. Het is niet juist dat de enkel is geopereerd. De chirurg heeft de 
operatie niet zelf uitgevoerd, zodat het verwijt ten aanzien van de chirurg niet te-
recht is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1326 1990-1994 	 Hemorroidectomie 
Klacht: Chirurg heeft patiente pre-operatief onvoldoende geinformeerd over moge-
lijke risico's aan de ingreep verbonden. Chirurg heeft tijdens de operatie ernstig ver-
wijtbare fouten gemaakt. Chirurg heeft klagers, patient en echtgenoot, misleid door 
geen melding van de gemaakte fout te maken. 
Feiten: Patiente is reeds behandeld geweest wegens hemorroiden. Op 3 februari 1988 
consulteert patiente de chirurg die een slijmvliesprolaps met oude gefibroseerde he-
morroiden aantreft. Patiente verzoekt operatieve behandeling en de chirurg infor-
meert haar over de mogelijkheid van een resectie, een operatie die geen kleine in-
greep is en waarvoor uitvoerig pre-operatief onderzoek nodig is. Op 14 maart is 
door de chirurg een hemorroIdectomie verricht. Post-operatief heeft patiente erg 
veel pijn. Op 18 maart verlaat zij het ziekenhuis. Bij controle op 24 maart zijn geen 
bijzonderheden te constateren, wel heeft patiente veel pijn. Patiente heeft geen ver-
trouwen in de chirurg en komt niet meer terug. Op 11 april wordt door gastro-ente-
roloog een proctoscopie verricht, waarbij een hoeveelheid granulatieweefsel en een 
mogelijk fistelgangetje worden geconstateerd. Sedertdien heeft patiente nog diverse 
onderzoeken en ingrepen ondergaan. Zij blijft pijn- en incontinentieklachten hou-
den. Uiteindelijk wordt in januari 1990 in het buitenland een reconstructie van de 
sfincter uitgevoerd, waarna patiente geen last meer heeft van incontinentie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel, afgaande op hetgeen door de deskundigen 
naar voren is gebracht, dat voor de op 10 maart uitgevoerde hemorroidectomie 
zonder twijfel een medische indicatie bestond. Incontinentie bij een dergelijke opera-
tie is niet een zo veel voorkomend verschijnsel, dat de complicatie pre-operatief aan 
patienten moet worden meegedeeld. Daar verwijzer van patient de chirurg had laten 
weten zich in de ingreep te kunnen vinden, mocht de chirurg erop vertrouwen dat 
bij patiente sprake was van informed consent. Het College is voorts van oordeel dat 
de situatie ernstiger en gecompliceerder was dan aanvankelijk werd voorzien. Het 
verdient de voorkeur om dan een uitgebreidere operatie te verrichten om niet nog-
maals anesthesie te hoeven toepassen. Gezien de voorgeschiedenis van patiente had 
de chirurg bedacht moeten zijn op mogelijke beschadigingen van de sfincter. De 
techniek die de chirurg heeft gebruikt, is niet ideaal te noemen, maar niet is komen 
vast te staan dat de chirurg ernstige fouten heeft gemaakt. Stel dat er beschadigingen 
zijn ontstaan, dan is niet zeker dat de incontinentie daardoor is ontstaan. 
Het College is tot de overtuiging gekomen dat de chirurg klagers na de operatic on-
voldoende heeft ingelicht en dat hij patiente niet de nazorg heeft gegeven die van 
hem kon en moest worden verwacht. Het College acht het niet onaannemelijk dat de 
ingreep een uitgebreider karakter heeft gehad dan de chirurg pre-operatief heeft 
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voorzien en met patiente heeft besproken. De chirurg is na de operatie tekortgescho-
ten in zijn informatieverstrekking. 
Ambtshalve overweegt het College dat de chirurg tevens is tekortgeschoten in de be-
strijding van patientes pijnklachten na de operatie. De aan patiente gegeven medica-
tie was onvoldoende en Set in overeenstemming met de standaardpijnbestrijding na 
operaties als de onderhavige. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 327 1990-1994 	 Lymfoom 
Klacht: Chirurg heeft patiente op onzorgvuldige en onvolledige wijze geinformeerd. 
Feiten: Door een orthopedisch chirurg is in november 1990 een cytologische punctie 
verricht in een pijnlijke tumor achter het rechteroor. Besloten wordt de tumor door 
de chirurg operatief te laten verwijderen. De chirurg treft tijdens de operatie op 21 
maart 1991 in het pijnlijke gebied in de hals een lymfoom aan die vastzit aan de ze-
nuw. Bij het verwijdering van de lymfoom wordt de zenuw gedeeltelijk beschadigd. 
De chirurg deelt dit patiente na de operatie mee en spreekt de verwachting uit dat 
de gevoelloosheid nog wel enige tijd, tot een jaar, kan duren. 
Klachten blijven en een nieuw onderzoek geeft het beeld van een neurofibroom bij 
de wortel van Cl. Patiente laat de tumor in een ander ziekenhuis extirperen. 
Overwegingen: Het College kan na bestudering van alle stukken Set anders conclu-
deren dan dat de operatie noodzakelijk was, lege artis is uitgevoerd en dat gedeel-
telijke beschadiging van de sensibele zenuw onontkoombaar is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 328 1990-1994 	 Parotistumor 
Klacht: 
1. Chirurg heeft de operatie ondeskundig uitgevoerd met blijvend letsel. 
2. Chirurg heeft pa tiente ten onrechte niet verwezen naar een gespecialiseerd me-

d isch centrum. 
Feiten: Patiente is sinds 1957 bekend met een benigne parotistumor links. Zij wordt 
diverse malen geopereerd wegens een recidieftumor, door middel van locale excisies 
verwijderd. De chirurg heeft patiente Set geInformeerd over de mogelijkheid van 
een subtotale parotidectomie, noch heeft hij de voor- en nadelen van diverse ope-
raties uiteengezet. Door de in 1991 door de chirurg verrichte opera tie heeft patiente 
licht nervus facialis letsel opgelopen, een risico waarover de chirurg patiente pre-
operatief niet heeft geinformeerd. De chirurg heeft dit niet nodig gevonden, daar in 
eerste instantie slechts een oppervlakkig tumortje leek te bestaan. Tijdens de operatie 

• blijkt er zich een dieper gelegen tumortje te bevinden. In een oncologische kliniek 
wordt later een subtotale parotidectomie uitgevoerd, waarna nabestraling heeft 
plaatsgevonden. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel dat bij een lege artis uitgevoerde operatie een der-

gelijke complicatie Set altijd te vermijden is en het optreden hiervan Set per 
definitie wijst op een kunstfout. Het College merkt echter ambtshalve op dat 
de chirurg verwijtbaar heeft gehandeld door patiente niet behoorlijk te infor-
meren over het risico van een nervus facialis beschadiging. De chirurg had 
voorafgaande aan de operatie rekening moeten houden met de eventuele 
noodzaak om dieper te moeten opereren en met het daaraan verbonden risico 
van nervus facialis-letsel. 
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ad 2. Ter zitting verklaart de deskundige dat er discussie bestaat omtrent het juiste 
beleid bij goedaardige recidiverende parotistumoren. De leer van de subtotale 
parotidectomie wordt sedert eind zestiger jaren als 'state of the art' be-
schouwd. De deskundige is van mening dat de methode van de macroscopi-
sche verwijdering van de tumor door middel van locale excisie alleen toege-
past mag worden in uitzonderingsgevallen, waaronder een korte levensver-
wachting en/of kans op uitgebreid nervus facialis letsel. 
Niet is komen vast te staan dat de chirurg niet over de expertise en medische 
apparatuur beschikt om parotistumcirchirurgie te bedrijven, in zoverre is de 
klacht ongegrond. Het College verwijt de chirurg ambtshalve dat hij informa-
tieverstrekking heeft nagelaten, hetgeen temeer klemt nu het uitvoeren van 
een locale excisie slechts in uitzonderingsgevallen geIndiceerd is. 

Beslissing: Waarschuwing. 

1 329 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Femurfractuur 
Klacht: Arts heeft de behandeling technisch onjuist uitgevoerd. Bejegening van de 
kant van het ziekenhuis is onzorgvuldig geweest. 
Feiten: Patient (88 jaar) wordt in ziekenhuis opgenomen wegens val uit stoel op 27 
december. De diagnose luidt femurfractuur vlak onder de steel van een totale heup-
prothese. De chirurg heeft dienst tot middernacht, daarna heeft zijn collega B dienst 
tot 3 januari. Als regel geldt dat een patient geopereerd wordt door de chirurg die 
een patient opneemt, ook al heeft hij geen dienst meer. Patient wordt dus door de 
chirurg geopereerd en het contact met de familie loopt via de dienstdoende collega. 
Pre-operatief wordt patient door diverse specialisten gezien. Aan het einde van de 
operatie ontstaan circulatieproblemen en patient wordt overgeplaatst naar de IC. 
Post-operatief wordt nazorg verleend door chirurg B en chirurg C. De aangeklaagde 
chirurg werkt sinds 3 januari op een andere locatie. Op 25 februari wordt patient 
ontslagen. 
Overwegingen: Het College is met de chirurg van oordeel dat conservatieve behande-
ling niet mogelijk was gezien de hoge leeftijd van de patient en gelet op de ongun-
stige plaats van de fractuur en de risico's van decubitus en (broncho)pneumonie. Er 
bestaat consensus dat operatieve fixatie van femurfracturen bij oudere patienten de 
voorkeur verdient, omdat patienten snel kunnen worden gemobiliseerd. 
De chirurg heeft dus juist gehandeld en de operatie is lege artis uitgevoerd. Niet ge-
bleken is dat sprake is geweest van enig onheus of onjuist optreden door de chirurg. 
De contacten die de verpleging met de familieleden van patient had, vallen niet on-
der de verantwoordelijkheid van de chirurg, in het midden latend of sprake is ge-
weest van onheus optreden. 
Wel acht het College het in het algemeen wenselijk dat patienten en hun familiele-
den goed worden geInformeerd over de taakverdeling tussen de respectieve leden 
van de maatschap. Meer duidelijkheid had gegeven kunnen worden over de vraag 
wie nu de behandelend specialist was. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1330 1990-1994 	 Sternumcorrectie 
Klacht: Chirurg is in zijn informatieplicht tekortgeschoten. 
Feiten: Patient (17 jaar) verzoekt chirurg om informatie over de mogelijkheden van 
een correctie-operatie wegens pectus excavatum. Met patient en ouders wordt door 
de chirurg uitvoerig overlegd en worden dia's getoond, waarbij de chirurg de opera-
tie voorstelt als een routinekwestie. Op 5 juni 1988 vindt een sternumcorrectie vol- 
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gens Ravitch plaats. In juni 1990 is sprake van recidief met pijnklachten. De chirurg 
stelt niet duidelijk de mogelijkheid van recidief ter sprake te hebben gebracht, daar 
de kans hiervoor gezien patients leeftijd gering was. De chirurg ontkent de operatic 
als een routinekwestie te hebben voorgesteld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg patient op uitvoerige wijze 
heeft geinformeerd en inzicht heeft gegeven in de aard van de aandoening en de wij-
ze van behandelen. In casus was geen of in geringe mate sprake van voorzienbare 
risicoverhogende factoren. Het niet vermelden kan de chirurg niet als tuchtrechtelijk 
verwijt aangerekend worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. Het CMTC is van oordeel dat de chirurg er in dit geval 
wellicht beter aan had gedaan over een mogelijke recidive te spreken met patient 
voor de operatie. Een chirurg moet echter enige vrijheid hebben om te bepalen wel-
ke informatie naar zijn oordeel van belang en nuttig is voor zijn patient. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 331 1990-1994 (orthopedisch thirurg) 	 Epifysiodese 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende over de ingreep geinformeerd. Chirurg 
heeft onvoldoende nazorg gegeven. 
Feiten: Patiente (19 jaar) is sinds 1974 onder behandeling geweest van diverse chi-
rurgen in verband met parese en hypoplasie van het linkerbeen. Patiente is naar de 
arts verwezen, die haar op 7 november 1985 ziet om na te gaan welke chirurgische 
mogelijkheden er zijn. Er wordt een beenlengteverschil geconstateerd van 6 cm 
waarvoor de chirurg op 12 december bij patiente een epifysiodese onder de rechter-
knie uitvoert en staples inbrengt. In november 1986 is het beenlengteverschil 3,5 A 4 
cm en in februari 1989 2,5 A 3 cm. De staples worden nog niet verwijderd. In augus-
tus 1990 zijn de staples op drie na, die te diep in het bot waren vergroeid, verwij-
derd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat aan de operatieve ingreep uitvoerig 
overleg vooraf is gegaan. Uit het rapport van de deskundige blijkt dat de chirurg 
volgens de regelen der kunst heeft gehandeld en dat de indicatie tot epifysiodese om 
de groei van het rechterbeen te remmen goed verdedigbaar was. Alhoewel een ac-
tievere opstelling van de chirurg in de nazorg zeker denkbaar is, kan niet gesteld 
worden dat de chirurg in de nazorg tekort is geschoten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 332 1990-1994 	 Miltextirpatie 
Klacht: Chirurg heeft pa tiente belangrijke informa tie onthouden. Chirurg heeft de 
milt van patiente onnodig verwijderd. 
Feiten: In april 1984 zijn bij patiente een appendectomie, klierbiopsie uit het mesen-
terium, HSV en een miltextirpatie in verband met een bloeding uitgevoerd. De chi-
rurg stelt patiente na de operatie meegedeeld te hebben dat bij de operatie van een 
hoog-selectieve vagotomie voor het ulcus duodeni een bloeding van de milt was op-
getreden en dat het niet mogelijk was de bloeding te stelpen en het daarom noodza-
kelijk was de milt te verwijderen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet aannemelijk is dat patiente niet op 
de hoogte is gesteld van de miltextirpatie. De ruptuur van de vasa brevia is een com-
plicatie die de miltextirpatie onontkoombaar maakte en die de chirurg tuchtrechte-
lijk niet verweten kan worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

204 



Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 335/336/337 1990-1994 
De klacht is tegen drie chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: 
1. Chirurg heeft patient onnodig lang op een operatie laten wachten. 

Informatie 1 

1 333 1990-1994 	 Spataderen 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onjuiste wijze uitgevoerd ten gevolge waarvan pa-
tiente pijnklachten heeft. Chirurg heeft patiente onvoldoende gelnformeerd en haar 
overvallen met de vraag tot donatie van varices. 
Feiten: Patiente consulteert de chirurg wegens spataderen aan het rechterbeen waar-
voor zij met injecties behandeld wit worden. Gezien de ernst van de aandoening 
acht de chirurg een operatie geIndiceerd. De ingreep verloopt zonder complicaties. 
Het vragen van toestemming voor donaties is volgens de chirurg algemeen gebrui-
kelijk. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat patiente naar behoren over de ingreep 
is geInformeerd en dat haar op de gebruikelijke wijze om toestemming voor donatie 
is gevraagd. 
Met betrekking tot de ingreep is volstrekt niet komen vast te staan dat deze is mis-
lukt. Het ontstaan van de klachten - een jaar en enige maanden na de operatie - ma-
ken een verband met deze ingreep zeer onaannemelijk. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1334 1990-1994 	 Borstverkleining 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende over mogelijke complicaties voorgelicht. 
Chirurg heeft de operatie onzorgvuldig en onoordeelkundig uitgevoerd. Chirurg 
heeft patiente onheus bejegend. 
Feiten: In 1990 is door anderen dan de chirurg met patiente besloten tot opname en 
operatie in verband met een borstreductie. Op 8 februari, de dag van opname, heeft 
de chirurg met patiente over de operatie gesproken, waarbij niet gewezen is op de 
kans van mislukken. Op 9 februari wordt patiente geopereerd door de chirurg. Tij-
dens de operatie blijkt dat hij te veel vetweefsel moet verwijderen, daar het weefsel 
een slappe consistentie heeft, een complicatie die niet te voorzien is en niet vaak 
voorkomt. Een tepeltranspositie blijkt niet mogelijk, maar een transplantatie blijkt 
noodzakelijk. Een en ander heeft tot gevolg dat de borsten in grootte verschillen, de 
tepelhoogte verschilt en de borsten kleiner zijn dan verwacht. Het resultaat is post-
operatief met patiente besproken, waarbij de chirurg stelt zelf ook ontevreden en te-
leurgesteld te zijn en op de mogelijkheid van een latere hersteloperatie wijst. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat patiente niet geheel op de hoogte is ge-
steld van het risico gezien lichaamsbouw en dunne huid. Het gebrek aan voorlich-
ting kan de chirurg slechts in ondergeschikte mate worden verweten daar hij voor 
de operatie geen bemoeienis met patiente heeft gehad. 
De opgetreden complicatie is niet voorzienbaar, noch vermijdbaar, dus niet verwijt-
baar. Patientes stellingen ten aanzien van een onheuse bejegening zijn niet aanneme-
lijk geworden. Chirurg heeft niet geheel gehandeld zoals van hem mocht worden 
verwacht, maar niet zodanig dat hem een tuchtrechtelijk verwijt treft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

Aneurysma 
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2. Chirurg heeft patient, ondanks zijn verbod, aan de nieren geopereerd en heeft 
niet het aorta-aneurysma verholpen. 

3. Chirurg heeft onnodig letsel veroorzaakt. 
4. Chirurg heeft patient en familie onvoldoende geinformeerd over de aan de ope-

ratie verbonden risico's. 
5. Chirurg heeft nagelaten tijdig in te grijpen. 
6. Chirurg heeft tweede operatie onnodig verricht. 
Feiten: In september 1985 is bij patient een bifurcatieprothese geimplanteerd, waarbij 
een 'hoefiizernier' wordt geconstateerd. In september 1990 heeft patient een licht 
hartinfarct en in oktober wordt bij hem een bypassoperatie verricht. 
Op 15 april 1991 wordt patient met spoed opgenomen onder verdenking van een 
symptomatisch aneurysma aortae. Voorafgaande aan de operatie heeft de aange-
klaagde chirurg A met collega-chirurgen en patient gesprekken gevoerd. Patient 
wordt niet meegedeeld waarom hij pas na veertien dagen worth geopereerd. De chi-
rurg stelt dat de toestand van patient levensgevaarlijk was, maar dat eerst zekerheid 
omtrent de diagnose verkregen moest worden. Op 29 april wordt patient geopereerd 
in aanwezigheid van chirurgen B en C. Tijdens de operatie wordt een aneurysma 
vastgesteld en de flier blijkt te zijn vergroeid met de prothese. Bij het vrijprepareren 
van de prothese is de dunne darm mogelijk beschadigd en is een verwonding ont-
staan van het pyelum. Patient krijgt extra antibiotica toegediend. Tijdens de operatie 
is een buisprothese op de eerder aangebrachte bifurcatieprothese geplaatst. 
Op 8 mei is bij patient een endoscopie verricht in verband met een mogelijke ischae-
mie van de dikke darm, welke niet kan worden vastgesteld. Op 13 mei wordt een 
heroperatie verricht op verdenking van een intra-abdominale sepsis. Deze operatie 
wordt door de chirurgen B en C verricht, waarbij een groot gelinfecteerd hematoom 
wordt gevonden. Post-operatief treden bloedingen op. Op 14 mei wordt patient op-
nieuw door de aangeklaagde chirurg geopereerd, waarbij een zeer ernstige, retrope-
ritoneale, infectie wordt geconstateerd. Geconcludeerd wordt tot een niet behandel-
bare infectie. Patient wordt overgebracht naar de IC en in overleg met klaagster is 
besloten te abstineren. Patient overlijdt dezelfde dag, zonder bij kennis te zijn ge-
komen. 
Overwegingen: 
ad 1, 2 en 3. Net  College heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van 

de gestelde diagnose van een symptomatisch recidief aneurysma aor-
tae. De indicatie voor de ingreep was, ondanks het daaraan verbonden 
hoge mortaliteitsrisico, juist. De periode tussen opname en de ingreep 
acht het College niet onnodig tang, daar eventuele andere oorzaken 
uitgesloten moesten worden. Niet is gebleken dat de patient aan zijn 
nieren is geopereerd, wel heeft patient een operatie van het aorta aneu-
rysma ondergaan. Niet is komen vast te staan dat een beschadiging 
van de urineleiders en van de dikke darm is ontstaan. Net  ontstane let-
sel moet worden beschouwd als een bij de operatie behorend risico. 

ad 4. Net  College is van oordeel dat de chirurg patient en klaagster onvol-
doende heeft geinformeerd over de aan de ingreep verbonden risico's. 
De chirurg, als hoofdbehandelaar en operateur, is tekortgeschoten in 
de op hem rustende informatieplicht. 

ad 5 en 6. Net  College is van oordeel dat de chirurg onvoldoende onderzoek 
heeft gedaan naar de oorzaak van de na de eerste ingreep opgetreden 
klachten. De chirurg had niet mogen volstaan met een endoscopie. De 
afloop van het ziekteproces zou bij eerder ingrijpen echter Set anders 
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zijn geweest. De operatie op 14 mei kan niet als onnodig beschouwd 
worden, daar tijdens die operatie op goede gronden geconcludeerd 
kon worden dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. 

Ambtshalve overweegt het College dat hoewel uit de verpleegkundige status blijkt 
dat patient en klaagster herhaalde malen van hun ongerustheid blijk hebben gege-
ven en om een gesprek met de chirurg hebben verzocht, dit verzoek de chirurg nooit 
heeft bereikt. De chirurg had, als eerstverantwoordelijke en aanspreekbare, aandacht 
aan deze ongerustheid dienen te besteden. Daaraan doet niet af dat de chirurg geen 
signalen hebben bereikt. De chirurg had daarin eigen initiatief behoren te nemen. 
De klacht jegens de chinirgen B en C wordt in al haar onderdelen ongegrond bevon-
den. 
Beslissing: Chirurg A: Waarschuwing. Chirurgen B en C: Klacht afgewezen. 

11 22 MTC Amsterdam 6 september 1993, TGR 1994/9 	 Metastase 
Klacht: 
1. Chirurg heeft nagelaten patiente of haar familie te informeren over toestand, be-

handelwijze, prognose, alternatieven en pijnbestrijding. 
2. Chirurg heeft patiente en klaagsters (dochters) onheus bejegend. 
3. Chirurg heeft zonder overleg met en zonder toestemming van patiente en haar 

kinderen de medicatie gestaakt. 
Feiten: Patiente (66 jaar) lijdt aan CARA en angina pectoris. Op 22 maart 1991 wordt 
zij geopereerd waarbij een geperforeerd carcinoom van het colon sigmoideum blijkt. 
Stoma wordt aangebracht. Bij p.a.-onderzoek worden meerdere lymfekliermetasta-
sen gezien. Op 27 maart neemt de aangeklaagde chirurg de behandeling over, laat 
patiente echter niet weten over metastasen. In de ontslagbrief aan de huisarts van 
patiente maakt de chirurg melding van een zeer dubieuze prognose. Op 27 mei ziet 
de chirurg patiente voor controle, waarbij zij pijnklachten meldt, die de chirurg niet 
nofeert. Het stoma wordt voorlopig niet opgeheven, gezien patientes matige condi-
tie. Pijnklachten houden aan en patiente komt 15 oktober vervroegd terug bij de chi-
rurg, die rectaal toucheert wat zeer pijnlijk blijkt te zijn, waarop chirurg geirriteerd 
reageert. Bij nader onderzoek worden leverfunctiestoornissen vastgesteld. Pas na 
herhaaldelijk aandringen geeft de chirurg toe dat sprake is van metastasen. Chirurg 
deelt huisarts mee dat er duidelijk sprake is van metastasen in de buik. In de onco-
logiebespreking wordt het beleid besproken en patiente wordt ter evaluatie op 31 
oktober opgenomen, waarbij de chirurg vaststelt dat patiente 'praktisch moribund' 
is. Patiente is niet aanspreekbaar en overlijdt de volgende ochtend. 
Klaagsters verklaren dat de chirurg bij opname van patiente op 31 oktober patiente 
bezocht en slechts zei: '0, ik zie het al' en daarna wegging. Toen klaagsters hem zijn 
gevolgd en hebben gevraagd wat die opmerking inhield, antwoordde de chirurg: 
'Ze is hier gekomen om dood te gaan'. De chirurg ontkent deze uitlatingen. De chi-
rurg erkent zijn beslissing een abstinerend beleid te voeren niet met klaagsters te 
hebben besproken. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel dat de door de chirurg aan patiente gegeven infor-

matie over de bevindingen bij de operatie niet juist was en onvolledig. De 
stelling dat slechts sprake is van uitzaaiingen indien er metastasen op afstand 
zijn, kan door het College niet worden gevolgd. 
Het staat vast dat de chirurg patiente en/of haar familieleden niet heeft gemn- 
formeerd over de door hem als 'zeer dubieus' gekwalificeerde prognose. Dat 
hij de huisarts heeft ingelicht, is niet relevant. Het is immers met de bedoeling 

207 



11 Patientenrechtelijke aspecten 

dat de huisarts de informatieplicht overneemt van de specialist, tenzij dat ex-
pliciet met de patient en de huisarts wordt afgesproken. Hen patient heeft in 
beginsel recht op duidelijke informatie en overleg hierover met de chirurg, 
aan wiens zorg hij zich heeft toevertrouwd, zodat door de patient zelf een ver-
antwoorde beslissing over de verdere gedragslijn kan worden genomen ten 
aanzien van verdere behandeling en de mogelijkheid tot het vragen van een 
second opinion. Slechts in een levensbedreigende situatie mag besloten wor-
den, met toepassing van de therapeutische exceptie, die informatie niet te ge-
ven. Ook onzekerheid van de chirurg zelf zal in het algemeen op passende 
wijze aan de patient moeten worden meegedeeld. 

ad 2. Niet is vast komen te staan dat de chirurg zich zo letterlijk heeft uitgelaten als 
klaagsters hebben aangegeven; Set is komen vast te staan dat de chirurg zich 
zodanig gehtteerd heeft getoond dat hem daarvan een tuchtrechtelijk verwijt 
moet worden gemaakt. 

ad 3. De chirurg heeft medisch correct gehandeld door de gebruikelijke medicatie 
van patiente na opname op 31 oktober geheel of gedeeltelijk te staken. Die be-
slissing kan hem Set verweten worden. Verwijtbaar is wel dat de chirurg ook 
op 31 oktober in zijn informatieplicht is tekortgeschoten, dit keer ten opzichte 
van klaagsters. Daar de toestand van patiente in korte tijd dramatisch was 
verslechterd, had de chirurg alert moeten zijn op de mogelijkheid dat de fami-
lie niet op een naderend overlijden was voorbereid. Hij had de familie moeten 
informeren over zijn bevindingen en zijn abstinerend beleid. Om het oordeel 
van het College met betrekking tot de informatieverstrekking in bredere kring 
bekendheid te geven, zal de beslissing worden gepubliceerd. 

Beslissing: Waarschuwing. 

1 338 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Polsletsel 
Klacht: Chirurg heeft over patient onjuiste informatie verstrekt. 
Feiten: In september 1987 loopt patient een polslaesie op. De gemaakte foto's tonen 
geen afwijkingen en de toen geconsulteerde orthopedisch chirurg stelt een behande-
ling voor, waarover patient eerst elders een second opinion wil horen. De aange-
klaagde chirurg ziet patient hiervoor op 10 november 1989 en bij schrijven van 24 ja-
nuari 1990 rapporteert de chirurg aan de huisarts dat patient eigenlijk geen klachten 
heeft en er een volledige beweeglijkheid van de pols bestaat en dat de vele sportac-
tiviteiten van patient een aanwijzing vormen om aan te nemen dat de fractuur voor 
een deel geconsolideerd is en daarom een operatie weinig verbetering zal brengen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat er geen reden is aan te nemen dat de 
chirurg onzorgvuldig onderzoek zou hebben verricht en/of in zijn verslag onjuisthe-
den heeft vermeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 339 1990-1994 	 Adenocarcinoom 
lOacht: Chirurg heeft diagnose gemist. Chirurg heeft ten onrechte geen onderzoeken 
gedaan. Chirurg heeft klaagster en patient onvoldoende geinformeerd omtrent de 
prognose en het door hem gevoerde beleid. 
Feiten: Bij patient wordt begin mei een adenocarcinoom in het rectum vastgesteld en 
patient wordt voor een operatie in een academisch ziekenhuis opgenomen op 23 mei 
en op 28 mei wordt een resectie uitgevoerd. Len tumor met een fors infiltraat wordt 
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aangetroffen en totaal verwijderd en een end-to-end anastomose wordt aangelegd. 
Uit het p.a.-verslag blijkt dat in de snijvlakken nog tumor aanwezig is en tevens is er 
sprake van uitgebreide lymfevatinvadering van de tumor. De chirurg heeft deze on-
gunstige uitslag niet met klaagster en patient besproken. 
Patient krijgt koorts, waarvoor geen oorzaak kan worden vastgesteld, wel is er ver-
denking op botmetastasen. Chirurg heeft geen nadere onderzoeken gedaan, deels 
omdat hij vrijwel zeker was en deels omdat iedere diagnostische ingreep op zichzelf 
weer risico's met zich mee zou kunnen brengen. Waarschijnlijkheidsdiagnose is: 
'sepsis als gevolg van botmetasta§en'. Besloten wordt tot een abstinerend beleid, om-
dat curatieve en palliatieve mogelijkheden zijn uitgeput. 
Op 28 juni 1991 geeft de chirurg in een gesprek met patient en klaagster aan dat er 
ernstige verdenking op botmetastasen is, maar dat nog geen volledige zekerheid is 
verkregen en 'de tijd zal het leren'. Uit het verpleegkundige verslag blijkt hoe patient 
voortdurend in onzekerheid heeft verkeerd omtrent het gevoerde beleid. Op 8 juli 
wordt patient naar ander ziekenhuis overgeplaatst, waar hij op 12 juli is overleden 
aan een hartstilstand, waarschijnlijk als gevolg van door sepsis en de metastasen ver-
oorzaakte anaemie. 
Overwegingen: Het College acht het - met de deskundige - aannemelijk dat de aan-
houdende koorts is veroorzaakt door lekkage van fecaal materiaal ter hoogte van de 
anastomose. Het beleid van de chirurg is niet verwijtbaar onjuist geweest, daar een 
tweede operatie gezien conditie en prognose van patient geen aantrekkelijke optie 
was. Het valt de chirurg niet te verwijten dat hij geen nader onderzoek heeft gedaan, 
nu hij voor 99% zeker was van de botmetastasering. 
De chirurg heeft patient onvoldoende van de ernst van de situatie kunnen doordrin-
gen. Ook is de partner gedurende de gehele maand juni niet geInformeerd. Het Col-
lege verwijt de chirurg dat hij een dergelijk patient-partner-gesprek, waarnaar in ge-
val van 'slecht nieuws' de voorkeur uitgaat, niet veel eerder heeft gearrangeerd. 
De chirurg heeft zich ook later te weinig duidelijk uitgesproken. Hij ontnam patient 
en zijn echtgenote een deel van de beschikbare tijd om zich met het gezin voor te be-
reiden op het naderend einde. 
Uit het verpleegverslag moet worden afgeleid dat de informatieverstrekking ook 
van de overige betrokken artsen onvoldoende is geweest. De chirurg was als behan-
delend chirurg, maar ook als staflid in het chirurgisch team, verantwoordelijk voor 
het geven van sluitende informatie aan klaagster en haar echtgenoot. Dat ook de le-
den van het team hierin tekort zijn geschoten, rekent het College de chirurg aan. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1340 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hrose 
Klacht: Chirurg heeft patiente voorafgaande aan de opera tie slecht voorgelicht en de 
ingreep slecht uitgevoerd. 
Feiten: Patiente lijdt aan een congenitale heupluxatie links met een beenlengtever-
schil van 7 cm. Op 3 januari 1991 wordt zij naar de chirurg verwezen, die na onder-
zoek een geluxeerde heup met arthrose constateert. Op 6 mei verricht de chirurg een 
totale heupoperatie links. Het beenlengteverschil is aanmerkelijk afgenomen. Patien-
te is echter van mening dat zij meer gehandicapt is dan voor de operatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de status blijkt dat patiente een aan-
tal malen door de chirurg is gezien en dat de mogelijkheden voldoende met patiente 
zijn besproken. Het College is eveneens van oordeel dat de chirurg medisch-tech-
nisch juist heeft gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 341 1990-1994 (neurochirurg) 	 Dwarslaesie 
Klacht: Chirurg heeft patiente voorafgaand aan de operatie onvoldoende geinfor-
meerd. 
Felten: Onduidelijk. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg patiente niet hoefde te wij-
zen op een mogelijke dwarslaesie, daar deze complicatie zo weinig voorkomt dat de-
ze bij de informatieverstrekking voorafgaand aan de operatie niet hoeft te worden 
vermeld. De door de chirurg gestelde indicatie en de uitgevoerde operatie zijn op 
juiste wijze verricht. Het College heeft begrip voor de situatie waarin patiente ver-
keert na het optreden van de afschuwelijke complicatie, maar het optreden ervan is 
niet aan de chirurg te wijten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 342 1990-1994 	 Claudicatio intermittens 
Klacht: Chirurg heeft pre-operatief geen voorlichting gegeven over de ingreep en de 
daaraan verbonden risico's. 
Feiten: Patient is sinds 1983 bekend bij de internist wegens diabetes mellitus. In fe-
bruari wordt patient naar de chirurg verwezen wegens een progressieve claudicatio 
intermittens op basis van artherosclerose. Op 22 februari implanteert de chirurg een 
zogenaamde vaatbroekprothese. Na de operatie blijkt een dwarslaesie te zijn ont-
staan op het niveau Th 12. Post-operatief zijn ernstige nierfunctiestoornissen opge-
treden als gevolg van een tubulusnecrose. Het post-operatief beloop is gecompli-
ceerd door necrose in de linkergluteaalstreek, waarvoor enige malen necrotomie 
moet worden verricht. 
Overwegingen: Het College kan de handelwijze van de chirurg als juist omschrijven. 
De complicatie zoals bij patient opgetreden doet zich in minder dan 1% van de ge-
vallen voor bij deze ingreep. De chirurg was in redelijkheid niet gehouden deze in 
zijn pre-operatieve informatie met patient te bespreken. 
Niet duidelijk is geworden wat de oorzaak is geweest van de dwarslaesie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 343 1990-1994 	 Appendicitis 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg heeft pa-
tiente en ouders onvoldoende gdinformeerd over de noodzaak tot operatie. 
Felten: op 12 november 1991 wordt patiente (16 jaar) opgenomen en wordt na onder-
zoek de differentiaaldiagnose gesteld inhoudende dat sprake is van gastro-enteritis, 
retrocoecale appendicitis en/of afwijkingen van het nier/blaasstelsel, een koliek of 
ontsteking. Nader onderzoek leidt tot de diagnose appendicitis en patiente wordt 
geopereerd, waarbij besloten wordt tot een mediate onderbuikslaparotomie. P.a.-on-
derzoek toont een phlegmoneuze appendicitis. Patiente herstelt voorspoedig. 
Patiente houdt na ontslag klachten en op 17 november meldt zij zich bij het zieken-
huis, waar een blaasretentie van 1,5 liter wordt vastgesteld en de behandeling van 
patiente wordt aan uroloog overgedragen. 
Overwegingen: Net College is van oordeel dat geenszins is komen vast te staan dat 
zich tijdens de operatie complicaties hebben voorgedaan. Evenmin is gebleken dat 
de chirurg klagers en patiente niet heeft ingelicht over het te voeren behandelings-
beleid. De chirurg heeft patiente en ouders voldoende en relevante informatie ver-
strekt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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2. Toestemming 

1344 1986-1989 	 Coccygectomie 
Klacht: Chirurg heeft patiente geopereerd zonder dwingende indicatie en zonder 
haar toestemming. De nacontrole door chirurg was niet bevredigend. 
Feiten: Patiente wordt op 12 maart opgenomen voor een operatie aan het staartbeen-
tje (coccygectomie), welke de volgende dag plaats vindt. Op 19 maart vindt een 
tweede ingreep plaats, namelijk een conisatie van de beide mammae. Er was sprake 
van vochtafscheiding. Patiente stond daarvoor reeds tien jaar onder controle van een 
plastisch chirurg, die het echter met nodig vond tot een ingreep door een algemeen 
chirurg te besluiten. Na de laatste behandeling krijgt patiente een abces dat op 17 
april wordt geincideerd en gedraineerd. 
Overwegingen: De toestemming voor de ingreep was enkele dagen voor de operatie 
verkregen. De ingreep was op zichzelf medisch niet noodzakelijk, maar de assistent-
chirurg had bij en tijdens de opname van klaagster voor de coccygectomie vochtaf-
scheiding uit de tepels geconstateerd. Om die reden werd een conisatie van de bor-
sten met patiente besproken, met welke ingreep patiente zich verenigde. Het College 
is van mening dat de bestaande twijfel in de gegeven omstandigheden ten gunste 
van de chirurg moeten worden geduid. Bij onderzoek is niet gebleken dat er van 
ontsiering van de borsten ten gevolge of mede ten gevolge van de conisatie sprake 
was. Dit deel van de klacht kan niet slagen. 
Wat betreft de nacontroles is het College van oordeel, dat de in het ziekenhuis ge-
bruikelijke werkverdeling in de chirurgische maatschap verwarrend was. Zo kon het 
gebeuren dat de patient dan weer door deze, dan weer door die chirurg of waarne-
mend chirurg werd gezien. Hoezeer het College deze wijze van behandeling en/of 
controle ongewenst acht, het College is niet tot de slotsom gekomen dat de bij pa-
tiente verrichte controles en/of behandelingen om die reden onzorgvuldig zouden 
zijn uitgevoerd. Daarbij moet opgemerkt dat de aard van het infiltraat, dat uiteinde-
lijk abcedeerde, geen aanleiding tot onmiddellijke actie gaf. Het College is van oor-
deel dat geen der klachten doe! treft. Wel had chirurg meer begrip kunnen tonen 
voor de aard van patientes lijden en haar persoon. Alle omstandigheden in aanmer-
king genomen, had dit kunnen bijdragen tot de aanvaardbaarheid van zijn behan-
deling. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg die wist dat patiente opgenomen was voor 
een operatie aan het staartbeentje, niet zonder raadpleging van in elk geval Of de 
huisarts, Of de plastisch chirurg, bij wie zij jarenlang onder behandeling was, tot de 
tweede operatie had mogen overgaan. Het is verwijtbaar onjuist om buiten de be-
handelende specialist en de huisarts van patiente om, tot operatie te besluiten. De 
klacht is ten dele gegrond. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1345 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Dystrofie 
Eveneens is klacht ingediend tegen arts-assistent B (zie ook I 346). 
Klacht: Chirurg heeft in tegenstelling tot hetgeen patient mocht verwachten de afge-
sproken operatie niet zelf verricht, maar door een van zijn medewerkers laten uit-
voeren. 
Feiten: Patient komt in juli 1981 op de polikliniek orthopedie wegens pijnklachten 
aan de rechtervoet en -knie als gevolg van een ongeval dat hem een half jaar eerder 
in India is overkomen. Arts-assistent B stelt de diagnose op post-traumatische dys- 
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trofie na ernstig trauma in de rechtervoet met multipele fracturen; status na dwarse 
knieschijffractuur rechts. Fysiotherapie wordt voorgeschreven en poliklinische con-
trole wordt afgesproken. 
0p30 juli wordt patient mede gezien door de aangeklaagde chirurg. Bij die gelegen-
heid wordt besloten patient op de opnamelijst te plaatsen voor een Hohmann-osteo-
tomie ter correctie van de hallux valgus (afwijkende stand van de grote teen). Ten 
aanzien van de middenvoet en de knie wordt een afwachtende houding aangeno-
men. 
Tussentijds wordt patient nog eenmaal door een andere chirurg gezien wegens pijn-
klachten aan de rechterknie en -schouder als gevolg van een verkeersongeval. 
Op 15 oktober 1982 wordt patient opgenomen voor de Hohmann-osteotomie en op 
18 oktober wordt de ingreep verricht door arts-assistent B, de volgens schema 
dienstdoend arts. 
Overwegingen: Patient stelt dat afgesproken was met chirurg dat hij de operatie zou 
verrichten. De chirurg ontkent dit. Naar het oordeel van het College zijn er, nu uit de 
stukken niets daarvan blijkt, geen argumenten voor het bestaan van een dergelijke 
afspraak. Gelet op de ongebruikelijkheid van dergelijke afspraken in een academi-
sche setting, zou daarvan zeker melding gemaakt zijn in de stukken. 
Patiente heeft naar het oordeel van het College ten onrechte de verwachting gehad 
persoonlijk door de chirurg te zullen worden geopereerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1346 1986-1989 (arts-assistent in opleiding tot orthopedisch chirurg) 	Dystrofie 
Eveneens is klacht ingediend tegen andere chirurg (zie ook I 345). 
Klacht: Arts-assistent heeft operatie bij patient uitgevoerd, terwip verwacht mocht 
worden dat andere chirurg de ingreep zou uitvoeren. Arts-assistent heeft de operatie 
op onjuiste wijze uitgevoerd. Arts-assistent heeft de post-operatieve behandeling op 
onzorgvuldige wijze uitgevoerd en patient omtrent de gevolgen misleid. 
Feiten: Zie I 345. 
Post-operatief is patient behandeld door de zaalarts - niet de aangeklaagde arts - en 
de chef de clinique. Op 29 oktober krijgt patient in overleg met de aangeklaagde arts 
loopgips. Patient zou daartegen geprotesteerd hebben, daar de wond nog niet dicht 
zou zijn geweest en door de ingebrachte plaat en schroeven ook ontstoken was. Op 
31 oktober wordt patient ontslagen. Op 16 november meldt patient zich weer op de 
polikliniek en bij verwijdering van het gips blijkt een ernstige wondinfectie. Patient 
wordt opgenomen in kliniek waar patient verder door de arts behandeld wordt. Arts 
verzekert patient dat het bot niet is aangetast. Later blijkt dat dat wel het geval is. 
Overwegingen: Het verwijt van patient dat de arts en niet de andere chirurg de in-
greep heeft uitgevoerd, is ongegrond. Een dergelijke afspraak is in academische set-
ting ongebruikelijk en zou in status expliciet vermeld zijn. 
Met blijkt uit de stukken dat de operatie volledig mislukt zou zijn. Wat na het ont-
slag is gebeurd, is naar het oordeel van het College met grote waarschijnlijkheid te 
wijten aan het felt dat patient onmiddellijk na het ontslag kennelijk heeft nagelaten 
de voorgeschreven rust te nemen en een uiterst belastende reis heeft ondernomen en 
dat hij niet op de gemaakte afspraak is verschenen. Er zijn geen aanwijzingen dat op 
het beleid van de arts aanmerkingen kunnen worden gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1347 1986-1989 (neurochirurg) 	 Hematoom 
Klacht: Chirurg heeft verwijtbaar gehandeld door een patient, van wie hem genoeg-
zaam bekend was dat deze dit niet wilde, toch bloed toe te dienen. 
Feiten: Klagers zijn beiden gedoopte Jehovagetuigen. Patient (klager) valt op 30 ok-
tober van een ladder, waarbij hij ernstig hoofdletsel oploopt. Patient wordt opgeno-
men, raakt in coma, krijgt strekkrampen en een wijde lichtstijve pupil rechts en 
wordt met spoed overgebracht naar de afdeling neurochirurgie van een academisch 
ziekenhuis met als waarschijnlijkheidsdiagnose 'epiduraal hematoom'. Een CT-scan 
bevestigt deze diagnose. Om 14.40 uur wordt met de operatie begonnen door de chi-
rurg (destijds neurochirurgisch assistent), waarbij een craniotomie rechts parieto-
temporaal ter hoogte van de multipele schedelfracturen wordt uitgevoerd. Daarbij 
worden het epiduraal hematoom en een zich ontwikkelend subduraal hematoom 
verwijderd. Kort na de aanvang van de operatie bereikte het operatieteam, waarvan 
behalve de aangeklaagde chirurg, een neurochirurg en een anesthesioloog deel uit-
maakten, het bericht dat patients echtgenote had meegedeeld dat patient, als Jehova-
getuige, geen bloed mocht worden toegediend. Bij navraag blijkt dat klaagster geen 
door patient ondertekend codicil heeft afgegeven of getoond. Na overleg in het team 
wordt besloten zo nodig wel bloed toe te dienen. Dit blijkt inderdaad noodzakelijk; 
het bloed wordt door de anesthesioloog toegediend. Onthouden van het bloed zou 
de dood ten gevolge hebben gehad volgens de chirurg. Na de operatie heeft de chi-
rurg klaagster op de hoogte gesteld van de ingreep. Over het toedienen van bloed is 
met gesproken. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg, als lid van het operatie-
team, medeverantwoordelijk is voor het toedienen van bloed aan patient, waarbij 
niet van belang is dat het bloed feitelijk door een ander lid van het team is toege-
diend. 
Het College is voorts van mening dat alleen indien een chirurg de grootst mogelijke 
zekerheid heeft dat een patient zelf vrijwillig de beslissing genomen heeft geen 
bloed toegediend te willen krijgen, het verantwoord is dat een chirurg in een levens-
bedreigende situatie van het toedienen van bloed afziet. In de onderhavige situatie 
bestond onvoldoende zekerheid over de eigen wil van de patient. Bovendien is van 
belang dat de mededeling kwam toen reeds een aanvang met de operatie was ge-
nomen, zodat de leden van het team geen verdere naspeuringen konden doen ten-
einde meer zekerheid over de wil van de patient te verkrijgen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 348 1986-1989 	 Coloncarcinoom 
Klacht: Chirurg heeft patient pas na twee weken geopereerd. Chirurg heeft patient 
zonder overleg voor de tweede maal geopereerd. 
Feiten: Patient wordt opgenomen op de interne afdeling van het ziekenhuis op 21 
maart. Op 30 maart wordt de aangeklaagde chirurg in consult geroepen, die patient 
op 4 april overneemt op grond van een sterke verdenking van een coloncarcinoom 
in het colon descendens. De chirurg opereert de patient, die post-operatief hoge 
koorts ontwikkelt en in slechte toestand verkeert. Besloten wordt tot een relaparo-
tomie op 20 april. Patient wordt op 21 april naar de IC gebracht, waar hij langzaam 
achteruit gaat en op 20 mei overlijdt. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College is met gebleken dat de chirurg enig 
verwijt treft. De chirurg is pas negen dagen na de opname geconsulteerd. De chi- 
rurg, die de slechter wordende toestand van de patient heeft onderkend, heeft ook 
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zonder overleg met de famine kunnen besluiten, een relaparotomie te verrichten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 349 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Flexiecontractuur 
Klacht: Chirurg heeft patient zonder diens toestemming een narcose toegediend. 
Chirurg heeft zonder toestemming van patient diens been behandeld. 
Feiten: Op 28 oktober 1982 wordt de aangeklaagde chirurg in consult geroepen door 
chirurg X terzake van een flexiecontractuur van de rechterknie. Op 29 oktober zou 
patient door chirurg X onder epiduraal anesthesie geopereerd worden terzake van 
een hernia inguinalis recidivans rechts en een restje van een reeds eerder behandeld 
ulcus cruris varicosum. Tijdens de anesthesie heeft de chirurg een snaar door het os 
calcancus geboord en tractie aangelegd. Het been wordt in een zweefslede gelegd. 
Op 1 november wordt de tractie verwijderd, daar patient de tractie niet kan volhou-
den. Van neurologische complicaties is de chirurg niets gebleken. De sensibiliteits-
stoornissen die drie jaar later worden gevonden, zijn volgens de chirurg niet door de 
tractie ontstaan. 
Overwegingen: Het College overweegt dat het consult aan het bed van patient heeft 
plaatsgevonden. Hiervan is niets schriftelijk vastgelegd. Uit het feit dat dit consult 
niet schriftelijk is vastgelegd kan niet worden afgeleid dat de chirurg zonder toe-
stemming van patient de desbetreffende behandeling heeft verricht. Patient en chi-
rurg verschillen van mening over de vraag of er narcose is toegediend of gips is aan-
gebracht. De chirurg is geen anesthesioloog en heeft onvoldoende kenrtis op het ge-
bied van de anesthesie. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat hij narcose heeft toege-
diend. Mogelijk dat patient een plaatselijke verdoving met narcose heeft verward, 
aangezien een plaatselijke verdoving niet zonder meet inhoudt dat de gehele behan-
deling door de patient bewust wordt meegemaakt. Het gipsverband is blijkens de 
gegevens in de status niet door de chirurg aangebracht, hij heeft hier geen enkele be-
moeienis mee gehad. 
Voorts is op geen enkele wijze komen vast te staan dat de door patient gememoreer-
de sensibiliteitsstoornissen veroorzaakt zijn door de behandeling van de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 350 1986-1989 	 Aortografie 
Klacht: Chirurg heeft tegen de afspraak in, zonder toestemming van patiente, een on-
derzoek verricht. 
Feiten: Op 9 augustus wordt patiente wegens ernstige claudicatieklachten van het 
linkerbeen opgenomen. Patiente heeft sinds 1965 een reeks ingrijpende operaties on-
dergaan in het abdomengebied. De indicatie tot de opname is een aortografie ter 
evaluatie van de plaats en de ernst van de afwijkingen in de aorta, waarna mogelijk 
via een punctie in de lies een percutane transluminale angioplastiek ter dilatering 
van de afwijking zou worden uitgevoerd. Deze ingreep wordt door een arts in oplei-
ding tot chirurg uitgevoerd, waaruit blijkt dat er ernstige aorto-iliacale afwijkingen 
links zijn met verder een goede perifere bloedvoorziening. Bij een nabloeding die 
niet conservatief beheerst kan worden, wordt door de aangeklaagde chirurg een la-
parotomie uitgevoerd. Opgetreden stollingsstoornissen en een sepsis worden aan-
vankelijk met succes behandeld. 
Later treedt opnieuw verslechtering op. Op 15 september is patiente overleden on-
der het beeld van een irreversibele septische shock. 
Overwegingen: Het College heeft geen enkele reden voor twijfel dat de chirurg pa- 
tiente niet juist of niet volledig heeft ingelicht omtrent de aard van de bij haar uit te 
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voeren lumbale aortografie. Het College is van oordeel dat het ziektebeeld van pa-
tiente alleszins aanleiding gaf tot dit onderzoek en dat daaraan voorafgaand uitvoe-
rig is nagegaan of contra-indicaties aanwezig waren. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klaagster, moeder van patiente, stelt hoger beroep in. 
Het CMTC kan zich verenigen met de overwegingen en de beslissing van het MTC. 

I 351 1986-1989 (cardiopulmonaal chirurg) 	 Coarctatio aortae 
Klacht is eveneens tegen drie andere medisch specialisten ingesteld en gezamenlijk 
behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft pre-operatief onvoldoende en onjuiste informatie verstrekt 
over de noodzaak, de wijze van uitvoering en de risico's van de ingreep. Chirurg 
heeft niet meegedeeld dat hij voornemens was ter controle op de doorbloeding van 
het ruggemerg gebruik te maken van een experimentele bewakingsmethode van de 
liquorpulsaties, voor het gebruik waarvan aan klagers geen toestemming was ge-
vraagd. 
Feiten: Patient (26 jaar) bij wie een coarctatio aortae wordt geconstateerd, wordt naar 
de chirurg verwezen in februari 1979. Deze voert een hartcatheterisatie en een aorto-
grafie uit. Alvorens tot een operatieve verwijdering van de vernauwing over te gaan, 
moet patient stoppen met roken en wordt patient behandeld wegens acne op de rug 
totdat dit geen contra-indicatie meer vormde voor opera tie in dit gebied. Patient is 
voor de ingreep door diverse specialisten gezien, waarbij van bezwaren tegen de in-
greep niet is gebleken. Bij opname op 17 december 1979 wordt bij routine-laborato-
riumonderzoek een verhoogd serum kreatinineklaring gevonden. Operatie wordt 
uitgesteld. Op 21 januari 1980 wordt patient weer opgenomen; hij blijkt te zijn door-
gegaan met roken en het tetracyclinegebruik ter bestrijding van de acne te hebben 
gestaakt. Er is daardoor recidief van de acne ontstaan, juist op de plaats van de te 
leggen incisie. Weer wordt operatie uitgesteld. Op 29 mei 1980 wordt patient voor 
de derde maal opgenomen en geopereerd. 
De dag na de operatie klaagt patient over een zwaar gevoel in de benen en hij blijkt 
ze moeilijk te kunnen bewegen. Door een ruggemergslaesie van vasculaire oor-
sprong is een paraplegic van de onderste lichaamshelft ingetreden, motorisch sensi-
bel incompleet vanaf TH 11 met dien verstande dat de vegetatieve functies normaal 
verlopen. 
Overwegingen: Het College merkt op dat de chirurg niet alleen de verantwoordelijk-
heid draagt voor de indicatie, omdat deze mede is gesteld door de cardioloog. Voor 
wat betreft de pre-operatieve informatie merkt het College op, dat de laatste jaren 
een ontwikkeling gaande is die tendeert naar een ruime mate van informatie, ook 
met betrekking tot eventuele complicaties, maar dat naar thans geldende opvattin-
gen een arts niet zonder meer verplicht is een patient te attenderen op een complica-
tie die zoals de onderhavige slechts optreedt in een frequentie van den op de twee-
honderd. Chirurg hoefde met te vermelden dat er een kans bestond van een op de 
tweehonderd dat tijdens de operatie een storing in de doorbloeding van het rugge-
merg zou optreden als gevolg waarvan een paraplegie kon ontstaan. Het eerste on-
derdeel van de klacht is niet gegrond. 
Op grond van het deskundigenrapport overweegt het College dat, anders dan kla-
gers stellen, de bewaking van de lumbale liquorpols niet is gebruikt als de enige be-
leidsbepalende methode. Retrospectief moet worden geconstateerd dat de zoge-
naamde experimentele methode niet het verhoopte effect heeft gehad. Het is echter 
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niet juist dat deze methode ondeugdelijk was in die zin dat zij een goede uitvoering 
van de operatic in de weg stond. 
De chirurg heeft erkend dat hij in afwijking van het door hem met chirurg B opge-
stelde protocol geen van de klagers heeft geinformeerd over de registratie van de 
lumbale liquorpols bij de onderhavige ingreep, noch hun toestemming daarvoor 
heeft gevraagd of verkregen. Dit onderdeel acht het College gegrond. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1352/353 1986-1989 	 Vagotomie 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend. 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door zonder medeweten en voorken-
nis van patient de door hem met patient besproken Hoog Selectieve Vagotomie 
(HSV) te doen verrichten door een arts-assistent in opleiding tot chirurg B. Chirurg 
heeft onzorgvuldig gehandeld door zonder toestemming van de patient een Hoog 
Selectieve Vagotomie (HSV) te verrichten. 
Felten: Aangeklaagde chirurg B was destijds als arts-assistent in opleiding tot chirurg 
werkzaam. In plaats van door chirurg A is de operatie door chirurg B uitgevoerd. 
Het verwijt dat de chirurg gemaakt worth, houdt niet in dat er een HSV is uitge-
voerd, maar dat deze door de aangeklaagde chirurg en niet door A is uitgevoerd, 
zonder dat de patient daarvan op de hoogte is gesteld. 
Het betreft een operatie in maart 1981 door chirurg B uitgevoerd in een ziekenhuis 
waar hij ten tijde van het indienen van de klacht niet meer werkzaam is. 
Overwegingen: De chirurg B is sinds oktober 1983 niet meer werkzaam in de curatie-
ve sector. De chirurg stelt dat hij zich niet meer kan herinneren hoe de toedracht 
rond de operatie van patient is geweest, maar dat het gebruikelijk was, dat de pa-
tienten die geopereerd werden, tevoren kennis maakten met de chirurg die de ope-
ratic zou uitvoeren. Gezien het voorgaande is het College van oordeel dat het on-
derwerp van de klacht gelet op het tijdsverloop niet meer bewijsbaar is en dat ook 
een nader onderzoek niet tot de conclusie zal kunnen leiden dat aan de chirurgen 
een verwijt gemaakt zal kunnen worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 23 /24 CMTC 11 mei 1989 (orthopedisa chirurg) 	 Acromion-resectie 
Publicatie bevolen, doch niet geeffectueerd. 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend. 
Klacht: Chirurg C heeft onvoldoende informatie gegeven en heeft handelingen ver-
richt waarvoor patient niet expliciet toestemming heeft gegeven. Chirurg A heeft een 
onjuiste diagnose gesteld, hetgeen meebracht dat patient bij het geven van zijn toe-
stemming tot operatic van een onjuiste voorstelling van zaken is uitgegaan. 
Fei ten: Wegens klachten in de schouder is aan patient na onderzoek door chirurg A 
een cuffinspectie en een partiele acromion-resectie volgens Neer voorgesteld. Aan 
huisarts van patient word t meegedeeld dat patient op de wachtlijst geplaatst is voor 
een cuffrepair, waarbij tevens het ligamentum coraco-acromiale zal worden gekliefd. 
Op 3 mei 1982 wordt patient opgenomen en onderzocht door chirurg B, de afde-
lingsarts. Deze constateert een painful-arc en concludeert tot een impingement syn-
droom. Patient wordt nogmaals onderzocht en een cuffruptuur wordt dubieus ge-
acht. Op 4 mei wordt op patient door aangeklaagde chirurg C een partiele acromion-
resectie uitgevoerd. Na ontslag op 8 mei houdt patient klachten, hoewel dit de eerste 
maanden niet bij controle is gemeld. 
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Overwegingen: Het College acht het met aannemelijk dat achterwege is gelaten om 
patient in te lichten dat bij hem de ingreep zou worden uitgevoerd. Wel acht het Col-
lege de mogelijkheid van een misverstand aanwezig, omdat hetgeen is uitgevoerd 
nogal afweek van hetgeen met hem was afgesproken en daarbij voor een leek niet 
duidelijke vaktermen zijn gebruikt. Dit brengt niet mee dat juist de chirurg een ver-
wijt is te maken dat dit misverstand bij patient is ontstaan. Het College acht wel de-
gelijk grond aanwezig voor het uitvoeren van de ingreep, omdat ter opheffing van 
de pun nodig was dat er 'ruimte' werd gemaakt voor het fungeren van de 'cuff' door 
gedeeltelijke resectie van het acromion. 
Pas bij het onderzoek op 3 mei 1982 is op grond van toen waargenomen symptomen 
geconcludeerd tot het bestaan van een impingement syndroom. De chirurg kan 
daarom geen verwijt gemaakt worden van het door hem verrichte onderzoek en de 
gestelde diagnose. Het College kan geen feiten en omstandigheden vinden die aan-
nemelijk maken dat de chirurg gezegd zou hebben dat de ingreep slechts een litte-
ken van 2 cm zou opleveren. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat het op de weg van de afdelingsarts had gelegen ervoor te zorgen 
dat patient werd uitgelegd dat de ingreep een andere wending zou krijgen, waarbij 
zijn toestemming verkregen had moeten worden. 
Niet duidelijk is geworden of patient toestemming heeft verleend voor de operatie. 
Volgens patient waren bij de revue zeker vijftien mensen aanwezig, waarbij hij van 
de medische vaktermen niets heeft begrepen. Naar het oordeel van het CMTC lenen 
de omstandigheden bij zo'n patientenbespreking zich niet voor een verantwoorde 
voorlichting over een voorgenomen operatie en het op basis daarvan verlenen van 
toestemming, aangezien makkelijk communicatiestoornissen kunnen ontstaan. 
Chirurg is tekortgeschoten in de op hem als opererende specialist rustende verplich-
tingen, maar gelet op de omstandigheden acht het CMTC dit niet zodanig verwijt-
baar dat een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd moet worden. Bij de chirurg is 
sprake geweest van een uit een communicatiedefect voortspruitend misverstand dat 
de aanvankelijk voorgestelde operatie en de in feite verrichte operatie met van vol-
strekt andere aard zijn, maar min of meer in elkaars verlengde liggen. 
Uit niets blijkt dat de operatie niet lege artis is verricht. 
Aan het algemeen belang ontleende redenen gebieden bekendmaking van de beslis-
sing. Beslissing van het MTC wordt bevestigd. 

1 354 1990-1994 (plastisch chirurg) 	 Wigexcisie 
Klacht: Chirurg is tijdens de operatie afgeweken van de gemaakte afspraak. De ope-
ratie is met lege artis uitgevoerd. 
Felten: Patient heeft last van een kromgegroeide wijsvinger. De chirurg stelt een ope-
ratie voor waarbij de wijsvinger gestrekt wordt teneinde de druk op de middelvin-
ger op te heffen, waarbij een eventuele wigvormige verkorting van het tweede koot-
je ter sprake komt. De operatie wordt half december 1988 uitgevoerd en de situatie 
in de vinger wordt op dusdanige wijze gecorrigeerd, dat de wigexcisie in het bot 
achterwege kan blijven. Met behulp van een Kirschnerdraad wordt de wijsvinger in 
goede stand gefixeerd. Post-operatieve beloop is ongestoord. In de weken nadien 
treedt weer een geleidelijke verkromming van de vinger op en de chirurg stelt als-
nog de wigexcisie voor. De verhouding tussen de chirurg en patient is echter dusda-
nig verstoord, dat patient zich tot andere chirurg wendt, die de ingreep uitvoert. 
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Overwegingen: Het College acht het waarschijnlijk dat de chirurg tijdens de operatie 
patient heeft meegedeeld van de aanvankelijk voorgestelde wigexcisie te moeten af-
wijken. De verkromming van de wijsvinger die na verwijdering van het fixatiemate-
riaal optrad, is niet te wijten aan een onzorgvuldige uitvoering van de operatie zelf 
door de chirurg. Om redenen buiten de schuld van de chirurg is weer verkromming 
opgetreden. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in, 
Het CMTC acht de klacht niet ongegrond. Het CMTC acht een deskundigenadvies 
noodzakelijk om te horen of de eerste operatie technisch voldoende was om de ge-
wenste stand van de vinger blijvend te bereiken. Pen toestemming tijdens een opera-
tie is zonder veel belang, gelet op de toestand waarin de patient verkeert, zelfs al is 
hij plaatselijk verdoofd. De wijziging van de afgesproken wijze van opereren is 
slechts aanvaardbaar, indien de chirurg er van kon uitgaan dat de operatie zonder 
de afgesproken wigexcisie tot het beoogde gevolg kon leiden. 
Het CMTC vernietigt de beslissing van het MTC en wijst de zaak terug om te wor-
den hervat in de stand waarin zij zich beyond. In eerste aanleg wordt de klacht 
vervolgens afgewezen. Het Centraal College bevestigt deze beslissing. 

	

1 355 1990-1994 	 Obductie 
Klacht: Chirurg heeft de nabestaanden geen toestemming tot obductie gevraagd. 
Felten: Klaagster heeft in december 1986 een klacht ingediend met betrekking tot de 
behandeling van de chirurg van haar in september 1986 overleden echtgenoot, wel-
ke in al haar onderdelen is afgewezen. Nu stelt klaagster dat de obductie onrechtma-
tig is geweest. 
Overwegingen: Het College heeft uit de medische stukken geconstateerd dat niet aan-
nemelijk is dat de obductie destijds is aangevraagd door de chirurg en is geschied 
buiten zijn toedoen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 356 1990-1994 	 Pancreatitis 
Klacht: Chirurg heeft patiente zonder toestemming geopereerd. 
Feiten: Patiente wordt op 29 juni 1989 opgenomen wegens acute buikklachten. Waar-
schijnlijkheidsdiagnose is pancreatitis met hyperlipidemie. Wegens verslechtering 
van de conditie van patiente wordt een proeflaparotomie uitgevoerd door de chi-
rurg, waarbij de diagnose bevestigd wordt. Gezien de hemodynamische toestand is 
het niet mogelijk een totale pancreatectomie te verrichten. Op 4 juli krijgt patiente 
een asystolie en overlijdt. De chirurg stelt dat de operatie met pa tiente en klager 
(echtgenoot) is besproken. 
Overwegingen: Het College oordeelt het als niet van belang zijnde of Hager wel of 
niet toestemming voor de operatie van patiente heeft gegeven, aangezien de beslis-
sing uitsluitend bij de patient zelf ligt. Het College deelt het standpunt van de chi-
rurg dat de toestemming van patiente afgeleid kan worden uit het feit dat zij zich ter 
behandeling heeft aangeboden. Bovendien was de toestand van patiente dermate 
ernstig dat een dringende indicatie voor de operatie bestond. 
Beslissing: Klacht afgewezen 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 
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1 357 1990-1994 	 Galblaasextirpatie 
Klacht: Chirurg heeft zonder toestemming van de familie de galblaas van patiente 
verwijderd (zie ook I 440 par. III 1). 
Feiten: Zie I 440 par. III 1. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg juist heeft gehandeld door 
tot verwijdering van de galblaas over te gaan. Er was pre-operatief geen aanleiding 
te veronderstellen dat er problemen waren met de galblaas, zodat er ook geen aan-
leiding was de eventuele noodzaak van de verwijdering van de galblaas pre-opera-
tief met patiente te bespreken. Het vragen van toestemming aan de familie tijdens de 
operatie is in feite niet mogelijk. Het College oordeelt ambtshalve wel dat de chirurg 
ernstig is tekortgeschoten in het vastleggen van de diagnostische en therapeutische 
verrichtingen, hetgeen deel hoort te zijn van het medisch handelen. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1358 1990-1994 	 Obductie 
Klacht: Chirurg heeft obductie doen verrichten zonder dat daartoe toestemming is 
gegeven. 
Feiten: Begin september verricht de chirurg vaatoperaties aan beide benen van pa-
tient. Het post-operatieve verloop is problematisch. Op 29 september wordt patient 
vooroverliggend in bed aangetroffen. Resuscitatiepogingen hebben geen succes. 
Op 30 september is obductie verricht zonder toestemming van echtgenote van pa-
tient. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat obductie is verricht zonder toestem-
ming van de nabestaanden. Dit had niet mogen gebeuren. De chirurg heeft te weinig 
pogingen gedaan in deze zaak helderheid te verkrijgen en te verschaffen en heeft te 
lang volgehouden totaal niets met de obductie te maken te hebben gehad. Klaagster 
(echtgenote) heeft langer dan nodig was in onvrede met de situatie moeten leven. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1359 1990-1994 	 Heupfractuur 
Klacht: Chirurg heeft een met handelingsbekwame patient geopereerd zonder toe-
stemming van de familieleden. Chirurg heeft patient uit ziekenhuis ontslagen zon-
der familie of huisarts te raadplegen. 
Feiten: Patient woont in bejaarden/verzorgingshuis, maar gaat mentaal achteruit. Hij 
komt op 16 januari 1992 ten val en breekt rechterheup. Bij opname in het ziekenhuis 
wordt aanvankelijk tot conservatieve behandeling besloten. Later blijkt toch sprake 
te zijn van een dorsaal gedisloceerde fractuur, die operatief met een osteosynthese 
behandeld moet worden door aangeklaagde chirurg. Familie is op de hoogte gesteld. 
De ingreep is goed verlopen. Mictie komt post-operatief niet spontaan op gang en 
dienstdoend chirurg heeft de behandeling overgenomen en vergeefs getracht een 
catheter in te brengen. Door deze verwikkelingen is het gebruikelijke post-
operatieve contact tussen chirurg en familie achterwege gebleven. Een later gesprek 
tussen familie en de chirurg is door beide partijen als zeer onaangenaam ervaren. Op 
4 februari wordt patient teruggeplaatst. Klager (zoon van patient) beschouwt dit als 
ontijdig maar laat dit aan de chirurg of het ziekenhuis niet weten. Op 20 februari laat 
de huisarts patient weer opnemen ter observatie wegens buikklachten, die blijken te 
berusten op coprostasis. Voorts is sprake van een trombosebeen en een pneumonie. 
Patient wordt niet door de aangeklaagde chirurg behandeld, maar door chirurg X. 
Op 28 februari wordt patient weer teruggeplaatst, volgens klager opnieuw zonder 
toestemming van de familie. 
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Overwegingen: Het College acht het verwijt dat de ingreep niet zonder expliciete toe-
stemming van de familie had mogen worden uitgevoerd niet terecht. Als klager (zelf 
arts) de mening was toegedaan dat patient niet in staat was zijn wil te bepalen, was 
hij bij uitstek de aangewezen persoon geweest dit bij opname duidelijk te maken. 
Het College acht het aannemelijk dat de somatische toestand van patient op 4 febru-
ari voldoende was gestabiliseerd dat terugplaatsing was gelndiceerd. De complica-
ties die zijn opgetreden, zijn niet het gevolg van onvoldoende zorg in het verzor-
gingshuis. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 360 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Red ressie 
Klacht is tegen twee orthopedisch chirurgen ingediend (zie ook I 32 par. I lb). 
Klacht: Chirurg heeft de redressie zonder toestemming uitgevoerd. Chirurg heeft de 
redressie niet naar behoren uitgevoerd. 
Felten: Zie 132 par. I lb. 
Overwegingen: Zie I 32 par. 1 lb. 
Het College is van oordeel dat de redressie medisch-technisch correct is uitgevoerd. 
Met betrekking tot de klacht dat de redressie zonder toestemming van patiente door 
de chirurg is uitgevoerd, is gebleken dat aanvankelijk was voorzien dat de redressie 
zou worden uitgevoerd door de chirurg die ook de synoviectomie had verricht, 
maar deze niet in zijn programma kon inpassen. De chirurg zou patiente hierover 
hebben ingelicht, voor het tegendeel is geen feitelijke grondslag komen vast te staan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

3. Attitude 

1 361 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Osteotamie 
Klacht: Chirurg heeft behandelingscontract eenzijdig verbroken. Chirurg heeft niet 
ter zake doende, beledigende, onjuiste informatie verstrekt. Chirurg heeft patient 
verdacht gemaakt en beledigd. Chirurg heeft geweigerd patient te onderzoeken. 
Feiten: Na verwijzing door de behandelend fysiotherapeut heeft patient zich onder 
behandeling van de chirurg gesteld, die hem op 18 januari opereert (osteotomie). Er 
bestaat een ongestoord post-operatief beloop. Tijdens de opname zijn er problemen 
daar patient zich niet aan de regels houdt (overmatig drankgebruik). Op 15 februari 
is patient volgens voorafgaande planning ontslagen. Via het afsprakenbureau wordt 
afspraak voor het spreekuur van de chirurg gemaakt. Van deze afspraak wordt de 
chirurg niet op de hoogte gesteld. Wanneer de patient zich op de hem genoemde tijd 
meldt, kan de chirurg hem niet ontvangen in verband met grote drukte en vakantie-
planning voor de volgende dag. Later op de middag heeft de chirurg patient alsnog 
ontvangen voor een 'indringend' gesprek. Hij onderzoekt de patient niet maar deelt 
hem mee wat zijn bezwaren zijn, volgens patient op een kritische en beledigende 
wijze. Gesteld wordt tevens dat patient zijn been volledig kon belasten. 
In de brief aan de huisarts schrijft de chirurg dat poliklinische afspraak niet gemaakt 
werd en ook niet meer op prijs gesteld werd. Het osteosynthesemateriaal dient over 
een jaar verwijderd te worden. De chirurg stelt dat hij zich niet tot een poliklinische 
nabehandeling heeft verbonden, daar het tot een vertrouwenscrisis tussen hem en 
patient was gekomen. 
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De chirurg stelt dat de klacht betreffende beweerde beledigingen etc. niet ter beoor-
deling staat van het MTC, maar aan de gewone rechter. 
Overwegingen: Het College acht zich bevoegd klachten op het gebied van bewoordin-
gen die als smaad, laster of belediging opgevat worden, te behandelen daar zij niet 
zijn gelegen buiten de handelingen waarop artikel 1 MTW betrekking heeft. De chi-
rurg treft geen verwijt ten aanzien van de via het afsprakenbureau gemaakte af-
spraak. Van de chirurg kan niet gevergd worden dat hij de behandeling voortzet, in-
dien sprake is van een vertrouwensbreuk. Het MTC is van oordeel dat met de vol-
ledig verzorgde post-operatieve nazorg de taak van de chirurg was beeindigd. Niet 
is gebleken van enige verwijtbare handeling door de chirurg, waarbij het College wil 
opmerken dat de door chinirg geuite opinie en gedane mededelingen niet welgeval-
lig kunnen zijn geweest, maar het College kan geen aanleiding vinden om daar ver-
der bij stil te staan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 362 1986-1989 	 Appendicitis 
Klacht: Chirurg is op grove wijze nalatig c.q. onzorgvuldig geweest bij de behande-
ling van patient. 
Feiten: Patient (21 jaar) wordt wegens hevige buikpijn met braken en diarree op 17 
oktober 1985 verwezen naar de arts. Diagnose wordt gesteld op appendicitis acuta, 
waarvoor een standaardbehandeling wordt toegepast, namelijk: observeren, eventu-
eel infuus. Het uitrijpen van het abces wordt afgewacht. Aangewezen onderzoekin-
gen vinden plaats. Op 24 oktober wordt een groot abces in de rechterbuikhelft aan-
getroffen en besloten wordt tot abcesdrainage met achterlating van een drain. Een 
gewichtsafname in de tijd nadien van 9 kg is door de arts wel opgemerkt, maar niet 
verontrustend geacht. Op 28 oktober wordt de drain verwijderd. In de loop van die 
dag krijgt patient krampen in de onderbuik, verhoging, braken en transpireren. Pa-
tient overlijdt in de vroege ochtend van 29 oktober. De ouders hebben met regelmaat 
blijk van ongerustheid gegeven tegenover de verpleging. Bij obductie blijkt een sep-
tische shock op basis van een peritonitis waarvan de oorzaak onduidelijk is. Er 
wordt een intacte, niet ontstoken appendix waargenomen. Lymfeklieren met sepsis 
door een Yersinia-serotype. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden de 
gestelde diagnose, met daarbij een enterocolitis, voldoende was te achten. Het uitge-
voerde onderzoek was voldoende. Dat tijdig te ontdekken viel dat het om een Yer-
sinia ging, kan niet worden gesteld. Wel is duidelijk dat de communicatie onder de 
maat is geweest en het College kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de arts 
niet al te communicatief ingesteld is geweest. De zorgen van de ouders bereikten 
hem niet. Voor een verwijt aan de arts terzake bestaat in tuchtrechtelijke zin onvol-
doende aanleiding, daar dit communicatiegebrek niet mede debet is geweest aan de 
fatale afloop. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers (ouders) stellen hoger beroep in. 
Het CMTC onderschrijft het oordeel van het MTC en bevestigt de beslissing. 

1363 1986-1989 	 Collumfractuur 
Klacht is eveneens tegen andere chirurgen ingediend (zie ook II 21 en I 289 par. 11 1). 
Klacht: Chirurg heeft in eerste instantie rontgenfoto's verkeerd beoordeeld. Chirurg 
heeft geen nieuwe foto's laten maken toen patiente over pijn bleef klagen. Chirurg 
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heeft patiente voor revalidatie overgeplaatst, terwijI daarvan geen enkel hell ver-
wacht kon worden. 
Felten: In verband met een mediate collumfractuur, na een verkeersongeval, wordt 
patiente op 6 oktober 1982 opgenomen in het ziekenhuis, waar door de aangeklaag-
de chirurg A op 8 oktober een compressieschroef en plaat worden ingezet. Gezien 
het overgewicht van patiente vindt de chirurg snel mobiliseren niet raadzaam. Op 21 
oktober wordt patiente op een foutieve wijze in bed geholpen, waarbij zij voelt dat 
haar heup opnieuw breekt. Pas na herhaald verzoek wordt op 25 oktober een nieu-
we rontgenfoto gemaakt en de heup blijkt inderdaad opnieuw gebroken. Op 29 ok-
tober wordt patiente opnieuw geopereerd; schroef en plaat worden door een Smith-
Petersonpen en een McLaughlinplaat vervangen. De controlerende foto's geven aan 
dat de kop geleidelijk begon te inclaveren, waardoor de pen door de kop penetreer-
de. Chirurg ziet af van heroperatie in verband met de levensvatbaarheid van de kop. 
Gezien haar leeftijd komt patiente niet in aanmerking voor een prothese. Patiente 
blijft pijn houden en deelt dat ook aan de controlerende chirurg 8 mee, die de behan-
deling overneemt. Over de uitslag van gemaakte rontgenfoto's wordt patiente in het 
ongewisse gelaten. Patiente wordt op 29 november overgeplaatst naar een verpleeg-
tehuis voor revalidatie. De door de fysiotherapeut opgevraagde foto's worden door 
chirurg B geweigerd, evenals doorverwijzing naar een orthopedisch chirurg. Zij con-
sulteert op eigen initiatief een orthopedisch chirurg, die patiente op 23 maart ope-
reert. Het been is nu 3 cm korter gebleven, zij moet met een stok lopen en kan niet 
meer fietsen. 
Overwegingen: Het College overweegt dat op de tijdens de eerste operatie gemaakte 
rontgenfoto's at te zien is dat er geen goede repositie had plaats gevonden. Voor de 
chirurg had het op grond van die foto's duidelijk moeten zijn, dat de kop er at hele-
maal af was. Nu de chirurg dit destijds niet is gebleken, is er volgens het College 
sprake van grove onkunde. 
Voorts kan de chirurg verweten worden dat hij, nadat patiente in de klachten bleef 
persisteren, geen nieuwe rontgenfoto's heeft laten maken. Pijnklachten na een heup-
operatie zijn altijd reden om rontgenfoto's te maken. Chirurg had moeten weten dat 
onder de omstandigheden van revalidatie geen enkel heil verwacht kon worden. 
Beslissing: Schorsing voor de tijd van twee maanden. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het Hof meent op grond van het oordeel van geraadpleegde deskundigen, dat ge-
noegzaam is komen vast te staan, dat op de tijdens de eerste operatie gemaakte ront-
genfoto's niet een 'volledig' gekantelde kop van het dijbeen is te zien en dat uit de 
tenslotte op de op 11 oktober gemaakte controlefoto's blijkt dat de toestand zodanig 
is verbeterd, dat ingrijpen toen niet gelndiceerd was. Uit het onderzoek is gebleken 
dater zeker niet te weinig foto's van patiente zijn gemaakt. Overigens is het Hof van 
oordeel dat de stelling dat pijnklachten na een heupoperatie 'altijd' reden zijn om 
rontgentoto's te maken, in haar algemeenheid te ver gaat. 
Ter terechtzitting is gebleken dat in de ontstane situatie duidelijk was dat genezing 
door botvorming (vrijwel) was uitgesloten, zodat opnieuw moest worden ingegre-
pen, thans door een orthopedisch chirurg met osteotomie of wellicht een prothese. 
De chirurg heeft patiente een en ander echter niet meegedeeld, noch heeft hij een or-
thopedisch chirurg geraadpleegd. Chirurg heeft zelf aan patiente meegedeeld dat de 
foto's goed waren. Een en ander vormt naar het oordeel van het Hof een emstige on-
dermijning van het vertrouwen in de stand der geneeskundigen. De chirurg heeft 
immers ofwel genoemde foto's verkeerd beoordeeld, ofwel patiente bewust onwe-
tend gelaten en haar belangen bewust veronachtzaamd. Verkeerde beoordeling van 
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de foto's is gelet op commentaar van de rontgenoloog, nauwelijks denkbaar en ern-
stig verwijtbaar. Het klaagster bewust onwetend laten en haar belangen veronacht-
zamen is zelfs nog ernstiger; het getuigt van een mentaliteit, die zeker bij een medi-
cus niet mag voorkomen. Het Hof acht, alles in aanmerking genomen, de klacht ge-
deeltelijk gegrond. 
Beslissing: Vernietiging van de beslissing van het MTC en oplegging van een schor-
sing voor de tijd van den week. 

Bekkenfractuur 
11 25 MTC 's-Gravenhage 10 december 1986, MC 1987, 686 (orthopedisch chirurg) 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht besteed aan de klachten van patient. 
Chirurg heeft onvoldoende nazorg aan familie gegeven. Het medisch dossier is on-
zorgvuldig en het paramedisch dossier zeer summier. 
Feiten: Patient (80 jaar) wordt na een verkeersongeval met een ernstig bekkenfrac-
tuur links opgenomen in het ziekenhuis. De fractuur is zo ernstig dat een operatieve 
behandeling op deze leeftijd onmogelijk is. De aangeklaagde chirurg plaatst een 
tractie in heup en knie. Kort na de opname ontstaan decubitusplekken. Deze plek-
ken zijn volgens de chirurg in de laatste week van de tractie ontstaan op stuit en 
rechterhiel. Uit het dossier van het verpleegtehuis waar patient na ontslag uit het 
ziekenhuis is opgenomen, blijkt dat meerdere decubitusplekken aanwezig waren: 
aan de linkerhiel (2,5 cm doorsnede), aan rechtervoetzool, aan rechtermalleolus la-
teralis met een mogelijk beginnende erysipelas, aan de stuit. Na overplaatsing wordt 
patient ernstig ziek met hoge koorts en bloedvergiftiging, waaraan hij tenslotte over-
lijdt. 
De chirurg stelt dat gedurende de behandeling van patient door de chirurg de na-
volgende complicaties zijn opgetreden: desorientatie, verlies van interesse in de om-
geving, verlies van interesse in de eigen situatie, urineweginfecties en decubitus. Het 
is op de afdeling gebruikelijk dat de familie in eerste instantie wordt ingelicht door 
de hoofdverpleegkundige. De familie kan uiteraard altijd de chirurg om een gesprek 
vragen. De familie heeft de chirurg daartoe nooit benaderd. 
Oversvegingen: Het College heeft de indruk dat de chirurg het gevaar van de decubi-
tusplekken heeft onderschat. Van de chirurg had verwacht mogen worden, dat hij 
ervoor gezorgd zou hebben dat aan patient een anti-decubitusmatras verstrekt zou 
worden. De chirurg had adequater moeten reageren op de urinekweken. Hoewel 
blijkt dat patient niet reageert op Furadantine, wordt geen verandering gebracht in 
de medicatie. Voorts is niet gebleken dat enig urinesedimentonderzoek is gedaan, 
waardoor een gerichtere medicatie had kunnen worden voorgeschreven. Uit het 
dossier is niet gebleken dat er sprake is geweest van een goede en continue zorg. De 
chirurg heeft onvoldoende toegezien dat de optimale zorg in acht is genomen. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1364 1986-1989 	 Liesbreuk 
Klacht: Chirurg heeft tijdens de liesbreukoperatie bij klagers zoontje een kunstfout 
gemaakt. Chirurg heeft na afloop van de operatie onvoldoende aandacht en zorg 
aan patientje besteed, waardoor pas laat een urethraletsel werd onderkend. 
Feiten: Chirurg voert een liesbreukoperatie uit bij tien maanden oud patientje. Tij-
dens de operatie prepareert de chirurg abusievelijk de penisschacht van patientje 
over de lengte vrij. Nadat de chirurg zijn fout heeft onderkend, rondt hij de lies-
breukoperatie op normale wijze af. Uitwendig constateert de chirurg op dat moment 
geen belangrijk letsel aan de penis en hij neemt een afwachtende houding aan. Wel 
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deelt hij de ouders na afloop van de operatie mee dat mogelijk wat bloedverlies uit 
de voorhuid zou kunnen optreden en er gelet moet worden op het eventueel ont-
staan van een zwelling van het scrotum en de penis. 
Omstreeks 18.00 uur diezelfde dag bezoekt de chirurg patientje voor controle. Moe-
der deelt mee dat patientje nog niet heeft gefirineerd en pijn aangeeft bij het drinken. 
Chirurg onderneemt geen verdere actie. 
Chnstreeks 23.00 uur is op verzoek van de ouders de dienstdoend chirurg bij patient-
je geweest. Deze constateert een abnormale zwelling van de penis en het scrotum en 
laat met spoed een urethrogram vervaardigen, dat duidt op urethraletsel; na een po-
gin'g tot catheterisatie wordt een suprapubische blaascatheter aangelegd. 
Enkele dagen later wordt patientje ter behandeling van het letsel naar een Idnderzie-
kenhuis overgebracht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg een kunstfout heeft ge-
maakt. Er is sprake van een dermate ongebruikelijke fout dat die de chirurg moet 
worden aangerekend. De chirurg is zelf verantwoordelijk voor de afdekking van het 
operatieterrein, zodat een eventuele krappe afdekking daarvan de gemaakte lout 
niet kan vergoelijken. 
In het licht van de gemaakte fout had de chirurg patientje na afloop van de operatie 
nauwkeurig moeten blijven observeren. Het College is van oordeel dat de chirurg 
onvoldoende voor een en ander heeft zorg gedragen, met als gevolg dat pas na veer-
tien uur het urethraletsel is ontdekt. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 365 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Knie-exploratie 
Klacht: 
1. Chirurg heeft patient een knie-operatie voorgesteld die zinloos was. 
2. Patient heeft een nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen, omdat de geplan-

de operatie laat werd uitgevoerd. 
3. Chirurg heeft de behandeling gedurende een maand uitgesteld, zonder rekening 

met de klachten van patient te houden. 
Feiten: Patient (chirurg) wendt zich tot aangeklaagde chirurg met de vraagstelling of 
bij hem een arthroscopische menisectomie mogelijk is. Chirurg stelt patient voor 
eerst een poliklinische arthroscopie uit te voeren, maar patient ziet daarvan af, daar 
volgens hem de diagnose vast staat. Afgesproken wordt een ingreep in dagbehande-
ling, welke eind januari wordt verricht. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel dat het voorstellen van een knie-exploratie door de 

chirurg in geen enkel opzicht verwijtbaar is, nu pati8nt - zelf arts-chirurg - 
daarop volkomen verantwoord kon reageren. 

ad 2. Patient had eveneens kunnen weten dat altijd het risico bestaat dat bij een iets 
omvangrijker ingreep opname in het ziekenhuis achteraf nodig zou blijken. 

ad 3. Chirurg heeft een dagbehandeling voorgesteld, welk voorstel is aanvaard, zo-
dat ook dit onderdeel ongegrond is. 
Alle patienten die op een bepaalde dag worden behandeld, worden ingedeeld 
naar gelang hun toestand. Uit niets blijkt dat een eerder begin van de ingreep 
nodig of zelfs mogelijk is geweest. De chirurg kan niet verantwoordelijk ge-
steld worden voor de beslissing van de anesthesioloog die het vertrek van pa-
tient op de bedoelde dag niet verantwoord achtte, waardoor een nachtopna-
me noodzakelijk werd. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 
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11 26 MTC Amsterdam 27 april 1989, TGR 1990/43 (orthopedisch chirurg) 	Luxatie 
Klacht: Chirurg heeft zonder overleg met behandelend specialist de voor patiente 
noodzakelijke medicatie gestopt. Chirurg heeft onbehoorlijk gehandeld door niet te 
reageren op een brief van de raadsman van patiente. 
Feiten: Wegens een congenitale heupluxatie en diverse klachten op ander gebied 
heeft patiente in de loop der jaren zeer veel operaties ondergaan. Patiente is onder 
controle van een uroloog, na een ureterplastiek en krijgt profylactisch Carbachol en 
Furadantine. Op 7 januari 1985 wordt patiente opgenomen door de chirurg voor een 
totale arthroplastiek, waarvoor de medicatie wordt gestaakt. Post-operatief wordt 
een urinekweek ingezet en bij uitslag op 16 januari wordt een E Coli en een Kleb-
siella pneumoniae vermeld. Patiente wordt volgens protocol behandeld met Bactri-
mel. Na ontslag is de medicatie met Carbachol en Furadantine niet hervat. Na haar 
ontslag heeft chirurg geen bemoeienis meer gehad met behandeling van patiente. 
Het geheel heeft ten gevolge gehad dat bij patiente een suprapubische catheter 
moest worden ingebracht, waardoor zij niet in staat was revalidatie-oefeningen te 
doen, zodat zij thans met meer zonder kruk kan lopen. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College heeft de chirurg niet onjuist gehan-
deld door de lopende medicatie te stoppen en post-operatief de toestand opnieuw te 
evalueren. Gezien de laboratoriumuitslagen is begrijpelijk dat de chirurg niet is af-
geweken van het kliniekbeleid. Dat de chirurg niet heeft geantwoord op de aan hem 
gerichte brief van patientes raadsman was niet juist. Dit is niet zodanig verwijtbaar 
dat een tuchtrechtelijke maatregel geIndiceerd is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC kan zich met het oordeel van het MTC niet verenigen. De chirurg had 
zich moeten onthouden van een eigenmachtig ingrijpen in een therapie, waarvan hij 
niet wist wat daaraan ten grondslag lag en wat daarmee werd beoogd. Temeer daar 
het ging om urologische problematiek, een vakgebied waarvan de chirurg geen bij-
zondere kennis had. Het staken van de medicatie had alleen in overleg met de uro-
loog gemogen. Er was geen sprake van een zodanige acute situatie dat dit overleg 
met mogelijk was. Het CMTC acht het aannemelijk dat door het staken van de medi-
catie in januari 1985, een 'knik' in het klachtenpatroon van patiente is ontstaan. 
Beslissing: Waarschuwing. 

11 27 Hof Amsterdam 10 oktober 1989, TGR 1990/29 	 Verkrachting 
Klacht: Chirurg heeft zonder toestemming van patiente sexueel contact met patiente 
gehad. Chirurg heeft daartoe welbewust Valium als geweldsmiddel gehanteerd. 
Feiten: Patiente, die zeven weken zwanger is, wordt naar de aangeklaagde chirurg 
verwezen wegens drukpijn in de maagstreek, met de bedoeling ernstige pathologie 
in maag, darm of galblaas uit te sluiten. De chirurg stelt op 18 augustus, na het toe-
dienen van een injectie intraveneus met Valium 5 mg, als differentiaaldiagnose: hy-
peremesis, gastritis of galblaaslijden en verwijst patiente voor een echografisch on-
derzoek van de bovenbuik en schrijft haar Primperan voor. De chirurg maakt een 
controle-afspraak voor 19 augustus. Op die datum geeft de chirurg patiente alvorens 
haar te onderzoeken een intraveneuze injectie met Valium, daar haar buik zo 'hard 
was als een plank'. De chirurg heeft patiente daarna verkracht. Zij doet aangifte bij 
de politie en de chirurg wordt de dag erna aangehouden en hij bekent gemeenschap 
met patiente te hebben gehad. Over informed consent ten aanzien van het toedienen 
van de Valium, de medische noodzaak ervan, de hoeveelheden Valium, het initiatief 
tot de gemeenschap, bestaan geen eensluidende meningen. 
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Overwegingen: Uit de verklaringen van patiente tegenover de politie kan niet worden 
afgeleid dat de injecties zonder overleg met en tegen de wil van patiente zijn toege-
diend. Medisch-techrtisch was er geen duidelijke noodzaak tot het toedienen van Va-
lium. De chirurg had patiente - gelet op haar zwangerschap - onmiddellijk moeten 
doorverwijzen naar een gyrtaecoloog of voor onderzoek moeten laten opnemen. 
Gelet op de ook in de verslaglegging van de chirurg genoteerde verschijnselen, staat 
vast dat patiente in een slechte lichamelijke conditie verkeerde. In die situatie zal een 
hoeveelheid van 5 mg Valium intraveneus op haar een sterke uitwerking hebben ge-
had. Zeer aannemelijk is dat patiente op het moment dat de gemeenschap plaats-
vond, in een toestand verkeerde waarin haar oordeelsvorming nog zodanig door de 
Valium werd beInvloed, dat zij niet in staat kon worden geacht haar wil te bepalen. 
Naar het oordeel van het College ontbreekt het ook in het medisch tuchtrecht nood-
zakelijke sluitend en overtuigend bewijs voor patientes stelling dat de chirurg haar 
heeft verkracht met gebruikmaking van Valium als geweldsmiddel. Voor de toedie-
ning van Valium echter ontbrak een duidelijke medische indicatie. 
De toediening van Valium op 18 augustus was onjuist, die op 19 augustus moet be-
paald als een kunstfout worden beschouwd. Of door het toedienen van Valium mo-
gelijk schade is toegebracht aan het ongeboren kind, kan het College niet beoorde-
len. Dat patiente door het handelen van de chirurg psychisch schade heeft geleden, 
lijdt voor het College geen twijfel. 
Wat de chirurg ook emstig valt te verwijten is, dat hij zowel op 18 als op 19 augustus 
patiente na de Valiuminjecties op eigen gelegenheid zonder enige begeleiding naar 
huis heeft laten gaan. Dit was volstrekt onverantwoord. Flier is sprake van grove on-
kunde en in zeer ernstige mate ondermijning van het vertrouwen in de stand der ge-
neeskundigen. 
Beslissing: Schorsing voor de periode van den jaar. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het Hof verenigt zich met hetgeen het MTC heeft overwogen. 

1 366 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Achondroplasie 
Klacht: Chirurg heeft beroepsfouten gemaakt en is in de begeleiding van klaagster en 
patient tekort geschoten. 
Fei ten: Patient (14 jaar) lijdt aan achondroplasie. In mei 1987 verricht de chirurg bij 
patient een beenverlengingsoperatie met Orthofix-apparatuur. De pennen worden 
dagelijks uitgeclraaid, eveneens krijgt hij fysiotherapie. In juni wil patient met de be-
handeling stoppen daar het hem te zwaar wordt. Tijdens een weekendverlof van pa-
tient ontstaan problemen en de chirurg die in de nacht telefonisch om advies ge-
vraagd wordt, schakelt afdeling psychiatrie in. Patient wordt ontslagen en blijft on-
der poliklinische controle. In oktober wordt het distractiemateriaal verwijderd en 
blijkt dat de lengte van het been gelijk is gebleven. De behandeling van patient is la-
ter overgenomen door chirurg in ander ziekenhuis. Klaagster, moeder van patient, 
stelt niet ingelicht te zijn over de mogelijkheid van complicaties, zoals scheefgroei. 
Overwegingen: Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de chirurg wel eens 
moeilijk bereikbaar en aanspreekbaar is geweest voor klaagster, maar niet zodanig 
dat het tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Wat precies in gesprekken tussen chirurg en 
klaagster is besproken, is niet meer vast te stellen. Niet aannemelijk acht het College 
dat de chirurg de scheefgroei niet tijdig heeft ontdekt. De verlengingsapparatuur 
liep niet evenwijdig aan de femurschacht en de pennen zaten onder een lichte hoek. 
Dit moet worden beschouwd als een technische fout, waarvoor de chirurg tuchtrech-
telijk geen verwijt kan worden gemaakt. De varusstand moet daaraan worden gewe- 
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ten. De beslissing de distractie te staken heeft de chirurg in een vrij laat stadium ge-
nomen, maar niet zodanig dat hem daarvoor tuchtrechtelijk een verwijt kan worden 
gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1367 1986-1989 (orthopedisclt chirurg) 	 Radiuskopfractuur 
Klacht: Chirurg heeft patient ten onrechte uit het ziekenhuis ontslagen. Chirurg heeft 
patient onvoldoende gecontroleerd. 
Feiten: Patient stelt zich onder behandeling van de chirurg wegens een comminutie-
ve radiuskopfractuur links. De chirurg adviseert een operatie. Tijdens de operatie op 
14 januari blijkt dat een resectie van het radiuskopje noodzakelijk is. Op 17 januari 
wordt patient door een andere chirurg ter controle gezien. De elleboog is erg ge-
zwollen, flexie is mogelijk van 40 tot 90°. Op 7 mei constateert de chirurg een sterk 
beperkte functie van de linkerelleboog. Bij rontgenonderzoek blijkt een luxatie te 
bestaan in het ellebooggewricht. Op 15 mei wordt patient weer geopereerd, waarbij 
een arthrolyse met repositie wordt verricht. Op 9 juni blijkt weer dat een luxatie is 
opgetreden en op 10 juni wordt patient voor de derde maal geopereerd. De functie 
van de arm is daarna beperkt gebleven. 
Overwegingen: Patient is van 16 januari tot 7 mei niet door de chirurg gezien. Daar 
ook volgens patient de laatste luxatie is opgetreden na 16 januari, betekent dit dat de 
klacht als ongegrond moet worden afgewezen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1368 1986-1989 	 Huidnecrose 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten in de behandeling van patiente door patiente te 
laat door te verwijzen. 
Feiten: Patiente wordt begin december 1985 opgenomen wegens een groot infiltraat 
met huidnecrose aan de voorzijde van het rechterbovenbeen onder de lies en een 
drukpijnlijk infiltraat aan de achterzijde van dat been. Uit de vagina vloeit serosan-
guinolent vocht en er is een infiltraat met abcesvorming in het rechterlabium, voorts 
is er een vulvovaginitis als gevolg van een candida-infectie. Patiente lijdt aan diabe-
tes mellitus. Gynaecoloog en internist zijn in consult geroepen. Bij opname legt de 
chirurg een incisie voor drainage voor het abces, geeft flagyl intraveneus en nizoral 
oraal. De internist behandelt de ontregelde diabetes met insuline. In januari 1986 
treedt verhoging van de bloedsuikerspiegel op en het abces breidt zich uit. Bij onder-
zoek worden geen aanwijzingen voor nierlijden gevonden. Bij laparoscopie geen 
aanwijzingen voor een intraperitoneale infectie. Diverse onderzoeken worden ver-
richt, bacterien gevonden, maar geen anaerobe bacterien. Het abces breidt zich uit, 
ondanks toediening van hoge doses antibiotica. Weer wordt drainage verricht. Eind 
januari is de trombosetest beneden de 3%. Aan patient worden zes kolven packed 
cells toegediend. Begin februari wordt patiente overgeplaatst naar ander ziekenhuis 
op verdenking van de ziekte van Cushing. Daar wordt patiente geopereerd, waarbij 
een uitgebreide fasciitis necroticans wordt gevonden van de gehele onderbuik, lin-
kerbeen tot halverwege onderbeen en in geringe mate van het rechterbovenbeen. 
Klager, echtgenoot van patiente, stelt herhaaldelijk te hebben aangedrongen op over-
plaatsing van patiente. 
Overzvegingen: Het College heeft geconstateerd dat de chirurg de Nederlandse taal 
mondeling zo gebrekkig beheerst dat de communicatie met klager en patiente daar 
ernstig onder heeft moeten lijden. Ambtshalve onderstreept het College de wense- 
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lijkheid, dat de chirurg in het belang van de communicatie met zijn patienten maat-
regelen neemt ter verbetering van zijn mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 
De chirurg had, gezien de toename van de klachten en het uitblijven van succes bij 
de behandeling, moeten beseffen dat patiente naar een ziekenhuis met uitgebreider 
therapeutische en diagnostische methoden overgeplaatst had moeten worden. De 
klacht is daarom gegrond. Bij het opleggen van de maatregel is in aanmerking geno-
men dat de chirurg patiente veel zorg heeft gegeven. 
Beslissing: Waarschuwing. 
De chirurg stelt hoger beroep in. 
Net CMTC merkt op dat oorspronkelijk klager er niet over heeft geklaagd dat hij de 
chirurg niet heeft kunnen begrijpen. Het CMTC acht het Nederlands van de chirurg 
van dien aard dat hij zich voldoende duidelijk kan uitdrukken, terwiji hij uitstekend 
begrijpt wat hem gevraagd wordt. Net  College is met het MTC van oordeel dat de 
chirurg doortastender had moeten optreden om een overplaatsing naar een ander 
ziekenhuis te verkrijgen. Het CMTC merkt op dat in een later stadium van de aan-
doening door een groter specialistisch team de herkenning van het ziektebeeld ge-
makkelijker was. De chirurg had onder de gegeven omstandigheden een chirurg van 
buiten moeten uitnodigen voor consultatie. 
Beslissing van het MTC wordt bevestigd. 

1369 1986-1989 (orthopetlisch chirurg) 	 Art hroscopie 
Klacht: Chirurg is nalatig geweest bij de behandeling van patiente. Chirurg heeft pa-
tiente op beledigende wijze toegesproken. 
Feiten: Patiente is naar de chirurg verwezen wegens instabiliteitsklachten van de lin-
kerknie. De chirurg verricht een arthroscopie en vindt geen afwijkingen, maar ziet 
de oorzaak van de instabiliteit als overbelasting ten gevolge van adipositas. 
Overwegingen: Net College is van oordeel dat de chirurg beide klachten gemotiveerd 
heeft weerlegd en dat patiente de klachten niet nader aannemelijk kan maken. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

1370 1986-1989 	 Alternatieve geneeswijze 
Klacht: Chirurg heeft klager (huisarts) ten onrechte 'kwakzalver' genoemd. 
Feiten: Aangeklaagde chirurg wendt zich tot de Regionaal Inspecteur van de Volks-
gezondheid met klachten over de behandeling van een aan hem doorverwezen pa-
tient door klager. Klager 'behandelf een patient met de waarschijnlijkheidsdiagnose 
osteosarcoom met thee, celtherapie en Moermandieet en ontneemt hem zo de kans 
op een goede allopathische behandeling. In dat klaagschrift noemt de chirurg klager 
'kwakzalver'. 
Overwegingen: (De Inspecteur heeft op zijn beurt een klacht ingediend tegen klager. 
Net  College heeft de klacht gegrond verklaard.) Bij de beoordeling van dit geval gaat 
het College ervan uit dat een patient gerechtigd is zijn heil te zoeken bij een arts die 
zich presenteert als alternatief genezer. 
Len alternatieve behandeling kan niet zonder meer worden verworpen, alleen na 
toetsing aan de wetenschappelijke uitgangspunten die aan de 'reguliere' benadering 
ten grondslag liggen. Len dergelijke genuanceerde benadering mag ook worden ver-
wacht van medici die zich laten voorstaan op een reguliere aanpak indien zij zich 
uitlaten over de handelwijze van een collega die voorstander is van een alternatieve 
benadering. Len 'genuanceerde afweging' als boven bedoeld heeft niet plaatsgevon-
den voor het gebruik van het woord 'kwakzalver'. In zoverre kan aan de klacht 
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grond niet ontzegd worden. Het College is echter van mening dat er geen redenen 
kunnen worden gevonden om de chirurg een maatregel op te leggen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de klacht aan de Inspecteur een intercollegiaal schrij-
ven betreft, waarin weliswaar de woordkeuze minder gelukkig is, maar de chirurg 
mocht erop vertrouwen dat de brief niet in de openbaarheid zou komen. Hij heeft 
door zijn formulering in de brief niet het vertrouwen in de medische stand onder-
mijnd. Beslissing van het MTC wordt bevestigd. 

1371 1986-1989 	 Operatie 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht aan klachten van patiente besteed. 
Feiten: Patiente is in januari 1984 door de chirurg geopereerd, maar de operatie had 
geen resultaat en ondanks de vele onderzoeken door diverse specialisten kan geen 
oorzaak voor de klachten worden vastgesteld. Na de operatie is de chirurg niet meer 
bij de behandeling van patiente betrokken geweest. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de stukken met blijkt dat de chirurg 
op enigerlei wijze is tekortgeschoten in de zorg die patiente van hem mocht ver-
wachten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

13721373 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Expanders 
Klacht is gezamenlijk behandeld met klacht tegen andere plastisch chirurg (zie ook I 
168 par. I 2c). 
Klacht: Zie 1168 par. I 2c. 
Feiten: Zie 1168 par. I 2c. 
Overwegingen: Het College overweegt dat de chirurg niet persoonlijk betrokken is 
geweest bij de behandeling van patient voor half maart 1989: Het toepassen van 
twee hechttechnieken is naar het oordeel van het College in casu niet relevant. Even-
eens was het volstrekt acceptabel en medisch-technisch niet onverantwoord dat de 
ingreep half april is uitgevoerd, vooral nu patient zelf te kennen gaf de expanders 
kwijt te willen. 
Dat de waarneming van chirurg A niet zorgvuldig zou zijn geregeld, is niet geble-
ken. Bovendien kan de aangeklaagde chirurg D daarvoor met verantwoordelijk wor-
den geacht. Evenmin is gebleken dat patient door chirurg D onzorgvuldig is beje-
gend. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat chirurg D niet altijd begrip en aandacht heeft gehad 
voor de ongerustheid van patient. Dit valt te betreuren. Temeer daar, zoals de chi-
rurg bekend zal zijn, brandwondenpatienten zeer gevoelig zijn voor de vertrou-
wensband met de chirurg en een zeer goede begeleiding nodig hebben. Hoewel zijn 
bejegening van patient te wensen heeft overgelaten, is de chirurg hierin niet zodanig 
tekortgeschoten dat hij daardoor het vertrouwen in de stand der geneeskundigen 
heeft ondermijnd. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1374 1986-1989 	 Visusvermindering 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende zorg en aandacht aan patiente besteed. 

229 



II Patientenrechtelifice aspecten 

Feiten: Op 4 juli is patiente door de chirurg geopereerd aan de galblaas. Naar later 
blijkt is patiente op 6 juli door een lichte beroerte getroffen. Zij waarschuwt dat zij 
slecht kan zien, waarop niet gereageerd wordt. Op 11 juli wordt zij onderzocht door 
neuroloog, die niets kan doen omdat het weekend is. Op 14 juli verlaat patiente het 
ziekenhuis. De neuroloog deelt patiente tijdens consult van 21 juli mee dat zij een 
lichte beroerte heeft gehad ten gevolge waarvan haar gezichtsvermogen is vermin-
derd. 
Overwegingen: Tegenover de artsen die patiente in de periode van 6 tot en met 8 juli 
hebben bezocht heeft patiente de verminderde visus niet genoemd, zodat deze art-
sen niet het verwijt gemaakt kan worden dat zij aan deze, voor hen onbekende, 
klacht geen gehoor hebben gegeven. Derhalve treft ook de chirurg geen verwijt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 375 1986-1989 	 Recto-sigmoid resectie 
Klacht: Chirurg heeft klachten van patient niet serieus genomen. Chirurg heeft vol-
staan met symptoombestrijding, hij had patient naar academisch ziekenhuis moeten 
doorverwijzen. 
Feiten: In augustus 1985 is door collega van de chirurg een low anterior recto-sig-
moid resectie verricht, waarbij een adenocarcinoom wordt gevonden, waarbij de tu-
mor door de gehele darmwand in het omliggende vetweefsel is doorgegroeid. Beslo-
ten wordt tot aanvullende radiotherapeutische nabehandeling van het kleine bek-
ken. In januari 1986 wordt de chirurg in consult geroepen wegens klachten rond de 
anus. Er is geen chirurgische therapie noodzakelijk. In juni wordt een emstige osteo-
myelitis van het os coccygis geconstateerd. Door de chirurg wordt een anus praeter 
aangelegd. Patient wordt naar verpleeghuis overgeplaatst. Na oktober 1986 heeft pa-
tient zich aan de behandeling onttrokken. 
Overwegingen: Vanaf het moment dat een anus praeter is aangelegd, is de chirurg 
verantwoordelijk voor de behandeling van patient. De ingreep is lege artis verricht. 
Hoewel het te betreuren is dat de chirurg te weinig aandacht heeft besteed aan de 
klachten die door de patient en zijn echtgenote werden geuit, is dit verwijt niet zo-
danig dat de chirurg deswege een tuchtrechtelijke maatregel zou moeten worden 
opgelegd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 376 1986-1989 	 Embolic 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten in het onderkennen van een emstige aandoening 
bij patiente. Chirurg heeft haar zorg onthouden. 
Feiten: Patiente (78 jaar) wordt opgenomen met een gebroken linkerheup. Na de ope-
ratie is patiente zeer benauwd. Pas zeven dagen nadien wordt een longarts gecon-
sulteerd die links een embolie en rechts een samengeklapte onder- en middenkwab 
van de long constateert. De dag nadien overlijdt patiente. Klaagster, patientes doch-
ter, verwijt de chirurg patiente te hebben laten lijden aan een emstige benauwdheid. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het verpleegkundig verslag een wisse-
lend beeld geeft van de kortademigheid van patiente. De chirurg heeft zich onvol-
doende gerealiseerd dat een bedfoto, waarvan sprake was, moeilijk te interpreteren 
is, zelfs voor een rontgenoloog. Uit het latere verslag van de rentgenoloog blijkt wel 
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degelijk dat er afwijkingen te constateren zijn. De chirurg had dan ook niet af mogen 
gaan op zijn eigen interpretatie. Naar het oordeel van het College kan de chirurg 
worden verweten dat hij te lang heeft gewacht met het in consult roepen van een 
longarts. De chirurg heeft het vertrouwen in de stand der geneeskundigen onder-
mijnd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1377 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Sarcoom 
Klacht: Chirurg heeft te weinig tijd aan patiente besteed. Chirurg heeft patiente te 
laat verwezen. 
Feiten: Patiente bezoekt chirurg sinds 1984 diverse malen wegens pijnklachten in 
rechterbeen, bewegingsbeperking van het been ten opzichte van heup. Gemaakte 
rtintgenfoto's en een botscan geven geen duidelijk beeld. Een gynaecoloog en een 
neuroloog worden geconsulteerd die geen afwijkingen vinden. Diverse andere spe-
cialisten worden geconsulteerd en op 18 augustus 1988 ziet de chirurg patiente voor 
het laatst, waarbij de klachten nog steeds bestaan. Een nieuwe botscan toont geen 
nieuwe aanknopingspunten voor een definitieve diagnose. Klager, echtgenoot van 
patiente, laat patiente een neuroloog consulteren. Uit de gemaakte foto's blijkt een 
tumor te bestaan in het rechterbovenbeen. Bij onderzoek in een gespecialiseerde kli-
niek blijkt sprake van een gemetastaseerd synovia sarcoom van de rechterheup. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet kan worden verweten 
dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht. Het later gevonden synovia sarcoom 
is een zelden voorkomende tumor, die in de periode dat de chirurg patiente heeft 
behandeld nog niet of onvoldoende zichtbaar was en die zeer snel gegroeid kan zijn. 
Het is mogelijk de afwijkingen zoals te zien op oudere foto's retrospectief in verband 
te brengen met de latere diagnose, doch dat wil nog met zeggen dat de chirurg in 
1984 al de juiste diagnose had moeten stellen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1378 198-1989 	 Mastectomie 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte nagelaten patiente op te nemen in het ziekenhuis. 
Feiten: Patiente heeft beiderzijds een mastectomie wegens mammacarcinoom onder-
gaan in 1984 en 1985. Wegens metastasen krijgt zij in juni 1986 chemotherapie, daar-
na wordt zij alternerend gecontroleerd door radiotherapeuten. Op 18 mei 1987 con-
sulteert patiente de chirurg wegens gestoorde leverfuncties en recidiverende pijn in 
de rechterzijde. De chirurg constateert dat patiente een matig zieke indruk maakt, de 
buik is soepel, er is geen peritonitis. De lever is drukpijnlijk. De chirurg vraagt echo-
grafisch onderzoek van de lever en galblaas aan, dat op 19 mei wordt uitgevoerd. De 
toestand van patiente gaat snel achteruit en de uitslagen van het onderzoek wijzen 
een uitgebreide levermetastasering uit. Chirurg overlegt met radiotherapeut en in-
ternist over behandelmogelijkheden en patiente wordt opgenomen. Haar toestand 
gaat echter snel achteruit en op 24 mei overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat klager, echtgenoot van patiente, de be-
lastende verzorging van patiente, die zijn draagkracht duidelijk te boven ging, heeft 
ervaren als een medische noodzaak voor behandeling van patiente in een zieken-
huis. Het is begrijpelijk dat hij verwachtte van de chirurg dat deze patiente bij het 
consult van 18 mei onmiddellijk zou opnemen. Ook de huisarts vond het op 20 mei 
niet noodzakelijk dat patiente direct zou worden opgenomen. Dit alles maakt waar-
schijnlijk dat er op 18 mei nog geen medische indicatie bestond voor opname van 
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patiente. Het College houdt rekening met de mogelijkheid dat de door patiente ge-
bruikte psychofarmaca haar toestand op 18 mei hebben versluierd. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

1 379  1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Surtnenage 
Klacht: Chirurg heeft patient tijdens onderzoek als een onmondige patient behan-
deld. 
Fe/ten: Daar patiente klachten houdt na een enkeloperatie, consulteert zij de chirurg 
in april 1987, die patiente op 3 augustus opereert en nadien fysiotherapeutische be-
handeling voorschrijft. Op 29 september 1988 komt patiente met klachten bij de chi-
rurg, die rentgenfoto's en een botscan laat maken. Op grond van de bevindingen 
van de botscan wordt initiele immobilisatie van de enkel van 4 weken geadviseerd 
teneinde surmenageklachten op te vangen. Deze behandeling is voor patiente be-
zwaarlijk daar zij gymnastieklessen geeft en zij stelt een andere behandeling voor. 
De chirurg stelt dat patiente zijn advies kan opvolgen of zich opnieuw tot haar huis-
arts moet richten. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de voorgestelde behandelingswijze al-
leszins lege artis was, maar dat patiente dit advies niet wilde aanvaarden, hetgeen 
over en weer irritatiegevoelens teweeg bracht Dit handelen van de chirurg kan niet 
leiden tot het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 380 1990-1994 	 Lymfeklierverwijdering 
Klacht: Door de leden van het operatieteam is op onheuse wijze over de te verrichten 
ingreep bij pa tiente gesproken. Tijdens de operatic is foutief gehandeld. Chirurg 
heeft nagelaten patiente op complica tie van de ingreep Le wijzen. 
Fe/ten: Patiente lijdt aan een verdikking van lymfeklier, bij verwijdering waarvan de 
zenuw van de monnikkapsspier wordt geraakt. Terwijl patiente op de operatietafel 
ligt, wordt door het operatieteam over de bij haar te verrichten ingreep gesproken 
als een 'rotklusje'. Ten gevolge van de onzorgvuldig uitgevoerde ingreep lijdt pa-
tiente pijn en is gehandicapt. 
Overwegingen: Uit het onderzoek blijkt dat niet vaststaat wat er in de operatiekamer 
is gezegd. Niet is komen vast te staan dat de chirurg zelf iets ongepast heeft gezegd. 
Het College kan in de stukken en de status geen enkele aanwijzing vinden dat de 
chirurg een medische fout heeft begaan. Doordat de klier dieper lag dan mocht wor-
den verwacht, is de beschadiging opgetreden. Dc pijn is niet een direct gevolg van 
de extirpatie, maar een indirect gevolg. De voorlichting en de communicatie hadden 
beter en uitvoeriger kunnen en behoren te zijn, echter niet in die mate dat van een 
tuchtrechtelijk verwijtbaar tekortschieten kan worden gesproken. Ben dergelijke be-
schadiging komt zo zelden voor, dat in een geval waar mogelijk sprake is van ma-
ligniteit, het de vraag is of op dit zeldzame risico had gewezen moeten worden. 
Beslessing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 381 1990-1994 	 Arthroscopie 
Klacht: Chirurg heeft niet correcte diagnose gesield. 
Felten: Patient consulteert de chirurg met knieklachten beiderzijds. Er wordt een ar- 
throscopie uitgevoerd aan de linkerknie. Er worden geen afwijkingen geobjectiveerd 
aan de linkerknie en in overleg met patient wordt afgezien van arthroscopie van de 
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rechterknie. Tijdens het wachten in de verkoeverkamer ziet patient zijn daar aan-
wezige status in en ziet onder het hoofd diagnose onder meer als aantekening van 
de chirurg 'm.i. psychogene zaakr. Patient wil nadien geen contact meer met de chi-
rurg, tenzij hij bereid is dit deel van de diagnose te onderbouwen dan wel te nu-
anceren of te herzien. De chirurg blijkt daartoe niet bereid. Patient verbreekt de rela-
tie met de chirurg en stelt zich onder behandeling van andere chirurg. 
Overwegingen: Het College overweegt dat patient zelf blijkbaar het initiatief tot het 
lezen van zijn status heeft genomen. Patient had het recht zijn status in te zien, ook 
wat betreft het 'voorbericht bij ontslag', bestemd voor patients huisarts. 
Of het gewraakte deel van de diagnose juist is, kan het College niet beoordelen. De 
chirurg heeft echter noch door het opnemen van de diagnose in het voorbericht, 
noch door zijn weigering dat te wijzigen of te herzien zich schuldig gemaakt aan een 
liandeling als bedoeld in art. 1 van de MTW. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 382 1990-1994 (neurochirurg) 	 Bejegening 
Klacht: Chirurg heeft patient op onheuse wijze bejegend. 
Feiten: Patient wordt door behandelend neuroloog naar de chirurg verwezen. Patient 
meent dat de chirurg patient te lang heeft laten wachten en hem niet in de waardig-
heid en het respect voor een volwassen client heeft benaderd. Tijdens het consult 
blijkt dat de behandelend chirurg van patient verzuimd heeft de noodzakelijke foto's 
en bescheiden mee te sturen. 
Overwegingen: Het College heeft moeten vaststellen dat de chirurg zich heeft laten 
meeslepen door zijn ongenoegen en patient daarin heeft betrokken. Hoeweldit on-
aanvaardbaar moet worden geacht naar het oordeel van het College, vormt een en 
ander in de gegeven omstandigheden geen of onvoldoende grond om daaraan van-
uit tuchtrechtelijk oogpunt gevolgen te verbinden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1383/384/385 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	Radiculair compressie syndroom 
Klacht is ingediend tegen drie chirurgen en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in de bejegening van patient. 
Feiten: Patient wordt opgenomen met verdenking van een radiculair compressiesyn-
droom links ten gevolge van een HNP L5-S1. De chirurg heeft naar de mening van 
klaagster haar en haar man (de patient) als vuil behandeld en geweigerd Engels of 
Frans met hen te spreken. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg in geen enkel opzicht in 
zorgvuldigheid tekort is geschoten. Dat in Nederlandse ziekenhuizen in het alge-
meen Nederlands wordt gesproken kan - ook als moet worden aangenomen dat de 
chirurg daadwerkelijk geweigerd zou hebben Frans of Engels te spreken - geen 
grond vormen voor het indienen van een klacht wegens vermeende discriminatie op 
grond van nationale afkomst of taal. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1386 1990-1994 	 Stenose 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg heeft pa-
tiente post-operatief onvoldoende zorgvuldig behandeld, door niet meerdere oorza-
ken voor de shock te onderkennen. Chirurg heeft geen duidelijke instructie aan de 
arts-assistente gegeven hoe te handelen bij een patient wiens hemodynamische toe-
stand instabiel is. 
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Feiten: Patiente wordt door internist meegedeeld dat op grond van de diagnose van 
een stenose in het sigmoid, verdacht van maligniteit, een operatie geindiceerd is. Pa-
tiente verzoekt om de aangeklaagde chirurg als operateur. De operatie wordt eind 
maart 1989 uitgevoerd, waarbij een sigmoidresectie wordt gedaan, waarna een late-
ro-anastomose tussen colon descendens en het rectum wordt aangelegd. Tijdens de 
operatie blijkt een Al' niet nodig te zijn; er wordt een suprapubische catheter aange-
legd. Aanvankelijk verkeert patiente in goede toestand. Tegen de avond is er een 
tensiedaling, snelle pols en geringe urineproductie. Ondanks toediening van zakken 
haemaccel gaat toestand van patiente achteruit, zonder dat de arts-assistente de chi-
rurg of de anesthesioloog waarschuwt. In de vroege ochtend van de volgende dag 
bedraagt de tensie 95/70 en de pols 120. Patiente wordt overgeplaatst naar de ICU 
en men tracht patiente te reanimeren. Besloten wordt tot relaparotomie, omdat van 
septische shock sprake blijkt. De chirurg voert deze ingreep uit en treft een perfo-
ratie peritonitis aan in het gebied van de colonanastomose. Er wordt opnieuw re-
sectie verricht. In de avond overlijdt patiente. 
Overwegingen: De chirurg heeft zijrt praktijk neergelegd en is verhuisd. Het College 
staat voor de vraag of het algemeen belang voortzetting van de klacht vordert. Het 
College wijst erop dat het algemeen belang een ander belang is dan dat van klager 
en de chirurg in dezen. Eerst dan is daarvan sprake, indien de aangeklaagde chirurg 
blijkt zich te hebben schuldig gemaakt aan zodanig ernstig falen of nalaten dat een 
behoorlijke uitoefening van de gezondheidszorg op onaanvaardbare wijze in de 
waagschaal is gesteld, zulks afgezien van de subjectieve belangen van partijen bij 
een behandeling van en een uitspraak naar aanleiding van de aanhangig gemaakte 
klacht. In casu is daarvan geen sprake. Het College betreurt het dat de chirurg van-
uit zijn verantwoordelijkheid het ook Set nodig heeft geoordeeld om het accident, 
juist gezien het laatste deel van de klacht, te (doen) evalueren. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 387 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Arthroscopie 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend (zie ook 1176 par. I 2c). 
Klacht: Chirurg heeft de psychische oorzaak van de klachten voor klager (echtgenoot 
van patiente) verzwegen en haar niet tijdig verwezen. Chirurg heeft klager onheus 
bejegend. 
Feiten: Patiente is al sinds enige tijd bekend met knieklachten, maar diverse onder-
zoeken wijzen niets uit. In oktober 1987 voert de chirurg een arthroscopie uit. Omdat 
geen afwijkingen worden gevonden, worden klachten van psychische aard ver-
moed. Pogingen om over haar geestesgesteldheid te spreken weert patiente af. Bij 
controle eind oktober heeft zich het beeld ontwilckeld van een reflexdystrofie, die 
met succes wordt behandeld. Patiente blijft een gesprek met een psycholoog weige-
ren. Op 4 december wendt patiente zich tot academisch ziekenhuis waar vastgesteld 
wordt dat sprake zou kunnen zijn van een surmenagesyndroom van de linkerknie. 
Patiente moet rust houden. Op 11 december komt patiente naar de EHBO-afdeling 
wegens hevige pijnklachten aan de knie en in overleg met de chirurg B wordt haar 
een pijnstillende injectie toegediend. Op 24 december ziet de chirurg patiente weer, 
samen met echtgenoot, wegens hevige pijnklachten, die Set verklaard kunnen wor-
den door de in het academisch ziekenhuis gestelde diagnose. Chirurg heeft in dit ge-
sprek een praktijkvoorbeeld gegeven dat klager als grievend heeft ervaren. De chi-
rurg heeft hiervoor later excuses aangeboden. Kort daarna is patiente op de psychia-
trische afdeling van het ziekenhuis opgenomen en heeft zich enige tijd nadien door 
verdrinking van het leven beroofd. 
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Overwegingen: Uit de gegevens blijkt dat de chirurg patiente zo zorgvuldig als in de 
gegeven omstandigheden mogelijk was heeft behandeld. De arthroscopie was nodig, 
omdat een organische oorzaak van de klachten zonder een dergelijk onderzoek niet 
kon worden uitgesloten. Het College acht geen reden aanwezig aan te nemen dat de 
chirurg patiente onvoldoende heeft trachten te overtuigen van de noodzaak hulp te 
zoeken. 
De chirurg heeft reeds excuses aangeboden voor de wijze van bejegening van patien-
te en haar echtgenoot. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 388 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Polsfractuur 
Klacht: Chirurg is toezegging patiente te bezoeken niet nagekomen. Op een later tijd-
stip weigert de chirurg te komen. 
Feiten: Patiente breekt pols ten gevolge van een val. De chirurg wordt op de hoogte 
gesteld van de uitslag van de gemaakte rontgenfoto's en zegt toe na het spreekuur 
om 15.30 uur patiente te bezoeken. De chirurg vergeet de afspraak en gaat recht-
streeks om 17.30 uur naar huis. Klager laat verpleegkundige de chirurg bellen, maar 
deze heeft geen dienst meer. Een collega heeft de behandeling overgenomen. 
Overwegingen: Het College acht het betreurenswaardig dat de chirurg zijn toezeg-
ging patiente onmiddellijk na zijn spreekuur te komen bezoeken niet is nagekomen. 
Het enkele vergeten van die afspraak rechtvaardigt geen tuchtrechtelijke maatregel. 
Niet is gebleken dat de chirurg vOordat de behandeling van patiente door een ande-
re chirurg werd overgenomen aan zijn toezegging werd herinnerd, of dat hij gewei-
gerd heeft patiente te bezoeken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 389 1990-1994 (plastisch chirurg) 	 Blepharoplastiek 
Klacht: Chinirg maakt een fout bij de operatie, waardoor de operatie cosmetisch mis-
lukt is en een tweede en derde correctie-operatie noodzakelijk zijn. 
Feiten: Bij patiente wordt begin decernber 1988 een blepharoplastiek uitgevoerd. 's 
Avonds bloedt de wond hevig en de chirurg adviseert telefonisch ijsblokjes op de 
wond te leggen, hetgeen effect heeft. Drie dagen na de ingreep zijn de hechtingen 
verwijderd door verpleegkundige zonder dat de chirurg de wond heeft beoordeeld. 
Patiente houdt enige tijd last van conjunctivale irritatie op basis van een klein slui-
tingsdeficit en littekenretractie, waarvoor een correctie-operatie plaatsvindt een half 
jaar na de eerste opera tie. Het sluitingsdeficit blijft echter bestaan. Na oktober 1989 is 
patiente niet meer bij de chirurg geweest; zij laat zich elders voor de derde maal 
opereren en het resultaat is thans bevredigend. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat littekenretractie een veel voorkomende 
complicatie is bij een dergelijke operatie en behoort tot de normale risico's. Ambts-
halve moet het College de chirurg verwijten dat hij bij beide operaties de hechtingen 
door een verpleegkundige heeft laten verwijderen, zonder tevoren zelf de wond te 
beoordelen. Dit is een noodzaak gelet op het risico van chronische infectie en ectro-
pion. Meer in het algemeen is het College van oordeel dat na een plastisch chirurgi-
sche ingreep met een cosmetisch doel de chirurg zelf de wond dient te beoordelen 
alvorens opdracht te geven hechtingen te verwijderen. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
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Het CMTC is van oordeel dat er geen bezwaar bestaat out bij plastisch-chirurgische 
ingrepen met oppervlakkige hechtingen, deze te laten verwijderen door een ervaren 
assistente voordat de chirurg zelf de wond heeft gefrispecteerd, mits de chirurg op 
korte termijn oproepbaar is out bij bijzonderheden de wond zelf te zien. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 390 1990-1994 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg bejegent patiente op onheuse wijze. 
Feiten: Patiente consulteert, begeleid door klaagster (haar dochter), de chirurg, om-
dat de tenen van haar rechtervoet er erg slecht uitzien. Chirurg vindt dit ook en zegt 
dat het onderbeen tot boven de knie geamputeerd zal moeten worden. Hij kijkt naar 
de andere voet en zegt lja, deze ook'. Patiente is geheel overstuur. Klaagster verwijt 
de chirurg dat hij geen enkele poging heeft gedaan patiente bij deze vreselijke bood-
schap op te vangen en geen medeleven te tonen. Chirurg zou patiente gezegd heb-
ben dat haar voeten beter geweest zouden zijn indien zij het eerder geadviseerde 
chemoblock niet zou hebben geweigerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de weergave van het gesprek ter 
zitting tussen klaagster en de chirurg niet kan worden afgeleid dat de chirurg ook 
een amputatie van het linkerbeen overwoog. Het College gaat ervan uit dat sprake is 
van een onjuiste interpretatie van het gesprek door klaagster en haar moeder. De 
chirurg ontkent over het chemoblock te hebben gesproken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 391 1990-1994 	 Pneumothoraxlribfractuur 
Klacht ingediend door de regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Klacht: Chirurg heeft blijk gegeven van grove onkunde en heeft zich gedragen op een 
wijze die het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnt. Chirurg heeft 
het niet denkbeeldige risico genomen dat ten gevolge van zijn nalaten ernstige scha-
de ontstond voor patient, wiens overlijden bij tijdig adequaat ingrijpen mogelijk 
voorkomen had kunnen worden. 
Fei ten: Patient wordt op 23 november 1988 om 05.30 uur opgenomen als slachtoffer 
van een verkeersongeval. Patient is niet aanspreekbaar, er is sprake van hypother-
mie. De chirurg constateert om 06.20 uur op de gemaakte rontgenfoto een pneumo-
thorax en ribfracturen. Thoraxdrain wordt aangebracht en blaascatheter ingebracht. 
Bloedonderzoek wordt gedaan. Neuroloog is van mening dat patient naar acade-
misch ziekenhuis moet worden overgebracht. Collega-chirurg arriveert out 08.00 uur 
en gaat tot handelen over. Intubatie gaat moeilijk. Een abdominale lavage wordt ver-
richt; bij een spoedlaparotomie blijkt een miltruptuur. Ten gevolge van een irrever-
sibele shock overlijdt patient tijdens de operatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de shock onvoldoende heeft 
behandeld. De chirurg stelt de shock niet te hebben geconstateerd. De chirurg heeft 
te gemakkelijk aangenomen dat de hypothermie er de oorzaak van was dat de tensie 
niet meetbaar was. Van de chirurg had verwacht mogen worden patient een ver-
warmd infuus toe te dienen en warmte van buiten af wegens de hypothermie. 
De chirurg had erop moeten toezien dat hij zo snel mogelijk op de hoogte werd ge-
steld, teneinde te reageren op de hypokaliaemie en de arteriele hypoxemie. Bij rib-
fracturen moet bij de chirurg sterke verdenking op een miltruptuur ontstaan. Er was 
dan ook alle aanleiding out zo snel mogelijk een echo te laten maken. Uit het feit dat 
de chirurg besloot eerst bij de eerder binnengebrachte ongevalspatient een echo te 
laten maken, blijkt dat de chirurg met de klinische toestand van patient onvoldoen- 
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de rekening heeft gehouden. Hij heeft zich teveel gefixeerd op de pneumothorax en 
te weinig rekening gehouden met de mogelijkheid van een trauma in de buik. De 
chirurg had op een eerder tijdstip een collega-chirurg om bijstand moeten vragen. 
De chirurg is in casu ernstig tekort geschoten. Een schorsing voor enige maanden 
zou op zijn plaats zijn. Ter zitting is gebleken dat de chirurg zijn praktijk in het zie-
kenhuis heeft neergelegd. 
Beslissing: Geldboete van f. 5.000,--. 

1392/393 1990-1994 	 EHBO 
Klacht is ingesteld tegen twee chirurgen en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft patient op onheuse wijze bejegend en heeft patient ten onrechte 
een rekening gezonden. 
Feiten: Patient wendt zich op 30 mei met een gezwollen en pijnlijke voet tot de afde-
ling EHBO. De chirurg A laat een foto maken en deelt patient mee dat daarop niets 
valt waar te nemen en adviseert natte lappen om de voet. De chirurg wijst patient 
erop dat een EHBO-consult de gemeenschap geld kost en dat voor een dergelijke 
klacht een gang naar de huisarts de aangewezen weg is. Een week nadien meldt pa-
tient zich weer bij de afdeling en de dienstdoend chirurg B verwijst patient naar de 
huisarts, die een gewrichtsontsteking constateert. 
De chirurg B laat weten dat hij patient niet heeft behandeld, daar hij geen dienst had 
op 30 mei. 
Overwegingen: Het College heeft geen aanwijzingen dat de chirurg die patient behan-
deld heeft, niet juist heeft gehandeld, zodat de chirurg in zijn hoedanigheid van ver-
antwoordelijk chirurg geen verwijt treft. 
Ondanks het feit dat patient zich eerst tot de huisarts had moeten wenden, heeft chi-
rurg A klager toch behandeld, zodat een rekening terecht was. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 394 1990-1994 	 Laparotomielmiltextirpatie 
Klacht: Chirurg heeft patiente niet geinformeerd over de aard en risico's van de uit-
gevoerde operatie. Chirurg heeft patiente geen toestemming gevraagd tot het ge-
bruiken van een bepaalde techniek. Chirurg heeft niet adequaat gereageerd op de 
opgetreden infectie. 
Feiten: Wegens diverse klachten over moeheid, duizeligheid en verminderde eetlust 
is patiente door internist doorverwezen naar de chirurg op 9 mei 1988. Deze heeft op 
10 mei een laparotomie uitgevoerd en daarbij een Angelchickprothese aangebracht. 
Tijdens de operatie ontstaat een miltruptuur, waardoor een miltextirpatie moet wor-
den uitgevoerd. Post-operatief treedt een subcutane wondinfectie op. Op 30 mei 
wordt patiente ontslagen. Bij controle op 28 juni is de wond genezen. Begin oktober 
treedt een grote littekenbreuk op. De chirurg verricht een littekenbreukplastiek. Op 
1 januari 1989 wordt patiente opgenomen wegens ernstige buikklachten. De prothe-
se blijkt zich rechts onder in de buik te bevinden. De prothese wordt verwijderd. Op 
13 januari ontstaat het beeld van een perforatieperitonitis. Bij een laparotomie blijken 
de hechtingen losgelaten te hebben. Enkele dagen later ontstaat het beeld van een 
toxisch syndroom en patientes toestand gaat snel achteruit. Op 23 januari overlijdt 
patiente. 
Overwegingen: Het College aanvaardt het verweer van de chinirg, dat tijdens de ope- 
ratie bleek dat.vanwege de sterke adipositas van patiente, de buikholte van patiente 
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zo diep lag, dat geen fundoplicatio kon worden verricht. De ontstane anatomische 
verhoudingen hebben het de chirurg onmogelijk gemaakt een andere operatietech-
niek toe te passen. De miltruptuur is een vaak voorkomende complicatie die in de 
hand is gewerkt door de adipositas van patiente en kan de chirurg niet als kunstfout 
worden aangerekend. Langer uitstel van de operatie teneinde een vermagerings-
poging te doen, was niet verantwoord. Ten aanzien van de profylactische toepassing 
van antibiotica bij een dergelijke operatie bestaat geen consensus, zodat het verwijt 
geen doe! treft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klaagster, dochter van patiente, stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat niet bewezen was dat het bloedverlies bij patiente ver-
oorzaakt werd door de hernia hiatus oesophagei. In een dergelijke situatie kan niet 
gesproken worden van een dringende noodzaak tot direct opereren. Dit geldt te-
meer wanneer het een oudere patiente betreft met een dergelijke adipositas. De chi-
rurg behoorde ervan op de hoogte te zijn dat deze prothese grote risico's met zich 
brengt en dat het ook in 1987 en 1988 reeds sterk werd afgeraden deze aan te bren-
gen. Het is niet goed te begrijpen dat de chirurg geen endoscopie heeft overwogen 
en dat hij niet heeft overlegd met andere collegae. Bovendien is het onjuist om niet 
met patiente en/of familie te overleggen en voorlichting te geven over de risico's en 
de operatiemethoden. De behandeling van de vele complicaties heeft de chirurg 
naar behoren gedaan. 
Beslissing: Waarschuwing. 

	

1 395 1990-1994 	 Circumcisie 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten door op onzorgvuldige wijze een ingreep te ver-
richten. 
Feiten: Patientje krijgt een ontsteking aan de voorhuid. Hij wordt naar de chirurg 
verwezen om een gedeelte van de voorhuid weg te halen. Om religieuze redenen 
wordt besloten dat patient bij deze gelegenheid besneden dient te worden. 
Op 13 juli 1990 wordt een circumcisie uitgevoerd. Bij verwijdering van het verband 
op 16 juli blijkt geen besnijdenis te hebben plaatsgevonden. Het verband blijkt vast-
gehecht te zijn en patientje ondervindt veel pijn. Bij verwijderen van de hechtingen 
op 16 juli blijkt infectie te zijn ontstaan. Patient heeft van de 'mislukte' besnijdenis 
psychische schade geleden. 
Overwegingen: Het College gaat ervan uit dat een circumcisie heeft plaatsgevonden 
waarbij de voorhuid verder werd verwijderd dan op medische indicatie gebruikelijk 
is. Partijen verschillen van mening over de inhoud en strekking van het verzoek van 
klager aan de chirurg. Het is te betreuren dat door kennelijk onduidelijke afspraken 
aan de zoon leed is aangedaan, maar naar het oordeel van het College is van tucht-
rechtelijk verwijtbaar handelen geen sprake. Dat geldt evenzeer voor de wijze waar-
op het kransverband is aangelegd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 396 1990-1994 	 Pancreaskopcarcinoom 
Klacht: 
1. Chirurg heeft uit eigen beweging aan echtgenoot en patiente meegedeeld dat pa-

tiente hooguit 5 A 6 maanden te leven had. 
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2. Chirurg heeft ondanks uitdrukkelijk verzoek geweigerd tijdens de operatie een 
biopt uit de pancreas te nemen. 

Feiten: Patiente is op 23 juni 1988 opgenomen wegens een veranderd defecatiepa-
troon; zij is licht icterisch. Op verdenking van een pancreaskopcarcinoom en een tu-
mor in de linkermamma wordt de aangeklaagde chirurg geconsulteerd en op 13 juli 
worden klager (echtgenoot) en patiente hierover gelnformeerd. Op 19 juli wordt pa-
tiente geopereerd, waarbij een gastro-enterostomie, een Braunse anastomose en een 
cholecysto-jejunostomie worden aangelegd. 0p2 augustus wordt patiente ontslagen 
en op 8 augustus wendt zij zich tot de afdeling oncologie van een academisch zie-
kenhuis voor een second opinion. Daar wordt een cytologische punctie van de lin-
kermamma verricht, waaniit de aanwezigheid van maligne cellen blijkt, die passen 
bij een mammacarcinoom. Tevens wordt de tumor van de pancreas gepuncteerd, 
zonder voldoende materiaal te verkrijgen voor een classificerende diagnose. Toch 
wordt op grond van de in het gebied geconstateerde afwijkingen de vermoedelijke 
diagnose pancreaskopcarcinoom gesteld. 0p24 augustus wordt een aanvang geno-
men met chemotherapie. Na een controle door de chirurg op 8 september is patiente 
niet meer bij hem terug geweest. 
In november is patiente weer in het academisch ziekenhuis opgenomen, waar ma-
ligne cellen, passend bij een adenocarcinoom, worden aangetroffen. Tot eind 1989 is 
sprake van aan stabiel ziekteproces, daarna verslechtert de toestand van patiente 
snel en op 4 april 1990 overlijdt zij. 
De chirurg stelt zich niet te hebben uitgelaten over de eventueel te verwachten le-
vensduur van patiente. Evenmin heeft hij geweigerd een biopt uit de pancreas te ne-
men; hij heeft klager voorafgaand aan de operatie uitgelegd zo nodig en zo mogelijk 
een biopsie te verrichten tijdens de operatie. Gelet op zijn bevindingen tijdens de 
operatie heeft hij daarvan bewust afgezien, gezien het verhoogd bloedingsrisico. 
Overwegingen: 
ad 1. Het verwijt is met komen vast te staan. 
ad 2. Het College is van oordeel dat de chirurg zich op goede gronden heeft laten 

leiden tot de beslissing af te zien van de biopsie tijdens de operatie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC merkt op dat de chirurg overleg heeft gehad met oncologen. Bovendien 
heeft de chirurg aangevoerd voornemens te zijn geweest nader onderzoek te doen 
van de mammatumor, maar dat patiente de behandeling inmiddels had beeindigd. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1397 1990-1994 	 Radiuskopfractuur 
Klacht: Chirurg heeft het armletsel van patiente op onzorgvuldige wijze behandeld. 
Chirurg heeft onvoldoende aandacht aan de pijnklachten van patiente besteed. Chi-
rurg heeft patiente en de huisarts op onvolledige wijze geInformeerd en patiente op 
onbehoorlijke wijze te woord gestaan. 
Feiten: Patiente wordt op 14 november 1988 in het ongevallencentrum behandeld, 
wegens een val op haar rechterschouder en elleboog, door de dienstdoend arts-as-
sistent. Bij rontgenonderzoek worden geen afwijkingen gevonden aan schouderge-
wricht en bovenarm. De elleboog vertoont een radiuskopimpressiefractuur met ge-
ringe dislocatie. Bij controles door de chirurg meldt patiente pijn aan pols; er worden 
echter geen afwijkingen gevonden. Drie maanden nadien heeft patiente nog steeds 
pijnklachten aan de elleboog. De chirurg voert op 17 augustus 1989 een radiuskopex-
tirpatie uit. Pijnklachten blijven en patiente wordt verwezen naar een neuroloog en 
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later naar een orthopedisch chirurg. Op 7 december verricht de chirurg een neuroly-
se van de nervus medianus rechts. Klachten bliiven. De chirurg deelt mee dat hij op 
17 augustus een prothese heeft ingebracht, waarop patiente zeer verbolgen reageert. 
Ook de huisarts weet van niets. Later blijkt uit door de orthopedisch chirurg ge-
maakte foto's dat de chirurg Oen prothese heeft ingebracht. Partijen zien elkaar 
daarna nog eenmaal op de polikliniek. Raadsvrouwe van patient dient een schade-
claim in tegen de chirurg en op 13 februari 1991 is een akte van dading getekend 
voor uitkering van een bedrag van f. 30.000,--. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat op het medisch-technisch handelen 
van de chirurg geen aanmerkingen kunnen worden gemaakt. De pijnklachten en 
bewegingsbeperkingen zijn naar het oordeel van het College een gevolg van de aard 
van de fractuur. Het staat niet vast dat de chirurg de klachten heeft gebagatelliseerd 
of genegeerd. Het niet inbrengen van een prothese was een beleidskeuze en is een 
niet ongebruikelijke behandelingsmethode. Het staat geenszins vast dat het eindre-
sultaat voor patiente beter zou zijn geweest als de chirurg wel een prothese had in-
gebracht. 
Er is voor het College onvoldoende reden om de chirurg op het punt van onheuse 
uitlatingen tuchtrechtelijk een verwijt te maken. Wel heeft de chirurg veel verwar-
ring veroorzaakt door het vermelden van een (niet) ingebrachte prothese, hetgeen 
veroorzaakt werd door de afwezigheid van de klinische status op de polikliniek, een 
andere locatie dan het ziekenhuis. Het College stelt dat de chirurg soortgelijke mis-
verstanden in de toekomst dient te voorkomen en het systeem van het beheer van de 
medische gegevens in het ziekenhuis enerzijds en in de polikliniek anderzijds aan de 
orde moet stellen. 
Het College ziet in de beschreven kennelijke vergissingen geen aanleiding tot een 
tuchtrechtelijk verwijt 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 398 1990-1994 	 Plaveiselcelcarcinoom 
Klacht: Chirurg is nalatig geweest waardoor voor patient ernstige schade is ontstaan. 
Feiten: Patient is door de huisarts verwezen wegens een gezwel aan de rechterslaap, 
dat door de chirurg op 14 april 1988 operatief is verwijderd. Op 17 mei vindt tweede 
ingreep plaats, daar geen radicale verwijdering blijkt te zijn geschied. Pen p.a.-uit-
slag geeft een matig gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom aan. Op 15 december 
wordt een nieuw ontwikkelde tumor verwijderd. Op 16 juni 1989 wordt patient, na 
bestraling, in een academisch ziekenhuis weer geopereerd, waarbij het rechteroog 
niet gespaard kan worden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat gezien de verdenking van maligniteit 
de chirurg niet had mogen coaguleren en bij de volgende operatie is onvoldoende 
rekening gehouden met het resultaat van p.a.-onderzoek. Doorverwijzing naar een 
academisch ziekenhuis had veel eerder moeten plaatsvinden. De totaal verstreken 
tijd tussen de eerste excisie en verwijzing naar een radiotherapeut bedraagt 40 we-
ken, welke periode in hoofdzaak bestaat uit 'doctor's delay'. 
Het College is van oordeel dat de chirurg blijk heeft gegeven van grove onkunde en 
dat de gevolgen voor de patient zeer ingrijpend zijn. De beslissing zal in het alge-
meen belang worden gepubliceerd. 
Beslissing: Schorsing voor de periode van den maand. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Naar het oordeel van het Hof heeft de chirurg zich verkeken op het carcinoom en de 
agressiviteit onderschat. De wens om het oog te sparen heeft ertoe geleid dat hij met 
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te grote terughoudendheid te werk is gegaan. Het Hof acht het laakbaar dat de chi-
nirg veel te laat tot verwijzing is overgegaan. Het Hof komt gezien de stukken tot de 
conclusie dat in dit geval geen sprake is van grove onkunde, maar dat de chirurg het 
vertrouwen in de stand der geneeskundigen heeft ondermijnd. Het Hof acht geen 
termen aanwezig om een bevel tot publicatie te geven. 
Beslissing: Geldboete van f. 5.000,--. 

1 399 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Kophalsprothese 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht aan klachten van patient besteed en 
hem op onheuse wijze bejegend. 
Feiten: Bij patient wordt in mei 1990 een kop-halsprothese aangebracht na een val. 
Chirurg ziet op 17 januari 1991 patient, waarbij de bevindingen op orthopedisch ge-
bied geen aanleiding geven tot enige operatieve interventie. Een en ander zet hij pa-
tient en zijn familie in een uitvoerig gesprek uiteen. Daarbij speelt de algehele toe-
stand van patient een rol. Uit de door de chirurg ontvangen informatie van de vori-
ge behandelend chirurg is gebleken dat patient bekend was wegens levercirrose op 
basis van alcohol abuse. Ook zonder levercirrose zou een heroperatie te ontraden 
zijn. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit niets blijkt dat de chirurg niet op 
adequate wijze uiteen heeft gezet waarom een heroperatie moest worden afgeraden. 
Niet is gebleken dat de chirurg in het gesprek met de patient of zijn familie jets heeft 
gezegd dat aanleiding zou kunnen zijn tot een tuchtrechtelijk ingrijpen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1400 1990-1994 	 Brandwond 
Klacht: Chirurg is onnodig grievend opgetreden tegen klagers. Chirurg is in de uitoe-
fening als behandelend geneesheer nalatig geweest, waardoor patientje onnodig pijn 
heeft geleden. 
Feiten: Patientje krijgt op 9 januari 1991 een hoeveelheid kokend water over zich 
heen, waardoor verbranding van linkerschouder en borst ontstaat. In het ziekenhuis 
wordt door arts-assistent eerste hulp verleend daar de chirurg opereert. De chirurg 
verzoekt zijn assistent patient over vijf dagen te laten terugkomen. Op 14 januari 
tracht dienstdoende verpleegkundige het verband los te weken en de chirurg ver-
wijdert het centraal in de brandwond vastzittende restant met den ruk. Chirurg geeft 
enige lichte prikjes in de huid en komt tot de conclusie dat van een tweedegraads-
verbranding sprake is. De wond is met zalf afgedekt, waarover verband is aange-
bracht. 
Klagers, ouders van patientje, hebben zelf contact opgenomen met het brandwon-
dencentrum, waar zij op 16 januari terecht kunnen. Daar wordt door chirurg X ge-
adviseerd door te gaan met de zalf, terug te komen op 23 januari en eventueel voor 
de derdegraadsverbranding van de rug te overwegen later een huidtransplantatie te 
laten verrichten. Op 17 januari melden klagers zich met patientje weer bij de chirurg 
die negatief is over de handelwijze van chirurg X, die geen intercollegiaal overleg 
heeft gepleegd met de chirurg. Hij constateert een ondermijning van de vertrou-
wensrelatie tussen hem en klagers en 'verdomt' het aanvankelijk patientje verder te 
behandelen. Na een woordenwisseling verklaart de chirurg zich bereid patientje on-
der controle te houden tot de volgende a fspraak bij chirurg X. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg zich in ieder geval eenmaal 
grievend heeft uitgelaten tegenover klagers. Zeker was het van de kant van klagers 
correct geweest de chinirg op de hoogte te stellen van hun wens een 'second opi- 
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nion' te vragen, maar de reactie van de chirurg kan de tuchtrechtelijke toetsing niet 
doorstaan. Het College is van oordeel dat het beter was geweest, indien de chirurg 
patientje telkens ter controle na twee dagen had laten terugkomen. Het risico van 
verkleving van de huid aan het Optulle-verband had zodoende beperkt kunnen 
worden. Niet is gebleken dat, indien al van ernstige schade bij patientje gesproken 
zou kunnen worden, deze zijn oorzaak vindt in nalatigheid van de chirurg. 
Het College is van oordeel dat de chirurg niet alleen tekort is geschoten in zorg ten 
aanzien van patientje, maar ook op grove en ontoereikende wijze klagers heeft te 
woord gestaan. 
Beslissing: Waarschuwing 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat het optreden van de chirurg bepaald niet optimaal kan 
worden genoemd, maar er zijn een aantal factoren die met zich brengen dat het 
CMTC de gedragingen van de chirurg niet verwijtbaar acht. De chirurg in het brand-
wondencentrum heeft door de behandeling gedeeltelijk over te nemen niet gedaan 
wat in die omstandigheden gebruikelijk was. De chirurg heeft de behandeling van 
patientje wel doorgezet en pas beeindigd toen de wonden er goed uitzagen. De chi-
rurg heeft kennelijk onvoldoende oog gehad voor de emoties die doorgaans met 
brandwonden gepaard gaan. De chirurg had meer begrip moeten opbrengen voor 
het zoeken van een 'second opinion' door de ouders en een mogelijk communicatie-
tekort van dat centrum niet de ouders mogen aanrekenen. Toch kan het CMTC niet 
tot het oordeel komen dat de chirurg verwijtbaar heeft gehandeld, nu hij medisch-
technisch juist heeft gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 401 1990-1994 	 Pacemaker 
Klacht: Chirurg heeft operatic op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg is in ge-
breke gebleven voor wat betreft medeleven en begeleiding. 
Feiten: In 1987 is bij patiente een pacemaker geimplanteerd. De ingreep is in samen-
werking met de chirurg uitgevoerd. Bij het puncteren van de vena subc_lavia is een 
pneumothorax aan de rechterzijde opgetreden. De longarts is in consult geroepen en 
zuigdrainage is uitgevoerd, waarbij een empyeem is ontstaan. De chirurg stelt bij de 
nabehandeling niet betrokken te zijn geweest en van de complicatie niet op de hoog-
te te zijn geweest. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat klagers hun beschuldigingen aan de 
chirurg niet of onvoldoende hebben kunnen onderbouwen of aantonen. Het ont-
staan van een pneumothorax is een zeldzaam voorkomende complicatie bij het in-
brengen van een pacemaker, die in zijn algemeenheid geen aanleiding kan vormen 
voor enige tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente en echtgenoot stellen hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 402 1990-1994 	 Tendovaginitis stenosans 
Klacht: Chirurg heeft patiente onjuist behandeld en heeft haar op onwaardige wijze 
bejegend. 
Feiten: Patiente wordt door de chirurg wegens tendovaginitis stenosans aan de lin-
kerringvinger behandeld met corticosterolideninjecties. Na de derde injectie is pa-
tiente gedurende 9 maanden niet door de chirurg gezien. Zij wendt zich op 30 au-
gustus 1989 met aanhoudende klachten tot de chirurg, die tot operatie besluit. De in- 
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greep wordt op 6 september uitgevoerd door de chef de clinique van de chirurg, 
waarbij de peesschede wordt gekliefd. Het staat met vast of de chirurg patiente op 
de hoogte heeft gesteld dat hij zelf niet zou opereren. Daar de klachten op 3 oktober 
nog steeds bestaan, neemt de orthopedisch chirurg de behandeling over. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de behandeling met injecties met corti-
costeroiden bij de diagnose tendovaginitis stenosans geheel juist is. Dat de chirurg 
patiente op onwaardige wijze behandeld zou hebben, is niet vast komen staan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1403 /404 1990-1994 	 Brandwond 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft patient zonder overleg met familie en zonder zich op de hoogte 
te stellen of er plaats was, naar een ziekenhuis laten vervoeren. 
Feiten: Patient is door een hersenbeschadiging quadriplegisch en vertoont een afwij-
kend gedragspatroon. Op 16 oktober loopt patient brandwonden op en wordt via 
het plaatselijke ziekenhuis in een brandwondencentrum opgenomen. Medio februari 
bestaat geen indicatie meer voor klinische verpleging. Terugplaatsing kan maar met 
geeffectueerd worden. Met een beroep op de regel dat een verwijzend ziekenhuis 
een patient dient terug te nemen en het feit dat patient vereenzaamd is en weinig be-
zoek krijgt, besluiten de chirurgen van het centrum patient terug te zenden per taxi. 
Dit is met vader van patient en patient op 7 mei besproken. Op 8 mei wordt patient 
per taxi naar het verwijzend ziekenhuis overgebracht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het weliswaar niet elegant genoemd 
kan worden een patient op deze wijze weg te zenden, maar geconstateerd moet 
worden dat het centrum drie maanden heeft gepoogd het verwijzende ziekenhuis 
patient weer te doen opnemen, ofwel in de regio moeite heeft gedaan hem elders 
onder te brengen. Duidelijk blijkt ook uit de stukken dat er de familie veel aan ge-
legen was dat patient, die gehandicapt is en zijn hele familie in de omgeving van het 
verwijzende ziekenhuis heeft, zo spoedig mogelijk overgeplaatst zou worden. Bo-
vendien was men er redelijkerwijs van overtuigd dat patient niet zou worden gewei-
gerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1405 1990-1994 	 Mammacarcinoom 
Klacht: Chirurg heeft te lang gewacht met de ingreep. 
Feiten: In juli 1991 wordt patiente wegens een knobbeltje in haar rechterborst naar de 
chirurg verwezen. De uitslag van het cytologisch onderzoek wijst geen maligniteit 
uit. Patiente vervroegt haar controle-afspraak, gealarmeerd doordat haar zusters 
borst moest worden geamputeerd wegens borstkanker. Zij wenst het knobbeltje te 
laten verwijderen, maar de chirurg ziet hiervoor geen aanleiding. In november 
wordt patiente twee maal door de chirurg gezien wegens veranderingen in de borst 
die patiente verontrusten. Onderzoek wordt gedaan, maar uit cytologisch onderzoek 
blijkt dat onvoldoende materiaal is weggenomen voor onderzoek. Op 10 december 
wordt dit door chirurg B, die de chirurg vervangt, aan patiente meegedeeld; hij con-
stateert bij lichamelijk onderzoek een glad en mobiel tumortje, dat hij besluit te ver-
wijderen. Het biopsie-onderzoek leert dat er sprake is van een borstcarcinoom. Be-
sloten wordt tot borstamputatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg bij eerste onderzoek niet on- 
juist heeft gehandeld. Wel bevreemdt het het College dat de chirurg tijdens de on- 
derzoeken in november geen veranderingen (ingetrokken mamilla) kan constateren, 
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terwijI zowel patiente als de huisarts dit duidelijk vaststellen. Ook betreurt het Col-
lege het dat de chirurg, toen patiente zeer ongerust was, niet tot een biopsie heeft be-
sloten. Dat hij dergelijk handelen heeft nagelaten, valt hem echter tuchtrechtelijk niet 
te verwijten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 406 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Bursitis 
Klacht: Chirurg heeft foutieve diagnose gesteld. Verslaglegging is onjuist geweest. 
Chirurg heeft patient ongepast bejegend. 
Feiten: Patient houdt na een val op de linkerschouder pijnklachten. In april 1990 con-
sulteert hij de chirurg die na diverse onderzoeken patient meedeelt dat hij aan bursi-
tis lijdt en daarmee moet leren leven. Medicijnen en fysiotherapie brengen geen ver-
betering. In juli laat de chirurg patient weten dat een verbetering is opgetreden en 
dat hij zijn werk kan hervatten. Patient vraagt in een academisch ziekenhuis een sec-
ond opinion, waar een intra-articulaire clavicula fractuur en losse botfragmenten 
worden geconstateerd, waama een distale davicula resectie is verricht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de patientenkaart blijkt dat steeds is 
rekening gehouden met de mogelijkheid van een operatie. Dit betekent dat de chi-
rurg aan de mogelijkheid van een fractuur heeft gedacht. Het College meent dat het 
beleid van de chirurg om eerst een conservatieve behandeling toe te passen juist is, 
daar niet zeker was dat de pijn zou verdwijnen na de operatie. Het College is wel 
van mening dat er zich communicatiestoornissen hebben voorgedaan, zonder zich 
uit te kunnen spreken over de vraag aan wie deze stoomis is toe te rekenen. Hoewel 
de brief aan de huisarts niet in alle details correct is, is een tuchtrechtelijk verwijt niet 
op zijn plaats. 
De vermelding van itatoeages' is evenmin verwijtbaar, daar deze medisch relevant 
kunnen zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 407 1990-1994 	 Radiusfractuur 
Klacht: Chirurg is in zijn medische zorg tekortgeschoten, doordat hij onvoldoende 
aandacht heeft geschonlcen aan de pijnklachten van patiente. Chirurg heeft onvol-
doende nazorg betracht 
Feiten: Patiente stelt zich op 26 oktober onder behandeling van de chirurg wegens 
een gebroken pols. De pols wordt door een arts-assistent gezet, nadat op de foto ge-
bleken is dat er sprake is van een onverplaatste distale radiusfractuur. Vervolgens 
vindt een zevental controles plaats, bij welke de chirurg niet aanwezig is. Hij wordt 
pas in consult geroepen als op 6 februari een mogelijke dystrofie aanwezig blijkt 
Overwegingen: Indien al een dystrofie is ontstaan ten gevolge van een te strak aange-
legde gipsspalk, is dit geen gevolg van een medisch handelen of nalaten van de chi-
rurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 408 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft patient niet tijdig naar specialist verwezen. Chirurg heeft de 
adviezen van de specialist met tegenzin opgevolgd. Chirurg heeft patient het me-
disch dossier niet verstrekt. 
Feiten: Patiente is in 1985 geopereerd wegens een 'thetered spinal cord'-syndroom. 
Lind 1989 is patiente met voetklachten door de chirurg gezien. Na recidiefklachten 
heeft hij patiente behandeld met loopgips. Naar aanleiding van een televisie-uitzen- 
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ding is de familie van patiente op de gedachte gekomen dat bij patiente sprake is 
van een Siideckse dystrofie, ten aanzien waarvan een genoemd specialist deskundig 
zou zijn. De specialist in kwestie wordt geconsulteerd, stelt de diagnose op post-
traumatische dystrofie en beveelt een plan van behandeling aan. Dit plan wordt ook 
uitgevoerd. Klager, vader van patiente, stelt de chirurg aansprakelijk. Klager ver-
zoekt om medisch dossier en de chirurg vraagt om een schriftelijk verzoek daartoe, 
waarop klager niet reageert. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet verweten kan worden 
dat hij patiente niet eigener beweging naar de specialist heeft verwezen. Op het ver-
zoek van klager daartoe heeft de chirurg actie ondemomen. Het advies van de spe-
cialist is opgevolgd. 
In geen enkel opzicht is gebleken dat de chirurg het vertrouwen in de stand der ge-
neeskundigen heeft ondermijnd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC merkt op dat niet is komen vast te staan dat in casu sprake was van het 
syndroom van Siideck. Het CMTC maakt uit de stukken op dat de chirurg patiente 
met zorg en toewijding heeft behandeld. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1409 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hroscopie 
Klacht: Chirurg heeft diagnose op onzorgvuldige wijze gesteld. Chirurg heeft onvol-
doende informatie verstrekt en gebrekkige nazorg gegeven. 
Feiten: Begin juni blesseert patient zijn linkerknie. Op de gemaakte rontgenfoto's lijkt 
sprake van een dubieuze scheur in het achterhoorngebied van de mediale meniscus. 
Op 9 september stelt patient zich onder behandeling van de chirurg. Op 14 oktober 
wordt een arthroscopie verricht. De behandeling wordt op een door patient beschik-
baar gestelde videoband vastgelegd. Bij controle op 16 oktober deelt de chirurg pa-
tient mee dat een beschadiging is gevonden van het kraakbeen van de knieschijf en 
dat hij ter plaatse van die beschadiging kraakbeen heeft verwijderd. Op 17 oktober 
deelt patient de chirurg telefonisch mee dat hij een klacht tegen hem gaat indienen, 
tevens vraagt hij informatie over de arthroscopie, de gevonden afwijkingen en de 
prognose. Op 21 oktober vindt een gesprek plaats dat 50 minuten heeft geduurd. Op 
20 oktober heeft patient reeds een klacht tegen de chirurg ingediend bij de directie 
van het ziekenhuis en brieven aan de pers en consumentenbond gezonden. Patient 
heeft de relatie met de chirurg beeindigd. 
Overwegingen: De lezingen van partijen omtrent het verloop van het consult van 9 
september lopen uiteen. Niet is komen vast te staan dat het onderzoek van de chi-
rurg te beperkt is geweest, dat hij de anamnese niet goed heeft afgenomen of onvol-
doende informatie heeft gegeven. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1410 1990-1994 	 Enkelfractuur 
Klacht: Chirurg heeft patiente op onzorgvuldige wijze behandeld en bejegend. 
Feiten: Patiente is wegens hartkleplijden en diabetes mellitus onder behandeling van 
meerdere specialisten in een academisch ziekenhuis. Tijdens een verblijf elders over-
komt patiente een ongeval en zij wordt op de Eerste Hulppost van het ziekenhuis 
onderzocht waarbij een trimalleolaire enkelfractuur wordt vastgesteld. Een operatie 
is noodzakelijk, maar patiente opteert voor opname in academisch ziekenhuis in de 
eigen woonplaats. Als noodvoorziening wordt een drukverband aangelegd. Patiente 
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eist vervoer per ambulance, maar de behandelend chirurg weigert toestemming 
hiervoor, daar eigen of taxivervoer gdindiceerd lijkt. Wanneer de aangeklaagde chi-
rurg arriveert, wordt hij op de hoogte gesteld van de vervoersproblematiek. Hij con-
troleert of de fractuur goed behandeld is en wijst erop dat geen indicatie voor ambu-
lancevervoer aanwezig is. De discussie loopt hoog op en een geconsulteerde inter-
nist, die ook geen indicatie aanwezig acht, adviseert uiteindelijk transport per ambu-
lance, aangezien de opgelopen emoties voor patiente daarvoor grond lijken te bie-
den. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet tekort is geschoten in 
de zorg voor patiente. De beslissing van de chirurg ten aanzien van het•vervoer 
komt het College juist voor. De klacht kan geen doel treffen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 411 1990-1994 	 Maagresectie 
Klacht: Chirurg heeft operatie niet lege artis uitgevoerd. Chirurg heeft controles on-
voldoende frequent uitgevoerd. Chirurg heeft klager onvoldoende gehoor geboden 
voor zijn problematiek. 
Feiten: Itt april 1988 wordt bij patiente een maagcarcinoom vastgesteld en zij wordt 
door interniste, ondanks de door haarzelf en klager (echtgenoot) geuite wens om 
naar een specialistische kliniek te worden doorverwezen, naar de aangeklaagde chi-
rurg verwezen. De chirurg verricht op 12 april een subtotale maagresectie. De opera-
tie is curatief bedoeld, er worden geen uitzaaiingen in de buik vastgesteld. Partijen 
zijn het niet eens over de controletijdstippen. Op 19 januari 1989 heeft patiente pijn 
onder de mammae, is erg moe en slaapt slecht. Diverse onderzoeken tonen geen af-
wijkingen. De chirurg bespreekt patiente twee maal in het oncologisch team, op 
grond waarvan een oesophago-gastroscopie en een CT-scan bij haar zijn verricht, 
waarbij ook geen a fwijkingen zijn vastgesteld. In oktober wendt patiente zich op ei-
gen initiatief tot de oncologische kliniek, waar een recidief van het maagcarcinoom 
wordt gevonden. Patiente krijgt chemotherapie. Zij overlijdt in maart 1990. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de operatie lege artis is uitgevoerd, 
hetgeen uit het vermelde in de status en het p.a.-verslag blijkt. Poliklinische contro-
les hebben regelmatig plaats gevonden. Het College is van oordeel dat na een opera-
tie van een maagcarcinoom, adjuvante nabehandeling met cytostatica niet gebruike-
lijk is. De behandeling die patiente in de laatste fase heeft gekregen had geen curatief 
doel en was een poging om het lijden van de patiente te verminderen. De chirurg 
heeft patiente zorgvuldig begeleid. Klager kan geen enkele concrete aanwijzing ge-
ven ter ondersteuning van zijn stetting dat de chirurg onvoldoende aandacht aan de 
problematiek van klager heeft geschonken. De chirurg kan geen tuchtrechtelijk ver-
wijt worden gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 412 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Nekklach ten 
Klacht: Chirurg is de gedane belofte patient met spoed te opereren niet nagekomen. 
Chirurg heeft anderen een voorkeursbehandeling gegeven. 
Feiten: Patient consulteert de chirurg in verband met nekklachten. De chirurg acht 
een operatieve ingreep gdindiceerd en bespreekt dit met patient. De chirurg belooft 
patient op diens verzoek, waar mogelijk enige voorrang te verlenen. De normale 
wachttijd van een jaar is aan patient meegedeeld. Een spoedindicatie is niet gesteld. 
Daama begint een stroom van telefoontjes, brieven met een toenemend dreigend, 
dwingend en onvriendelijk karakter. De chirurg ziet daarin aanleiding van de in- 
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greep af te zien, daar hij gezien de psychische gesteldheid van patient geen gunstig 
effect van de ingrijpende operatie verwacht en deelt dit patient telefonisch en schrif-
telijk mee. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de verslaglegging blijkt dat geen 
beloften om met spoed te opereren aan patient zijn gedaan. Het verwijt van discri-
minatie van patient door de chirurg is onbegrijpelijk. De chirurg treft geen verwijt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1413 1990-1994 	 Aortadissectie 
Klacht: Chirurg is in de behandeling van patient tekortgeschoten. Chirurg is in zijn 
bejegening jegens familie tekortgeschoten. 
Feiten: Patient (47 jaar) wordt op 8 juni opgenomen wegens ernstige pijnklachten in 
de borst uitstralend naar de bovenbuik. Onderzoek levert geen bijzonderheden op. 
Bij een laparotomie worden niet de verwachte maagperforatie en evenmin afwijkin-
gen aan pancreas of galblaas gevonden. Op grond van onderzoek is de differentiaal-
diagnose hartinfarct en aortadissectie verworpen. Na de operatie stelt de chirurg 
klaagster (echtgenote) telefonisch op de hoogte, waarbij klaagster melding maakt 
van het vroege overlijden van vader en zuster van patient aan hart- en vaatziekten. 
Daags na de operatie was situatie van patient stabiel. Het behandelingsplan van de 
chirurg was een hartinfarct middels onderzoek uit te sluiten en het consulteren van 
een neuroloog. Patient overlijdt echter kort na de uitvoering van een EEG-onder-
zoek. De chirurg spreekt met familie die . meedeelt dat in de familie van patient 
aortadissectie of aneurysma van de aorta voorkomt en de chirurg zegt iets in de 
trant van 'had dat maar eerder gezegd'. Bij obductie wordt een aortadissectie gevon-
den van waaruit lekkage naar het pericard heeft plaatsgevonden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat, gezien het voor een aortadissectie niet 
typische beeld, het niet onbegrijpelijk is dat de chirurg de mogelijkheid niet opnieuw 
heeft beoordeeld. De opmerking die de chirurg direct na het overlijden heeft ge-
maakt, kan verklaard worden uit zijn emoties op dat moment. 
Het College merkt ambtshalve op dat de chirurg zijn behandeling van patient on-
voldoende in de status heeft vastgelegd. Het feit dat sprake was van een spoedbe-
handeling doet aan de verplichting om de bevindingen nauwgezet te documenteren 
niet af. Chirurg heeft niet geheel gehandeld als van hem mocht worden verwacht, 
maar niet zodanig dat hem tuchtrechtelijk een verwijt gemaakt kan worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1414 1990-1994 	 HIV-test 
Klacht: 
1. Chirurg heeft test op besmetting met HIV-virus laten uitvoeren zonder toestem-

ming van patient. 
2. Chirurg heeft het recht van de patient niet te weten c.q. niet te worden geinfor-

meerd geschonden door de uitslag van deze test ongevraagd en ongewenst aan 
hem mede te delen. 

Feiten: Patient consulteert de chirurg op 11 maart met klachten over pijnlijk plekje in 
de anus, ontstaan door een mechanische beschadiging bij een sexueel spelletje. De 
chirurg stelt bij rectaal toucher een laesie links dorso-lateraal, die kan passen bij een 
chronische fissuur, pijnlijk en breder dan gebruikelijk. Een laterale interne sfinctero-
tomie wordt afgesproken en een pre-operatief bloedonderzoek. In opdracht van de 
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chirurg is ook gekeken naar besmetting met lues en HIV. Kort voor de ingreep op 13 
april ontvangt de chirurg de uitslag die een positieve confirrnatietest op HIV-antili-
chamen aangeeft. Daar zijn behandelplan anders zou uitvallen, acht de chirurg zich 
genoodzaakt patient op de hoogte te stellen. De chirurg bespreekt een en ander met 
patient en zegt niet deskundig te zijn op het gebied van HIV-besmetting en patient 
daarom door te verwijzen. De ingreep is verricht, bestaande uit het nemen van biop-
ten. 
Patient komt op 17 april terug voor controle en de chirurg heeft inmiddels een af-
spraak voor patient in een academisch ziekenhuis geregeld, waar hij verder onder 
controle is gebleven. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel dat vaststaat dat op 11 maart expliciet over een 

bloedonderzoek naar sexueel overdraagbare aandoeningen is gesproken door 
de chirurg. Het College acht het uitvoeren van een HIV-test in de gegeven 
omstandigheden tuchtrechtelijk niet verwijtbaar. 

ad 2. Het meedelen van de uitslag van de test acht het College evenmin verwijtbaar 
nu patient op geen enkele wijze te kennen heeft gegeven niet te willen wor-
den geinformeerd. 
Het College heeft wel aanmerkingen op het tijdstip waarop de chirurg de uit-
slag aan patient heeft gemeld. De chirurg had moeten voorkomen dat patient 
op het allerlaatste moment, vlak voor de ingreep, van de uitslag kennis nam. 
De chirurg had tijd moeten nemen voor een gesprek met een zo beladen in-
houd. De chirurg heeft in een te laat stadium kennis genomen van de desbe-
treffende uitslag en heeft patient op een daarvoor ongeschikt moment over 
deze uitslag geinformeerd. 

Beslissing: Waarschuwing. 

1415 1990-1994 (neurochirurg) 	 Inprentingsstoornis 
Klacht: Chirurg wil patient tegen zijn wil opnemen. 
Feiten: Patient consulteert de chirurg wegens inprentingsstoornissen, vergeetachtig-
heid en alcolholgebruik van zelfgedestilleerde 30%-alcohol. Uit het door de chirurg 
ingestelde onderzoek komt naar voren dat de klachten van patient samenhangen 
met zijn akoholgebruik. Chirurg raadt patient aan zich onder behandeling te stellen 
van een kliniek. 
Overwegingen: Het College heeft geen aanwijzingen dat de chirurg de problematiek 
van patient ten onrechte in verband heeft gebracht met zijn alcoholgebruik De chi-
rurg heeft juist gehandeld door patient te adviseren zich te laten behandelen en door 
vitamine-B voor te schrijven. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 416 1990-1994 	 Hemorroidectomie 
Klacht: Chirurg heeft ten aanzien van het medisch-technische gedeelte van de in-
greep en in de communicatieve sfeer ernstig gefaald. 
Feiten: Patiente ondergaat een hemorroldectomie, die door de aangeklaagde chirurg 
wordt uitgevoerd, terwip aanvankelijk afgesproken is dat deze door chirurg X uitge-
voerd zou worden. Patiente geeft desgevraagd de voorkeur aan een operatie door de 
chirurg boven anders noodzakelijk uitstel. De chirurg heeft geprobeerd kennis met 
patiente te maken aan de vooravond van de operatie, maar trof haar niet op de 
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afdeling en in de ochtend was patiente al voor de operatie gereed gemaakt. De chi-
rurg stelt patiente in de dagen na de operatie niet gezien te hebben, daar het post-
operatieve beloop ongestoord was. De chirurg biedt hiervoor zijn verontschuldigin-
gen aan. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat een chirurg voorafgaand aan een ope-
ratie kennis met de patient dient te maken, maar deze ook dient te onderzoeken ten-
einde inzicht te krijgen in het operatiegebied en kennis te nemen van de specifieke 
klachten van de patient. De chirurg heeft dit achterwege gelaten. 
De chirurg had patiente post-operatief minstens eenmaal moeten bezoeken om het 
operatiegebied te inspecteren. In casu had hij kunnen constateren dat de klachten 
van patiente niet waren verdwenen. Het College is van oordeel dat niet is komen 
vast te staan dat de operatie niet lege artis is uitgevoerd; het is niet steeds mogelijk 
aambeien in een operatie geheel te verwijderen. De keuze van de chirurg voor tijd 
(avond na de tweede operatie) en plaats (ziekenzaal) van een verzocht gesprek was 
ongelukkig en stond een behoorlijke gedachtenwisseling in de weg. 
In aanmerking genomen dat de chirurg reeds zijn verontschuldigingen heeft aange-
boden is de volgende maatregel op zijn plaats. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1417 1990-1994 	 Hematothorax 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende deskundig gehandeld en heeft pas na 8 weken het 
obductieverslag met klager (echtgenoot) besproken. 
Feiten: Patiente wordt na een verkeersongeval op de EHBO-afdeling door een dienst-
doend chirurg onderzocht, waarna zij ter verdere observatie op de afdeling van de 
aangeklaagde chirurg wordt opgenomen. Wegens aanhoudende pijn - patiente heeft 
een stomp-buiktrauma opgelopen - worden patiente een infuus toegediend en pijn-
stillers gegeven. Een tweede thoraxfoto toont een geringe hoeveelheid vocht om de 
rechternier en om de milt, terwijl in de buikholte onder de buikwand zich een hoe-
veelheid vrij vocht bevindt. Patiente wordt regelmatig door verpleegkundig perso-
neel gecontroleerd. Op 13 november verslechtert de toestand van patiente en zij 
wordt in shocktoestand op de IC opgenomen. De chirurg opereert haar en voert een 
laparotomie uit, waarbij een perforatie van de appendix wordt geconstateerd. Tij-
dens de operatie treden tensie- en beademingsproblemen op. Terwip patiente wordt 
geresusciteerd blijkt een omvangrijke hematothorax. Ondanks het inbrengen van de 
drain verslechtert de toestand van patiente en zij overlijdt om 10.05 uur. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg door de operatie uit te voe-
ren en de maatregelen te treffen zich niet aan enig verwijtbaar medisch handelen 
heeft schuldig gemaakt. Hoewel het obductieverslag geen duidelijke uitspraak be-
vat, zijn er redenen om aan te nemen dat de jugularis catheter, die aanvankelijk juist 
was geplaatst, nadien is uitgeschoten met als gevolg dat een fatale hematothorax is 
ontstaan. Een dergelijke acuut optredende complicatie kan aan de chirurg niet wor-
den toegerekend. Het verslag van de patholoog-anatoom kwam pas half december 
gereed en een week later heeft de chirurg dit met klager besproken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 418 1990-1994 	 Appendix 
Klacht: Chirurg heeft door zijn wijze van bejegening schade aan patientje aange-
bracht. 
Feiten: Patientje (6 jaar) is door de chirurg geopereerd aan de appendix. Daags na de 
operatie komt de chirurg de wond bekijken. Patientje begint te schreeuwen en de 
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chirurg slaat kind tot twee maal toe hard op het achterwerk, waarop patientje Ical-
meert, zodat de chirurg hem kan onderzoeken. 
De chirurg stelt dat patientje zich pre-operatief opvallend goed liet onderzoeken en 
zinnige antwoorden gaf. Op de ochtend na de operatie reageert patientje als een ra-
zende, hetgeen de verse buikwond in gevaar brengt. lien verbale correctie is in een 
dergelijk geval onmogelijk en een uitwendige prikkel is vaak alleen ef.  fectief. De 
moeder reageert op dat motief nuchter en met alle begrip. 
Overwegingen: Het College acht de door de chirurg gegeven lezing van het gebeurde 
aanrtemelijk en verantwoord; het beoogde effect is bereikt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 419 1990-1994 (oncologisch chirurg) 	 Synd room van Marfan 
Klacht: Chirurg heeft patient op onheuse wijze bejegend en onvoldoende zorg be-
tracht. 
Feiten: Patient heeft in dienst van de universiteit blootgestaan aan radio-actieve stra-
ling, waardoor hij het syndroom van Marfan heeft opgelopen. Op 7 februari wordt 
hij operatief behandeld door een uroloog en doorverwezen naar de aangeklaagde 
chirurg. Op 27 februari ziet deze de patient en onderzoekt hem in een lijkschou-
wingscel en deelt patient mee dat hij een maligne vorm van kanker heeft en nog niet 
weet of er uitzaaiingen zijn. Op de afspraak voor 17 maart wordt patient bij afwezig-
heid van de chirurg gezien door chirurg X, die patient verzoekt meer gegevens te 
laten sturen door de universiteit omtrent de stralingsbelasting. Een nieuwe afspraak 
wordt gemaakt voor 7 april. De chirurg deelt patient mee dat de tumormarkers zijn 
genormaliseerd en dat een 'wait-and-see-policy' aan te raden is en controle en on-
derzoek van eens per vier weken. Patient voelt zich onheus bejegend en wil van de 
controles door de chirurg, vanwege de grote afstand, afzien. 
Overtvegingen: Het College is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat patient 
de chirurg heeft verzocht de onderzoeken dichter bij huis te laten uitvoeren. In het 
gebouw waar patient is onderzocht door de chirurg bevindt zich geen lijkschou-
wingsruimte. Niet is gebleken van onwil tot doorverwijzen door de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 420 1990-1994 	 (Lichamehik)onderzoek 
Klacht: Chirurg heeft patiente op onheuse wijze bejegend. 
Feiten: Patiente wordt wegens ernstige maagklachten in het ziekenhuis door een arts-
assistent onderzocht, die patiente ter observatie wil opnemen. Daar zij dit Met wil, 
kornt zij de volgende ochtend, 31 juli, om 8.00 uur terug. Om 10.00 uur komt de 
aangeklaagde chirurg, die duidt de twee wachtende pa tienten dat hij 'de dikste moet 
hebben'. De chirurg zou onder meer nog gezegd hebben dat pa tiente ite dik is', 'te 
veel en verkeerd vreet'. Ook een vaginaal onderzoek wordt ruig uitgevoerd. Patiente 
wil weg. De chirurg zegt de eerste uitlating niet onvriendelijk te hebben bedoeld. Hij 
ontkent de andere beweerdelijke uitlatingen; hij tutoyeert patienten nooit. Een vagi-
naal onderzoek kan bij dikkere patienten als niet prettig ervaren worden, omdat 
druk moet worden uitgeoefend. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg onnodig opmerkingen heeft 
gemaakt, die als kwetsend kunnen worden ervaren. Het College is van oordeel dat 
zowel de arts-assistenten als de aangeklaagde chirurg patiente zorgvuldig hebben 
onderzocht en van hun bezorgdheid hebben doen blijken. De gewraakte uitlatingen 
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zijn niet van een zodanig ernstige aard dat er sprake is van een tuchtrechtelijk rele-
vant vergrijp. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1421 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Sympathectomie 
Klacht: Chirurg heeft onkundig en onzorgvuldig gehandeld. Chirurg heeft zich aan 
vertrouwensondermijning schuldig gemaakt en heeft patiente op onheuse wijze be-
jegend. 
Feiten: Patiente wordt wegens pijnklachten in linkerbeen doorverwezen naar de chi-
rurg. Een vaatonderzoek geeft een ernstige situatie aan en de chirurg deelt patiente 
mee dat naast de ingestelde therapie met Iloprost, de mogelijkheid van een chemi-
sche sympathectomie, een eventuele vaatoperatie en als uiterste consequentie, am-
putatie bestaat. Klaagsters (dochters van patiente) spreken met de huisarts van pa-
tiente, die echter niet op de hoogte blijkt te zijn van de behandeling die de chirurg 
aan patiente heeft voorgesteld. In een gesprek tussen klaagsters en de chirurg zegt 
deze dat de toestand hopeloos is en dat het been geamputeerd moet worden. Klaag-
sters stellen een second opinion voor. Patiente wordt in academisch ziekenhuis ge-
zien en geopereerd. Toestand is goed. De chirurg stelt patiente en familie juist zo uit-
voerig en voorzichtig mogelijk voorgelicht te hebben en niets gezegd te hebben in de 
trant van 'hopeloos' en amputatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat over wat de chirurg patiente en familie 
heeft meegedeeld, de meningen van partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Het 
College constateert dat uit geen enkel stuk blijkt dat amputatie door de chirurg is 
voorgesteld. Het College wijst het verwijt dat de chirurg onkundig heeft gehandeld 
van de hand. Dat patiente voor een andere chirurg heeft gekozen, kan het College 
billijken, maar niet op de grond dat het vertrouwen terecht ondermijnd is. 
Het College is het met de klagers eens dat 'de behandelend chirurg moet voorkomen 
dat hij niet wordt begrepen'. De chirurg heeft steeds contact gehouden over patiente 
met de vaatchirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

t. 

Attitude 3 

1 422 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Ganglion 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht aan klachten van patient geschonken. 
Chirurg heeft daardoor een overbodige behandeling voorgeschreven en patient on-
nodig lang in onzekerheid gelaten. 
Feiten: In 1988 wordt bij patient een ganglion aan de rechtervoet verwijderd. Patient 
houdt klachten van pijn rondom de enkel. Patient wordt naar de aangeklaagde chi-
rurg verwezen, die geen afwijkingen kan vinden en patient voor een second opinion 
doorverwijst naar een academisch ziekenhuis, waar hij aan de enkelbanden wordt 
geopereerd. De klachten zijn verminderd, maar niet verdwenen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het de chirurg niet te verwijten is dat 
hij, met de hem ter beschikking staande middelen, de verklaring voor de klachten 
van patient, niet zelf gevonden heeft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 423 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Botuitstulping 
Klacht: Chirurg is ernstig tekortgeschoten, zowel door het verrichten van niet geindi-
ceerde en niet afgesproken ingrepen, als door de bejegening van patiente. Chirurg 
heeft bij patiente de verkeerde operatie uitgevoerd. 
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II Patientenrechtekke aspecten 

Feiten: Patiente wordt wegens een botuitstulping aan de binnenzijde van zowel de 
linker- als de rechtervoet naar de chirurg verwezen. Hoewel met patiente een dag-
opname afgesproken is, blijkt zij een week lang opgenomen te moeten worden het-
geen voor haar problematisch is, daar zij de huiselijke organisatie op zeer korte ter-
mijn moet herzien. Wanneer voor ontslag het verband verwijderd wordt, blijkt dat 
de botuitstulpingen er nog zitten, maar dat een ingreep aan de hielen is gepleegd. 
Overwegingen: Het College oordeelt dat de meningen van partijen over de bejegening 
uiteenlopen, zodat dit klachtonderdeel niet als gegrond wordt beschouwd. 
Gegeven de veronderstelling van de chirurg dat sprake was van een Haglund-exo-
stose is het niet onbegrijpelijk dat de foto's niet op de lichtkast zijn geplaatst als uit-
gangspunt voor de operatie. Het College is van oordeel dat het betreurenswaardig is 
dat de chirurg patiente niet daags voor de operatie nog heeft gezien, waardoor de 
fout mogelijk vermeden had kurmen worden. Het College is van oordeel dat de chi-
rurg, gegeven zijn ruiterlijke erkenning van de fout en het aanbod zo spoedig moge-
lijk opnieuw te opereren, heeft gedaan wat in zijn vermogen lag om de gevolgen van 
zijn fout ongedaan te maken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 424 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Arthrosco pie 
Klacht: Chirurg heeft patiente niet juist behandeld, waardoor zij niet in staat is te 
werken. 
Feiten: Patiente bezoekt de chirurg op 26 mei 1992 met knieklachten. Fen arthrosco-
pie vindt plaats op 29 juni, waarbij behalve lichte kraakbeenafwijkingen geen bijzon-
derheden worden gevonden. De malaciehaard wordt bijgewerkt. Patiente blijft 
klachten houden en in oktober verwijst de chirurg patiente naar een neuroloog daar 
patiente last verklaart te hebben van een verminderd gevoel in haar linkerbeen. Er 
worden geen afwijkingen gevonden. Patiente wordt aangeraden een kniekoker te 
dragen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg zorgvuldig en met inacht-
neming van de medische standaard heeft gehandeld en zich zelfs veel moeite beeft 
getroost om een oplossing te vinden voor de medische problemen van patiente. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1425 1990-1994 	 Adipositas 
Klacht: Chirurg heeft patiente op onzorgvuldige wijze behandeld. 
Feiten: De chirurg heeft vanaf 1986 tot maart 1994 veel bemoeienis met patiente, die 
wegens een forse adipositas veelvuldig defaecatieproblemen heeft. In 1986 wordt 
een stoma aangelegd, dat later kan worden opgeheven. In 1987 blijkt een litteken-
breuk rond de navel, die aanvankelijk niet kan worden behandeld wegens enorme 
adipositas van patiente, maar pas in 1988 plaatsvindt. In 1992 ontstaat weer een lit-
tekenbreuk, evenals in maart 1994, waarbij een poging gedaan zal worden de breuk 
te reconstrueren. Hiervoor dient patiente eerst te vermageren. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat moet worden aangenomen dat de chi-
rurg naar behoren onderzoek heeft verricht en behandelingen heeft ingesteld en 
steeds heeft gepoogd ondanks de forse adipositas van patiente maatregelen te ne-
men om de defaecatieproblemen te verhelpen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1426 1990-1994 	 Tibiaplateaufractuur 
Klacht: Chirurg heeft een fout gemaakt bij de operatie. Chirurg heeft de pijnklachten 
van patiente niet serieus genomen. 
Feiten: Patiente wordt op 7 januari 1993 opgenomen na een ongeval met een commu-
nitieve tibiaplateaufractuur. De chirurg opereert dezelfde dag waarbij een bloedige 
repositie en osteosynthese plaatsvindt. Patiente herstelt voorspoedig met fysiothera-
peutische begeleiding. Voor ontslag wordt een gipskoker aangebracht. Er vindt door 
verschillende chirurgen een viertal controles plaats, waarbij patiente pas op 14 april 
voor het eerst enige pijnklachten meldt. Rontgenonderzoek toont geen afwijkingen. 
Op 26 april moeten de pijnklachten toegewezen worden aan toenemende belasting 
en mobilisatie van de knie. Een achterspalk wordt aangelegd ter immobilisatie gedu-
rende een week. Vervolgens wendt patiente zich tot een andere chirurg. 
Overwegingen: Het College heeft geen aanleiding om aan te nemen dat de pijnklach-
ten en het moeizame herstel te wijten zijn aan een door de chirurg gemaakte fout. 
Ook kan het College niet vaststellen dat de chirurg de pijnklachten van patiente niet 
serieus genomen heeft. 
Het College heeft wel bedenkingen tegen de in de maatschap van de chirurg kenne-
lijk gevolgde werkwijze, waarbij poliklinische controles na een operatie door telkens 
verschillende chirurgen worden uitgevoerd. De beoordeling van het herstel wordt 
op deze wijze bemoeilijkt. De chirurg is medeverantwoordelijk voor deze werkwijze. 
Het College is van oordeel dat de gebrekkige wijze waarop de chirurg met klagers 
heeft gecommuniceerd de ontevredenheid over de behandeling heeft veroorzaakt. In 
zijn brieven aan klagers heeft de chirurg zich bediend van uitgesproken medisch-
technisch taalgebruik, hetgeen voor leken niet zonder meer begrijpelijk is. Ook ter 
zitting heeft de chirurg geen blijk gegeven zich in voor leken begrijpelijke taal uit te 
drukken. Het College hecht eraan de chirurg erop te wijzen dat een goede commu-
nicatie met patienten veel onbegrip en ontevredenheid bij patienten kan wegnemen 
en het vertrouwen in de medische stand kan bevorderen. 
Beslissing: Waarschuwing. 

4. Omgaan met medische gegevens 

1 427 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Rapportage 
Klacht: Chirurg heeft nagelaten binnen redelijke termijn een deskundigenrapport uit 
te brengen. Chirurg heeft geweigerd dit rapport uit te brengen aan patientes raads-
man. 
Feiten: Chirurg onderzoekt patiente eind september 1985 wegens restverschijnselen 
van een door patiente op 20 augustus 1983 opgelopen enkelletsel. Op 31 oktober 
1985 ontvangt de chirurg een brief van patientes raadsman met het verzoek om be-
antwoording van een aantal vragen met betrekking tot de gevolgen van het enkellet-
sel, met name ten aanzien van patientes toekomstige validiteit. 
Op 20 januari 1986 deelt de chinirg patientes raadsman mee, dat conform de richtlij-
nen van de KNMG een rapport betreffende patiente slechts aan de behandelend dan 
wel controlerend geneesheer kan worden uitgebracht. De raadsman verzoekt de chi-
rurg nogmaals rapport uit te brengen aan hetzij patientes raadsman, hetzij 'de be-
handelende artsen' van de afdeling traumatologie van een academisch ziekenhuis. 
Eind februari sommeert de raadsman de chirurg tot het uitbrengen van een rapport 
onder toezegging van rechtsmaatregelen. Pas in deze brief maakt de raadsman mel-
ding van de naam van een behandelend medicus. In maart brengt de chirurg een 
deskundigenrapport uit. 
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Partijen verschillen van mening over een aantal zaken. Patiente zegt zich onder be-
handeling van de chirurg gesteld te hebben voor de opstelling van een deskundigen-
rapport in verband met de afwikkeling van haar schadeclaim tegen de gemeente A. 
De chirurg zou haar bij die gelegenheid hebben gezegd, niet aan haar, maar aan haar 
raadsman te zullen rapporteren. De chirurg betwist dew stellingen van patiente. Hij 
stelt dat patiente slechts een vaststelling door de chirurg van de gegevens betref fen-
de haar indertijd opgelopen enkelletsel beoogde, in verband met een eventueel te zij-
ner tijd in te dienen schadeclaim. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg onzorgvuldig heeft gehan-
deld door eerst op 20 januari 1986 de brief van patientes raadsman van 31 oktober 
1985 te beantwoorden. De chirurg heeft verder niet geheel gehandeld zoals van hem 
mocht worden verwacht door na te laten op korte termijn een rapport uit te brengen, 
dan wel door na te laten nadere informatie in te winnen omtrent de naam van de 
medicus aan wie kon worden gerapporteerd. Echter voormeld handelen en/of nala-
ten leidt er niet toe dat de chirurg een verwijt kan worden gemaakt als bedoeld in 
art. 1 MTW. 
Als verweer tegen het tweede onderdeel van de klacht heeft de arts een beroep ge-
daan op huidige (1986) richtlijnen van de KNMG. Als men ervan uitgaat dat aan pa-
tientes raadsman het recht op informatie aangaande medische gegevens van patiente 
toekomt, betekent dat nog niet dat voor de chirurg de plicht bestaat gehoor te geven 
aan een verzoek van patientes raadsman tot het uitbrengen van een deskundigen-
rapport aan de hand van een door patientes raadsman geformuleerde vraagstelling, 
indien een dergelijk verzoek de chirurg eerst achteraf heeft bereikt. In beginsel stond 
het de chirurg onder de geschetste omstandigheden vrij te bepalen of en op welke 
wijze hij alsnog een rapport zou uitbrengen. Ook het tweede onderdeel van de 
klacht is ongegrond. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 428 1986-1989 	 Inzagerecht 
De klacht is gericht tegen nog twee chirurgen en gevoegd behandeld (zie I 247 par. I 
3a en I 429). 
Klacht: Chirurg heeft bewust informatie achtergehouden betreffende patientes be-
handeling en heeft te lang gewacht met het toezenden van de overige stukken. 
Feiten: Zie 1247 par. I 3a. 
Op 3 mei verzoekt patiente in een schrijven gericht aan de afdeling chirurgie af-
schrif ten van alle in- en uitgaande brieven betreffende haar behandeling toe te zen-
den aan haar vertrouwensarts. De aangeklaagde chirurg, die de brief ter behande-
ling krijgt, overlegt met degene die door het ziekenhuis als zodanig is aangewezen. 
Op 23 mei ontvangt de chirurg bericht dat het verzoek om inlichtingen te geven, kan 
worden ingewilligd. Op 3 juni zendt de chirurg de bewuste stuldcen aan de vertrou-
wensarts van patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat een en ander enige tijd kan duren, te 
meer daar dit in vakantietijd gebeurde. Daarbij moet het plegen van overleg met de 
directie in zaken als deze als volstrekt aanvaardbaar worden beschouwd. 
De chirurg heeft vervolgens aan het verzoek van patiente voldaan. Niet aannemelijk 
is de stelling van patiente dat de chirurg bewust informatie zou hebben achterge-
houden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 429 1986-1989 	 Inzagerecht 
De klacht is gericht tegen nog twee chirurgen en gevoegd behandeld (zie ook I 247 
par. .I 3a en I 428). 
Klacht: Chirurg heeft bewust informatie achtergehouden betreffende patientes be-
handeling. 
Feiten: Zie 1247 par. I 3a. 
Nadat patiente de door haar gevraagde stukken heeft ontvangen, verzoekt zij de af-
deling chirurgie alsnog toezending van de overige stukken die op haar behandeling 
betrekking hebben, zoals operatieverslag, verpleegrapport e.d. De aangeklaagde chi-
rurg krijgt dit verzoek in augustus onder ogen. Op 29 augustus zendt hij alle stuk-
ken betreffende patiente naar haar vertrouwensarts. Op 10 oktober stuurt hij nog en-
kele aanvullende stukken en deelt voorts mee dat het verpleegrapport niet kon wor-
den toegezonden, omdat dit na een jaar vernietigd pleegt te worden. 
Overwegingen: De chirurg heeft aannemelijk gemaakt dat hij op redelijk korte termijn 
en zo volledig mogelijk aan het verzoek van patiente heeft voldaan. De stellingname 
dat bewust stukken zijn achtergehouden, acht het College onaannemelijk. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 430 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Rapportage 
Klacht: Chirurg heeft onjuiste informatie betreffende patient aan derden verstrekt. 
Feiten: Patient wordt op 27 juni slachtoffer van een verkeersongeval. De verzekeraar 
die de schade van het ongeval aan patient moet vergoeden, verzoekt de medisch ad-
viseur over de medische gevolgen te rapporteren. Deze benadert de chirurg, daar hij 
dingen vindt bij patient die niet op zijn vakgebied als neuroloog horen. De chirurg 
geeft een anamnese, een weergave van de gemaakte rontgenfoto's en een conclusie 
die aangeeft dat er nauwelijks sprake is van somatisch blijvende invaliditeit ten ge-
volge van het ongeval van 27 juni. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College is het rapport van de chirurg be-
hoorlijk gemotiveerd en kunnen de getrokken conclusies daardoor worden gedra-
gen. Dat patient zich met deze conclusies niet kan verenigen, impliceert niet dat de 
chirurg een verwijt kan worden gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in, maar trekt dat later in. 

1 431 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Rapportage 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door rapportage over zijn bevindin-
gen bij patiente niet rechtstreeks aan patientes raadsman te verstrekken, terwijl pa-
tiente uitsluitend met dat doel naar de chirurg verwezen was. 
Feiten: Chirurg ziet patiente op verwijzing van neuroloog, daar zij na een ernstig 
auto-ongeluk, klachten heeft over pun in de linkerbekkenhelft, die zij wijt aan de bij 
het ongeluk opgelopen multipele bekkenfracturen. 
Het is de chirurg niet bekend dat patiente hem consulteert met het doel een experti-
serapport te verkrijgen voor een mogelijke schadeclaim. 
Overwegingen: Het College acht de klacht ongegrond. Het is nog steeds gebruikelijk 
dat een chirurg zijn bevindingen niet rechtstreeks aan een advocaat verstrekt, maar 
verzoekt daarvoor een andere chirurg aan te wijzen. De brief is uiteindelijk wel ver-
zonden. Dat daarbij vertraging is ontstaan, kan de chirurg niet tuchtrechtelijk wor-
den verweten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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II 28 CMTC 14 september 1989, TGR 1990145 (plastisch chirurg) 	Beroepsgeheim 
Klacht: Chirurg heeft zijn beroepsgeheim geschonden door zonder voorafgaande 
toestemming van patiente schriftelijke informatie aan derden te verschaffen. 
Feiten: Patiente is wegens klachten over urine-incontinentie eind mei 1986 geope-
reerd door uroloog. Aansluitend aan deze operatie krijgt zij klachten aan de linker-
hand, waarvoor zij naar de chirurg wordt verwezen. Chirurg stelt diagnose op neu-
ropathie van de nervus ulnaris links, waarschijnlijk ten gevolge van druk op de ze-
nuw tijdens of na de operatie. Patiente stelt een civielrechtelijke vordering tot scha-
devergoeding in tegen de uroloog. Daarbij machtigt zij de haar behandelende chi-
rurgen alle nodige informatie te verstrekken aan de medisch adviseur van de verze-
keringsmaatschappij van het ziekenhuis, mits die informatie ook aan haar raadsman 
wordt verstrekt. 
Het gemaakte FMC wijst uit (en chirurg bericht dit op 15 juli 1987 aan de huisarts) 
dat een geleidingsvertraging van de nervus ulnaris links zich ook rechts voordoet, 
echter zonder uitvals- of prikkelingsverschijnselen. De chirurg verwijst patiente voor 
verder neurologisch onderzoek naar de polikliniek neurologie. 
Inmiddels heeft de rechtbank bij tussenvonnis een deskundigenbericht gelast en aan 
de benoemde neuroloog is onder meer het volledige medisch dossier van patiente 
ter beschikking gesteld. Op verzoek van de directeur patientenzorg van het zieken-
huis verstrekt de chirurg informatie over zijn bevindingen bij patiente onder bijvoe-
ging van kopieen van zijn brief van 15 juli en de informatie door de behandelend 
neuroloog gegeven. Voor de rechtbarik beantwoordt de deskundige de gestelde vra-
gen, waarbij hij uitgaat van de uit het medisch dossier blijkende veronderstelling 
van de neuroloog, dat bij patiente mogelijk sprake is van een lichte subklinische po-
lyneuropathie, welke veronderstelling door hem gemotiveerd worth afgewezen. 
Patiente beklaagt zich erover dat de chirurg informatie over hetgeen hem als behan-
delend chirurg over patiente bekend was, aan de directie van het ziekenhuis heeft 
verstrekt, uitsluitend met de bedoeling het processueel belang van het ziekenhuis in 
de door patiente aangespannen civielrechtelijke procedure te dienen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de zwijgplicht van de chirurg zich niet 
uitstrekt tot de vorm van informatieverstrekking waarvan in het onderhavige geval 
sprake is, te weten het geven van inlichtingen over een patient door de behandelend 
chirurg van die patient op verzoek van de medisch directeur van het ziekenhuis 
waarin de behandeling plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. De medisch directeur 
dient, in het kader van de uitoefening van zijn taak als bewaker van de kwaliteit van 
de in het ziekenhuis verleende medische zorg„ te beschikken over de door de behan-
delende chirurgen te verstrekken informatie, zonder dat die artsen daarvoor steeds 
de uitdrukkelijke toestemming van de patient dienen te vragen. Men denke hierbij 
aan de intercollegiale verstrekking van informatie waarvoor eveneens geldt, dat niet 
steeds de toestemming van patient is vereist. Niet is aanrtemelijk dat de chirurg uit-
sluitend de bedoeling heeft gehad het processueel belang van het ziekenhuis te die-
nen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat opmerking verdient, dat de medisch directeur aan wie de chi-
rurg de inlichtingen over patiente heeft verstrekt, zelf ook aan het medisch beroeps-
geheim gebonden is. Mede in aanmerking genomen dat de brief geen nieuwe gege-
yens bevatte en dat de daarbij gevoegde bijlagen zich reeds in het medisch dossier 
van patiente bevonden, komt het CMTC tot het oordeel dat de chirurg niet verwijt-
baar heeft gehandeld. Dit zou wellicht anders zijn, indien de chirurg wist of moest 
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weten dat de aan de medisch directeur verschafte gegevens in de civiele procedure 
in het geding zouden worden gebracht. Niet is komen vast te staan, dat de chirurg 
hiermee rekening heeft moeten houden. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1432 1986 -1989 (orthopedisch chirurg) 	 Rapportage 
Klacht: Chirurg heeft op onzorgvuldige en onjuiste wijze gerapporteerd over patient. 
Feiten: Op verzoek van de voorzitter van de Raad van Beroep heeft de chirurg pa-
tient bij wijze van voorbereidend onderzoek in een AAW-geschil onderzocht en ver-
slag en advies uitgebracht. 
Patient is het niet eens met de weergave van auto-anamnese, beschrijving van de 
klachten en de beantwoording van de gestelde vraag. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College verliest patient uit het oog dat in het 
algemeen in dergelijke rapportages aan de rapporteur ter beoordeling staat welke 
door hem waargenomen feiten hij relevant oordeelt voor de beantwoording van de 
hem gestelde vraag. De innerlijke waarde van het oordeel van de chirurg kan in be-
ginsel niet door de medische tuchtrechter worden getoetst. De klacht dat geen toe-
stemming zou zijn gegeven door de patient bij het opvragen van rontgenfoto's heeft 
de chirurg gemotiveerd weerlegd. Weliswaar verdient het voorkeur dat de patient 
een schriftelijke machtiging afgeeft, maar het mondeling afgeven van toestemming 
kan niet leiden tot het oordeel dat op de chirurg art. 1 MTW van toepassing is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1433 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Beroepsgeheim 
Klacht: Chirurg heeft beroepsgeheim geschonden. Chirurg heeft voor verzending 
geen inzage in het keuringsrapport gegeven aan klagers. 
Feiten: De chirurg krijgt het verzoek van een verzekeringsmaatschappij klagers or-
thopedisch te onderzoeken om na te gaan of er sprake is van letselgevolgen na een 
auto-ongeval. Klagers hebben machtiging van geen bezwaar aan de chirurg gegeven 
voor het uitbrengen van een rapport. 
Overwegingen: In de periode 1980/1982 waren de opvattingen over het inzagerecht 
van keuringsrapporten nog zozeer in ontwikkeling dat nog niet van algemeen aan-
vaarde opvattingen welke als norm zouden kunnen gelden, gesproken kan worden. 
De chirurg kan dus niet verweten worden dat hij klagers niet heeft gewezen op hun 
recht als eerste inzage in zijn rapporten te hebben, nu van een algemeen recht toen 
zeker nog geen sprake was. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

11 29 CMTC 9 augustus 1990 (plastisch chirurg) 	 Beroepsgeheim 
Publicatie bevolen, doch niet geeffectueerd. 
Klacht: Chirurg heeft zijn beroepsgeheim geschonden door medische gegevens in 
een open enveloppe te doen verzenden. 
Feiten: Patiente, die indertijd een borstvergrotende operatie heeft ondergaan, ont-
vangt van de chirurg (die de operatie destijds heeft uitgevoerd), in een open enve-
loppe, een enqueteformulier ter beantwoording. Patiente, voor wie de operatie zeer 
emotioneel en gevoelig ligt en die zij voor haar gezinsleden geheim heeft gehouden, 
laat verontwaardigd weten aan de chirurg dat zij hierdoor geschokt is. De chirurg 
reageert laconiek. Een half jaar na patientes klacht ontvangt zij een excuusbrief. 
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Overwegingen: Aan de chirurg is vijf maal tevergeefs verzocht op het hem toegezon-
den proces-verbaal te reageren. De chirurg stelt zich op het standpunt dat hij niet 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor een fout van zijn secretaresse. Dit 
standpunt is onjuist. De chirurg is oak verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de 
administra tie van zijn medische praktijk organiseert. Of hem daarvan tuchtrechtelijk 
oak persoonlijk een verwijt moet warden gemaakt, moet van geval tot geval beoor-
deeld warden. 
In casu dient de chirurg de geheimhouding van de zeer persoonlijke gegevens van 
patienten te waarborgen en er zorg voor te dragen dat zij niet onder ogen kunnen 
komen van anderen dan patient. De chirurg stelt ter zitting de secretaresse, die voor 
de verzending zorg zou dragen, geen nadere instructie te hebben gegeven. Hij voegt 
er bovendien aan toe, dat hij in voorkomende gevallen weer op dezelfde wijze te 
werk zal gaan. 
De chirurg geeft blijk van een niet gering gebrek aan zorgvuldigheid. Fen tweede 
verwijt dat de chirurg moet worden gemaakt is, dat hij patiente rtiet persoonlijk zijn 
verontschuldigingen heeft aangeboden. Door dit niet direct te doen, heeft de chirurg 
zodanig onzorgvuldig gehandeld dat hem dit tuchtrechtelijk dient te warden ver-
weten. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg steit hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC en bepaalt dat de beslissing zal war-
den bekendgemaakt. 

1 434 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Beroepsgeheim 
Klacht wordt ingediend door een patientenbelangenvereniging, 
Klacht: Chirurg heeft beroepsgeheim geschonden door informatie over patienten aan 
derden te verstrekken zonder hun toestemming. 
Feiten: Aan de chirurg wordt te verstaan gegeven dat hij geen operatie meer mag uit-
voeren in het ziekenhuis waar hij werkzaam is. Door een hen onbekende man wor-
den patienten benaderd met het verzoek een brief te schrijven waarin zij uitdrulcke-
lijk verzoeken door de chirurg geopereerd te willen warden, waarbij tot uitdrukking 
zou zijn gekomen dat deze persoon op de hoogte was van de medische gegevens 
van patienten. 
Ouerwegingen: Naar het corded van het College kan de vereniging niet warden aan-
gernerkt als een rechtstreeks belanghebbende, omdat de belangen niet op den lijn 
kunnen worden gesteld met de belangen van de onbekend gebleven patienten. 
Overigens is niet komen vast te staan dat de chirurg medische gegevens aan derden 
heeft verstrekt. Ms de vereniging in haar klacht ontvankelijk geweest zou zijn, had 
de klacht oak zonder nader onderzoek als ongegrond moeten warden afgewezen. 
Bestissing: Niet-ontvankelijk. 

1 435 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Discopathie 
Klacht: Chirurg heeft onjuiste informatie verstrekt. 
Felten: Wegens rugklachten consulteert patiente de chirurg. Deze stelt de diagnose 
op geisoleerde discopathie op het niveau LIII-IV en adviseert tot een operatie met als 
doel ventraal een intercorporele spondylodese te maken. De chirurg stelt patiente 
een tekening ter hand van de voorgenomen operatie teneinde een en ander duidelijk 
te maken. De operatie vindt op 1 oktober 1987 plaats. 
In verband met een geschil van patiente met een bedrijfsvereniging omtrent de mate 
van arbeidsongeschiktheid informeert de chirurg op 17 januari 1989 de toenmalige 
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raadsman van patiente op diens verzoek over de door hem bij patiente uitgevoerde 
operatie. Patiente verwijt de chirurg in die brief niet te hebben vermeld dat hij bij pa-
tiente twee hernia's heeft verwijderd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit het verslag van het onderzoek, noch 
uit dat van de operatie de aanwezigheid blijkt van enige hernia bij patiente. Er is 
slechts een excisie van gedegenereerd discusweefsel en een ventrale intercorporale 
spondylodese verzicht. Patiente kan niet van de chirurg verwachten nadien een ver-
klaring af te geven die daarmee in strijd is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

11 30 CMTC 15 juni 1995, MC 1995, 1377 	 Varicosis 
Klacht wordt ingediend door advocaat van patiente. 
Klacht: Chirurg weigert ondanks machtiging door patiente aan de juridisch adviseur 
van patiente medische informatie te verstrekken. 
Feiten: Patiente wordt wegens varicosis naar de chirurg verwezen, die haar op 10 ja-
nuari 1992 ziet en naar de rontgenoloog verwijst voor flebografie die op 22 januari 
wordt verricht. Patiente krijgt een allergische reactie op het contrastmiddel, waar-
voor zij korte tijd wordt opgenomen op de IC. De chirurg ziet patiente op 28 januari 
en zendt op die dag ook bericht over zijn behandeling aan de huisarts van patiente. 
Patiente wendt zich later tot klager in zijn hoedanigheid van advocaat voor een juri-
disch advies. Klager verzoekt de chirurg enige malen schriftelijk om medische infor-
matie, onder bijvoeging van een machtiging van patiente. De chirurg deelt klager 
mee nooit zaken te doen met advocaten en slechts medische informatie ter beschik-
king te stellen aan door advocaten aangewezen medische adviseurs. Op 1 februari 
1993 verzoekt de chirurg patiente ervoor te zorgen dat haar advocaat hem niet meer 
lastig valt. 
De chirurg stelt patiente niet behandeld te hebben op 22 januari. De chirurg stelt 
eveneens dat hij, alvorens informatie te verstrekken, eerst wilde overleggen met een 
vertrouwensarts over de wijze waarop deze informatie moest worden verstrekt zon-
der de juridische procespositie van de rontgenoloog te beschadigen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de formalistische opstelling van de chi-
rurg geen adequate reactie was op het verzoek om medische informatie van klager. 
Daarbij komt dat de chirurg aanvankelijk helemaal niet heeft gereageerd. De chirurg 
heeft zich ten onrechte opgeworpen als hoeder van de belangen van de rontgeno-
loog en de internist. Klager had als gemachtigde van patiente recht op informatie 
omtrent de behandeling van de chirurg zelf en omtrent de op diens verzoek uitge-
voerde diagnostiek en de chirurg kon de omvang van dit recht niet inperken met een 
beroep op de vermeende belangen van derden. Bijzonder kwalijk acht het College 
dat hij patiente heeft benaderd als boven beschreven. 
De klacht is gegrond. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Publica tie. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat klager ter zitting heeft verklaard de onderhavige zaak op eigen 
naam aanhangig te hebben gemaakt en niet (mede) namens zijn cliente, in wier 
naam hij medische gegevens opvroeg en die niet zelf een klacht heeft willen indie-
nen. Het CMTC is van oordeel dat klager niet-ontvankelijk was in zijn klacht. Dat 
klager door het beweerdelijk nalatige optreden van de chirurg, het niet verschaffen 
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van medische gegevens, in een eigen beroepsmatig belang zou zijn geschaad, doet 
daaraan niet at. De MTW heeft geen betrekking op een zodartig belang. 
Beslissing: Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

11 31 CMTC 17 september 199Z TGR 1993/8 (plastisch chirurg) 	 Prothese 
Klacht: Arts weigert medische gegevens af te geven. 
Feiten: In februari 1988 voert de arts bij patiente een borstvergrotende operatie uit, 
gevolgd door een enige maanden later uitgevoerde correctie-operatie. In verband 
met de uitstoting van den van de protheses heeft de arts uiteindelijk de beide prothe-
ses weer verwijderd. In verband met de suggestie van de chirurg, dat de uitstoting 
een gevolg zou kunnen zijn van een ondeugdelijke samenstelling van de protheses, 
wordt de mogelijkheid besproken om de Consumentenbond in te schakelen om een 
vergoeding van de fabrikant te verkrijgen. De arts raadt patiente dit af, omdat uit 
onderzoek nog niet blijkt dat de protheses ondeugdelijk zijn. Wanneer patiente om 
afgifte van kopieen van de medische en niet-medische gegevens verzoekt, weigert 
de arts dit, in welke weigering hij ook volhardt wanneer de Consumentenbond met 
machtiging van pa tiente daarom vraagt. De uitslagen van de onderzoeken van de 
protheses waaruit blijkt dat ze niet goed zijn, heeft de arts op dat moment wel in be-
zit. De arts baseert de weigering tot a fgifte van de gegevens op het financiele belang 
van patiente, dat niet met afgifte zou zijn gediend. 
Overwegingen: Het College verwijst naar het ook in 1989 reeds naar algemene rechts-
opvattingen in beginsel bestaande recht op inzage van het medisch dossier, afgezien 
van bepaalde beperkingen. Dergelijke beperkingen mochten ook naar de in 1989 
heersende opvattingen ingegeven zijn door het belang van de patient, maar mochten 
ook dan niet aan een reele mogelijkheid van het verkrijgen van inzage en afschrift in 
de weg staan. De weigering van afgifte door de arts werd niet ingegeven door het 
ontbreken van een machtiging. Zijn beroep op het financiele belang van patiente is 
evident onvoldoende om zijn weigering te rechtvaardigen. De arts had geen enkel 
recht de door patiente te nemen acties te verhinderen. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Arts stelt hoger beroep in. 
Het CMTC overweegt dat de arts aanvoert dat het MTC heeft miskend dat een arts 
afgifte mag weigeren wanneer dat niet in het belang is van de patient en de privacy 
van de arts en de patient niet zijn gegarandeerd. Het CMTC oordeelt dat de arts zich 
met het oog op de belangen van de patient en van de arts zelf, ervan mag vergewis-
sen dat de patient zich bewust is van hetgeen door afgifte ter kennis van een derde 
kan komen. Het College laat het aan het overleg tussen de arts en de patient over op 
welke wijze dat kan geschieden. Het College overweegt daarbij dat in dit geval de 
arts patiente tot tweemaal toe voor dat overleg had uitgenodigd en de patiente aan 
die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. 
Het CMTC vernietigt de beslissing van het MTC en wijst de klacht af. 
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Organisatorische aspectert 

1. Registratie/rapportage 

1436 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Uitslag 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door pas in 1988 patient uitslag te 
berichten van een pathologisch-anatomisch onderzoek, dat hem reeds in 1984 be-
kend had moeten zijn. 
Feiten: Op 5 april 1984 verwijdert de chirurg een gepigmenteerde plek op patients 
linkerwang. Op 12 april warden de hechtingen verwijderd; de uitslag van het p.a.- 
onderzoek is dan nog met bekend. Patient ontvangt uitsluitend bericht, indien het 
weefsel niet in orde is. Patient belt toch na een week en hoort dat de uitslag niet 
kwaadaardig is. Het verslag van de p.a. komt 14 april binnen en vermeldt 'een krap 
verwijderd melanoom, waarbij een iets ruimere re-excisie aanbevelenswaardig lijkt'. 
In november 1987 wordt patient weer naar de chirurg verwezen wegens een recidief 
tumortje ter plaatse van het litteken in de linkerwang. Op 15 december vindt een ex-
cisie plaats en blijkens het verslag van de p.a. blijkt het een (recidief) melanoom. Op 
5 januari deelt de chirurg patient de uitslag mee en tevens dat hij had geconstateerd 
dat ook de uitslag van 1984 op een melanoom wees. Vervolgens wordt patient naar 
een oncologisch centrum verwezen. 
Overwegingen: Het College overweegt dat de chirurg heeft aangevoerd dat in 1984 
het p.a.-verslag abusievelijk in de patientenstatus is opgeborgen, zodat er geen aan-
tekening op de patientenkaart is gemaakt. Het College is van oordeel dat de chirurg 
in de patientenstatus onvoldoende verslag heeft gedaan van zijn bevindingen. Be-
schrijvingen van anamnese en huidbevindingen van de patient naar aanleiding van 
het consult van april 1984 ontbreken. Het College acht dit verwijtbaar. Voorts is het 
de chirurg aan te rekenen dat in de patientenstatus alleen de afwijkende p.a.-onder-
zoeken worden genoteerd, waardoor medisch-administratieve vergissingen zoals 
hierboven onopgemerkt konden blijven. Het College acht het laakbaar dat de chi-
rurg de uitslag van het p.a.-onderzoek uit 1984 er niet zelf op heeft nageslagen alvo-
rens in 1987 het recidief tumortje te attaqueren. Gezien deze uitslag had immers di-
rect verwijzing naar een oncologisch centrum moeten plaatsvinden. De chirurg is 
verwijtbaar tekortgeschoten. 
Beslissing: Waarschuwing. 

I 437 1986-1989 	 Pijnklachten 
Klacht: Chirurg heeft geen aandacht geschonken aan pijnklachten van patiente. 
Feiten: Patiente breekt in het buitenland haar enkel en wordt daar geopereerd. Op 12 
februari komt zij onder behandeling van de chirurg. Patiente krijgt loopgips en zij 
klaagt over veel pijn. Herhaalde klachten hieromtrent sorteren geen effect: zij moet 
iniet zeuren'. Na verwijdering van het gips op 22 april treden verlammingsverschijn-
selen op, die veroorzaakt zijn door een onherstelbaar beschadigde zenuw. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan 
dat de klachten die patiente had en heeft door het loopgips zijn veroorzaakt. Ook de 
onderzoeken van de neuroloog en de internist geven geen aanwijzingen hiervoor. 
Het College is wel van oordeel dat de chirurg op onvoldoende wijze heeft vastge-
legd op welke wijze de behandeling van patiente is verlopen. De duidelijkheid van 
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de poliklinische status laat te wensen over. Het is voor het College onbevredigend 
dat het, wegens deze onvolledige verslaglegging, geen oordeel kan vellen over de 
bijzonderheden van de behandeling van patiente. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 438 1986-1989 (orthopedist!' chirurg) 	 Discopathie 
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 blijkt dat er geen vertebrale pijn of neurologische afwij-
kingen zijn. Bij rontgenonderzoek wordt een discopathie op het niveau L4-L5 en C6- 
C7 gezien. Ook na fysiotherapie blijven pijnklachten. Patiente stelt zich op verwij-
zing van huisarts onder behandeling van andere orthopedisch chirurg, die haar naar 
internist verwijst. Bij opname blijkt metastasering in de wervelkolom. 
Overtvegingen: 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 seen onderzoek is gedaan, is niet 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. 

11 32 MTC Groningen 2 juli 1990 (plastisch thirurg) 	 Borstvergroting 
Publicatie bevolen, doch niet geeffectueerd. 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten bij een mammavergroting rechts. 
Feiten: Tijdens een mammavergrotingsoperatie vindt een borstwandperforatie 
plaats. Chirurg heeft verzuimd hierover te rapporteren, als gevolg waarvan een on-
juiste diagnose werd gesteld en een onjuiste therapie is toegepast. 
De chirurg beaamt dat voor een mammacorrectie uiteraard geen perforatie van de 
borstwand nodig is. Bij patiente waren sterke verlittekening en afwijkende anatomie 
onvoorziene ongunstige factoren, die aanleiding hebben gegeven tot een thorax-
wandperforatie. De chirurg meent dat dit tot de risico's behoort van de ingreep. 
Overwegingen: Het College overweegt dat niet is vast komen te staan dat de chirurg 
enig verwijt kan worden gemaakt dat een borstwandperforatie plaatsvond en dat hij 
geen adequate rnaatregelen heeft getrof fen om deze perforatie te herstellen. 
Wel heeft de chirurg onvoldoende informatie verstrekt aan zijn vervanger, dan wel 
onvoldoende aantekeningen in de status gemaakt, op grond waarvan de vervanger 
adequate maatregeten had kunnen nemen toen zich de complicaties bij patiente 
voordeden. Patiente heeft daardoor nodeloos een verkeerde therapie ondergaan. 
Beslissing: Waarschuwing. 

I 439 1990-1994 	 Luxatiefractuurlembolie 
Klacht: Chirurg heeft onvolledig anamnese afgenomen en is tekortgeschoten in de 
post-operatieve behandeling van pa tiente, 
Feiten: Patiente is op 10 augustus 1987 door de chirurg geopereerd wegens een luxa-
tiefractuur van de rechterenkel. Post-operatief treden bloedingen op en de wond 
sluit niet goed. De mobilisatie verloopt langzaam, daar patiente moeite heeft met het 
lopen met krukken. Op 26 augustus wordt patiente ontslagen. Nadat zij thuis is aan-
gekomen, wordt zij benauwd en de ademhaling stopt. Patiente wordt per ambulance 
teruggebracht naar het ziekerthuis, waar zij even later overlijdt. Bij pathologisch-ana- 
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tomisch onderzoek wordt het beeld van een massale ruiterembolie in de longen ge-
vond en. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het verwijt dat de chirurg onvoldoende 
aandacht heeft besteed aan het lichamelijk onderzoek van patiente en haar zoge-
naamde trombosebeen over het hoofd heeft gezien, niet terecht is. De verschijnselen 
van kortademigheid en vermoeidheid pasten bij de obesitas van patiente en vorm-
den evenmin een objectieve reden voor ongerustheid. 
Het College heeft enige kritiek ten aanzien van de verslaglegging; het post-operatie-
ve verloop is weinig uitvoerig beschreven. Het College wijst op het grote belang dat 
de verpleegkundige aantekeningen op dezelfde voet als de status bewaard blijven. 
De zorg voor deze aantekeningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de zie-
kenhuisdirectie en niet tot die van de behandelend chirurg. 
Aan de eis van een deugdelijk medisch toezicht op de patient bij het ontslag is vol-
daan, doordat de patiente op de dag van ontslag nog is gezien door een van de an-
dere chirurgen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 440 1990-1994 	 Oesophagusperforatie 
Klacht is ingediend door de regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid (zie ook I 
441, I 442, 1443 en I 357 in par. II 2). 
Klacht: Chirurg heeft verzuimd patiente, die aan een ernstige en levensbedreigende 
aandoening leek te lijden, door te verwijzen naar een meer gespecialiseerd en beter 
geoutilleerd ziekenhuis. 
Feiten: Op 23 september 1988 wordt bij patiente wegens een hiatus hernia een correc-
tie-operatie uitgevoerd door chirurg X, waarbij tevens een cholecystectomie wordt 
verricht. Er ontstaat een kleine kapselscheur in de milt, waarvoor drains worden 
achtergelaten. Post-operatief ontstaan pulmonale problemen. Er wordt een hoge gas-
trointestinale bloeding, veroorzaakt door een oesophagusperforatie, gevonden. Pa-
tiente wordt naar ander ziekenhuis overgebracht, waar de aangeklaagde chirurg de 
behandeling overneemt van patiente, die in shocktoestand verkeert. Besloten wordt 
tot conservatieve behandeling van de oesophagusperforatie. De longarts behandelt 
patiente mede. Op 17 oktober verricht de chirurg een laparotomie, waarbij een groot 
subphrenisch abces wordt gevonden met fragmentatie van de milt, die toen is ver-
wijderd. Twee dagen nadien treedt een massale bloeding op en patiente overlijdt. Bij 
obductie wordt een groot ulcus ventriculi gevonden, dat de bloeding heeft veroor-
zaakt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat in de kring van de beroepsgenoten-chi-
rurgen geen communis opinio bestaat over de vraag of de zogenaamde grote chirur-
gie als een oesophagusperforatie, slechts behoort te geschieden in een kliniek met 
opleidingsbevoegdheden en met de mogelijkheid tot het verrichten van computer-
tomografisch onderzoek. Het College heeft geconstateerd dat de chirurg omtrent de 
decursus in het geheel geen aantekeningen heeft gemaakt in de status, hoewel hij de 
hoofdbehandelaar was, waardoor een volledige reconstructie van het ziekteverloop 
wordt bemoeilijkt. Het beleid van de chirurg is te afwachtend en niet voldoende 
voortvarend geweest en hij heeft daarin volhard, ook toen geen enkele verbetering 
in de toestand van patiente optrad. De chirurg heeft bovendien een dag gewacht met 
opereren, toen een echografisch onderzoek uitwees dat er sprake was van een sub-
phrenisch proces. 
Beslissing: Berisping. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
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Het CMTC volgt het MTC in haar oordeel maar stelt dat, omdat in de (oudere) 
klacht van de zoon van patiente betreffende dezelfde gedragingen van de chirurg de 
maatregel berisping is opgelegd, in deze zaak geen maatregel wordt opgelegd. 
Beslissing: Het oordeel van het MTC wordt bevestigd, echter zonder oplegging van 
een maatregel. 

1 441 19904994 	 Galblaasextirpatie 
Klacht wordt tegen vier chirurgen ingediend. 
Klacht: Chirurg heeft pa Bente niet de vereiste zorg gegeven. 
Felten: Zie I 440. De aangeklaagde chirurg heeft voor de chirurg die heeft geopereerd 
waargenomen. 
Overwegingen: Het College kan gezien de gebrekkige verslaglegging niet vast stellen 
of de chirurg in de gelegenheid was patiente de vereiste zorg te geven. Er zijn in het 
geheel geen aantekeningen in de status gemaakt, zodat een reconstructie van het 
ziekteverloop zeer wordt bemoeilijkt. De chirurg kan voor het ontbreken van een be-
hoorlijke verslaglegging geen aanvaardbare verklaring geven. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 442 1990-1994 	 Galblaasextirpatie 
Klacht: Chirurg had patiente moeten verwijzen naar een kliniek met voldoende facili-
teiten voor de adequate behandeling van een ernstige en levensbedreigende aan-
doening. 
Feiten: Zie 1440. 
Overwegingen: Zie 1440. 
Beslissing: Berisping. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 443 1990-1994 	 Gal blaasextirpatie 
Klacht: Zie I 440. 
Feiten: De chirurg heeft patiente in overleg met andere chirurgen per ambulance 
naar ander ziekenhuis laten brengen. 
Overwegingen: Zie I 440. 
Beslissing: Waarschuwing. 
De chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg terecht beef t meegewerkt aan een zo spoe-
dig mogelijke overdracht van patiente. Betreurd moet warden dat die overdracht 
niet tevens schriftelijk heeft plaats gevonden. Met betrekking tot het ontbreken van 
de verslaglegging van de periode voorafgaande aan 13 oktober kan dat niet aan de 
chirurg verweten worden. Dat hij zijn telefonische mededelingen omtrent de medi-
sche toestand van patiente niet schriftelijk heeft bevestigd, is een omissie, maar is 
niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 444 1990-1994 	 Stoma 
Klacht: Chirurg heeft te fang gewacht met het aanleggen van een stoma. Chirurg 
heeft tijdens zijn vakantie zijn waarnemer onvoldoende geMstrueerd. Chirurg heeft 
te tang gewacht met nader onderzoek. Chirurg heeft aanwezigheid van tumor ge-
mist en is tekortgeschoten in de begeleiding van de patient en z,ijn echtgenote. 
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Feiten: In het najaar van 1988 is bij patient een rectumcarcinoom ontdekt, waarvoor 
hij op 18 oktober wordt geopereerd en waarbij een stoma wordt aangelegd. Hierop 
is patient door de chirurg voorbereid. Tijdens de operatie blijkt een low-anterior-re-
sectie mogelijk en van een stoma-aanleg kan worden afgezien. Een naadlekkage, die 
tijdens afwezigheid van de chirurg optreedt, wordt door diens vervanger conserva-
tief behandeld, maar bij terugkomst wordt tot operatief ingrijpen besloten door de 
chirurg. Op 1 november wordt alsnog een stoma aangelegd. Patient wordt nog enige 
malen op recidive onderzocht, echter zonder bevestiging. In maart 1990 kan via een 
biopsie recidive van de tumor worden aangetoond. Kort daarna wordt metastase-
ring in het skelet aangetoond, waarna palliatief bestraald wordt. Op 2 mei 1990 over-
lijd t patient. 
Overwegingen: De chirurg kan niet verweten worden dat hij heeft afgezien van het 
aanbrengen van een stoma, nu dat tijdens de operatie niet noodzakelijk bleek. Het 
verwijt dat de chirurg de overdracht onzorgvuldig heeft geregeld, is ongegrond. 
Het College is van oordeel dat de verslaglegging dusdanig summier is dat niet kan 
worden opgemaakt uit de status hoe de chirurg op de diverse klachten van patient 
heeft gereageerd. Vaststaat echter dat de chirurg in oktober 1989 en in januari 1990 
CT-scans heeft gemaakt. Van onzorgvuldig handelen is hier ook geen sprake. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering en interpretatie van de scans ligt bij de ra-
diodiagnost, zodat de chirurg op diens beoordeling af mocht gaan. 
Niet is komen vast te staan dat de chirurg patient en klaagster onvoldoende heeft be-
geleid. Wel was er sprake van een gestoorde communicatie. Het College betreurt het 
dat de chirurg niet in staat is gebleken om deze situatie te doorbreken, maar oordeelt 
dit onvoldoende voor een verwijt in tuchtrechtelijke zin. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 33 CMTC 13 oktober 1994, Stcrt. 1994, 203 (plastisch chirurg) 	Borstvergroting 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende onderzocht. Chirurg heeft patiente on-
voldoende geInformeerd over aard en risico's van de operatie. 
Feiten: Patiente bezoekt spreekuur van plastisch chirurg X met verzoek om een borst-
vergrotende operatie en zij wordt na summier onderzoek op een wachtlijst geplaatst. 
De ingreep wordt in oktober 1990 uitgevoerd door de aangeklaagde chirurg, die de 
praktijk van X heeft overgenomen en patiente op die dag voor het eerst ziet. 
De chirurg kiest voor de axillaire benadering, waarbij de prothesen onder de mus-
culus pectoralis major worden ingebracht. Tijdens de operatie zegt de arts te hebben 
geconstateerd dat de borstspieren links sterk ontwikkeld zijn. Hiervan is echter niets 
terug te vinden in het operatieverslag. Enige uren na de ingreep stelt de chirurg vast 
dat de linkerprothese verschoven is in de richting van de oksel. Aansluitend wordt 
tweede operatie verricht met gebruikmaking van de axillaire incisie. Post-operatief 
wordt een zwachtel aangebracht en wordt fysiotherapie - massage - voorgeschreven. 
Bij controle in oktober en november blijkt de prothese weer verschoven en opnieuw 
word t heroperatie voorgesteld. Geprobeerd is de borstspier wa t langer te ma ken bij 
de operatie van 15 februari 1992 en een nieuwe prothese wordt ingebracht. 
Na diverse controles blijkt de prothese half mei weer verschoven te zijn en de chi-
rurg adviseert opnieuw een operatieve ingreep. Patiente wendt zich echter tot een 
andere plastisch chirurg. Deze gebruikt een andere wijze van plaatsen van de pro-
thesen en het resultaat blijkt goed. 
Overwegingen: Het College oordeelt op grond van de bevindingen van de deskundi- 
ge, dat de chirurg geen verwijt gemaakt kan worden van onzorgvuldigheid of on- 
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deskundigheid, omdat hij volgens algemeen geldende principes heeft gehandeld, 
maar met een onverwacht resultaat is geconfronteerd. 
Het College in eerste aanleg oordeelt dat de chirurg er te gemakkelijk van is uitge-
gaan dat pa tiente al voldoende over de aan de ingreep verbonden risico's was gein-
formeerd door chirurg X. Bovendien is de chirurg onvoldoende zorgvuldig te werk 
gegaan bij het ovememen van patiente van X. Hij handelde niet in opdracht of onder 
supervisie van X, maar was volledig persoonlijk verantwoordelijk voor de indicatie-
stetting en de keuze van de methode bij de uit te voeren ingreep. Eerst had moeten 
worden vastgesteld of deze ingreep gezien patientes spiertype wel geschikt was. 
Beslissing: Waarschuwing. 
De chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC constateert dat St de status niet blijkt van onderzoek vooraf. Alhoewel 
het niet aantekenen van het spieronderzoek niet aan de plastisch chirurg kan wor-
den verweten, omdat een dergelijke aantekening niet gebruikelijk is, is het CMTC 
van oordeel dat een dergelijke aantekening wel noodzakelijk is, omdat het bepalend 
is voor de methode die toegepast zal worden. Ter zitting in hoger beroep maakt de 
chirurg aannemelijk wel degelijk vooronderzoek te hebben gedaan. Ook is naar het 
oordeel van het CMTC voldoende informatie vooraf verschaft over de ingreep. De 
verwijzing naar een fysiotherapeut voor korte tijd zou nut hebben gehad, maar na 
hooguit drie maanden dient de pijnlijke fysiotherapie als zinloos beeindigd te wor-
den. Het CMTC acht het verwijtbaar dat de chirurg daarop onvoldoende attent is ge-
weest. Eveneens acht het CMTC de verslaglegging van de ingrepen door de chirurg 
zodanig ver beneden de norm dat dit tot een maatregel moet leiden. De operatiever-
slagen geven een totaal onvoldoende verslaglegging weer. Indien een ander van die 
verslaglegging kennis neemt, is het niet mogelijk om te weten wat er exact is ge-
beurd. 
War de operatie is onvoldoende algemeen lichamelijk onderzoek gedaan, zoals ge-
bruikelijk voor een operatic. Dit acht het CMTC verwijtbaar en bevestigt de beslis-
sing waarvan beroep. 

I 445 1990-1994 (neurochinirg) 	 Sequestrectomie 
Klacht: Zie I 66 par. I lc. 
Feiten: Zie 166 par. I lc. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de onderdelen 2 en 6 ongegrond zijn, 
daar deze betrekking hebben op de periode waarin arts Y op vakantie was. Het Col-
lege is van oordeel dat de verslaglegging onvoldoende was, hetgeen geld t voor alle 
bij de behandeling betrokken specialisten. Arts Y heeft weinig concrete gegevens 
achtergelaten voor eventueel tijdens zijn afwezigheid optredende complicaties. Deze 
onvoldoende verslaglegging is echter niet verwijtbaar in de zin van de Medische 
Tuchtwet. De arts heeft weliswaar Met geheel gehandeld zoals van hem had mogen 
warden verwacht, maar het is Set tuchtrechtelijk verwijtbaar. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 446 1990-1994 	 Luxatie 
Klacht: Chirurg heeft bij de behandeling van patient meerdere fouten gemaakt. 
Feiten: Patient loopt bij een ongeval op 10 juni 1989 een postero-laterale luxatie van 
de rechterknie op met tevens een emstige verwonding van de diepe weke delen tot 
diep in de musculus gastronemicus en wordt in het ziekenhuis gezien door een or-
thopedisch chirurg. De luxatie worth opgeheven en de knie wordt in 20% /Lexie ge-
legd. De pulsaties van de arteria dorsalis pedis nemen in kracht af en de aange- 
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klaagde chirurg wordt in consult geroepen. Deze verricht na een arteriografie een 
femoro-tibiale bypass, waarbij de chirurg wondexcisie en wondtoilet verricht van de 
ernstig gecontamineerde wond. 
Op 12 juni wordt een cyanose geconstateerd van de voorvoet en de tenen; de chirurg 
voert een fasciotomie uit. Op 17 juni brengt een andere orthopedisch chirurg wegens 
mogelijke instabiliteit van het kniegewricht een externe fixatie volgens Wagner aan. 
Op 7 juli heeft de chirurg de voorvoet moeten amputeren wegens de slechte circula-
tie, waarbij tevens een uitgebreid hematoom aan het bovenbeen is ontlast. Op 18 
augustus is patient voor behandeling overgedragen aan de plastisch chirurg. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het verwijt dat fixering van het knie-
gewricht achterwege is gelaten, niet terecht is. Op het verwijt dat de chirurg klaag-
ster (echtgenote van patient) nooit heeft geinformeerd, voert de chirurg aan dat de 
patient hem uitdrukkelijk heeft verboden om met klaagster over zijn toestand te 
spreken en dat patient bij herhaling heeft geweigerd, gedrieen een gesprek te voe-
ren. De patient is in 1990 overleden, zodat een onderzoek naar de juistheid van dit 
verweer niet meer mogelijk is. Wel spreekt het College als zijn oordeel uit dat de chi-
rurg dit belangrijke onderdeel van zijn communicatie naar de patient en diens fami-
lie in ieder geval in de status had moeten vermelden. De verslaglegging is zeer lacu-
nair. Behandeling en operatieverslag zijn zeer summier weergegeven. De chirurg 
treft ten aanzien van de behandeling geen verwijt, wel heeft hij door zijn ondeugde-
lijke verslaglegging het vertrouwen ondermijnd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

2. Contintateit van de zorgioverdracht 

I 447 1986-1989 (assistent-chirurg) 	 Lies breuk 
Klacht: Tijdens de operatie aan een liesbreuk zijn fouten gemaakt ten gevolge waar-
van bij patient krachtverlies in de handen is ontstaan. 
Feiten: Patient heeft een liesbreukoperatie ondergaan, verricht door de chirurg onder 
supervisie van een hoogleraar. Na de operatie heeft patient last van krachtverlies in 
beide handen en een 'do& gevoel in zijn vingers. Patient meent dat dit veroorzaakt 
is door een verkeerde ligging tijdens de operatie. 
De chirurg stelt dat bij een liesbreukoperatie een normale rugligging wordt toege-
past. Voor een speciale voorzorg bestond geen aanleiding op grond van het pre-ope-
ratief onderzoek; met name waren er geen klachten die wezen in de richting van een 
op dat moment aanwezige polyneuropathie. De verpleegkundige status, die zeer ge-
detailleerd en nauwkeurig is, vermeldt niets over enige klacht van een aard als 
krachtverlies of gevoelloosheid. Tijdens een nacontrole is een neuroloog ingescha-
keld, die patient naar een neurochirurg heeft verwezen, die een operatie heeft uitge-
voerd. Uiteindelijk is de diagnose gesteld op drukneuropathie van de nervus ulna-
ris. 
Overwegingen: Het MTC is van oordeel dat het feit dat een ander de supervisie c.q. 
eindverantwoordelijkheid heeft, niet uitsluit dat de assistent een eigen verantwoor-
delijkheid heeft, namelijk voor die handelingen waarvoor hij voldoende vakbe-
kwaam geacht kan worden. Daarbij moet worden verwacht dat een assistent in een 
zodanige positie de grenzen van zijn bevoegdheid in acht zal nemen. 
De aangeklaagde chirurg kon dan ook worden aangesproken op zijn medisch han-
delen ter gelegenheid van de operatie van patient. 
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De gegevens bieden onvoldoende houvast om de aan de orde zijnde klachten te wij-
ten aan een onjuiste gang van zaken bij de operatie. Ben causaal verband tussen de 
operatie en de klachten/aandoening kan niet worden gelegd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 448 1986-1989 	 Overplaatsing 
Klacht: Chirurg heeft medewerking geweigerd aan overplaatsing van patient - echt-
genoot van klaagster - naar het ziekenhuis waar hij werkzaam is. 
Feiten: Patient worth na een ongeval opgenomen in ziekenhuis A. Klaagster verzoekt 
aangeklaagde chirurg van ziekenhuis B de patient, echtgenoot van klaagster, over te 
nemen, daar ziekenhuis A door zijn ligging voor haar zeer moeilijk bereikbaar is. De 
chirurg weigert, volgens klaagster nit rancune, omdat klaagster destijds bij de direc-
tie van ziekenhuis B over hem heeft geklaagd. 
De chirurg stelt dat hij eerst benaderd is door de behandelend chirurg van de patient 
met de vraag of ziekenhuis B de behandeling van de patient wil ovememen. Hi) kan 
echter aan dat verzoek niet voldoen, daar er sprake is van een ernstig beddentekort 
op dat moment. Chirurg heck klaagster, die daarna opbelde met hetzelfde verzoek, 
exact dezelfde mededeling gedaan. 
Overwegingen: Ambtshalve is aan het College bekend dat in de periode waar het bier 
om gaat sprake was van een beddentekort, hetgeen samenhing met een aanstaande 
fusie. Er is geen reden aan om aan te nemen dat klaagsters veronderstelling op waar-
heid zou berusten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 449 1986-1989 (neurochirurg) 	 Carpaal tunnelsyndroom 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten bij het uitvoeren van de ingreep en de nazorg. 
Feiten: Patient@ wordt door de chirurg wegens een carpaal tunnelsyndroom op 6 mei 
1986 onder locale anesthesie geopereerd. Zij wordt den nacht opgenomen. De opera-
tie verloopt zonder complicaties. Een week na de operatie wordt patiente door de 
chirurg gezien wegens een donkere verkleuring van het wondgebied. Chirurg wacht 
af, maar na een week is in het wondgebied in de handpalm een oppervlakkige ne-
crose ontstaan (5 x 2 cm.). Een plastisch chirurg behandelt de necrose. De huidige 
status laat flexiecontracturen van de rechterpink en -ringvinger zien. 
Overwegingen: Niet is gebleken dat de chirurg nit neurologisch oogpunt onjuist of 
onzorgvuldig heeft gehandeld. Het College neemt de gelijkluidende conclusie van 
de deskundige over. Ook is niet gebleken dat de chirurg is tekortgeschoten in na-
ZOrg, 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC constateert dat patiente, toen zij zich twee dagen na de ingreep in ver-
band met problemen wendde tot de polikliniek van de chirurg, niet te woord is ge-
staan door de chirurg of een andere medicus. Zij hoorde dat zij pas een week nadien 
door de chirurg gezien kon warden. Het is naar de awning van het CMTC onge-
wenst dat telefonische vragen op de polikliniek worden beantwoord door onvol-
doende deskundig personeel. Patiente zou in casu, bij een beter begrip, eerder door 
de chirurg zijn gezien. Het is echter niet aannemelijk dat dit een ander beleid van de 
chirurg ten gevolge zou hebben gehad. Niet kan worden gezegd dat de handelwijze 
van de chirurg onzorgvuldig is geweest. De uitspraak van het MTC wordt beves-
tigd. 
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145014511452145314541455/456 1986-1989 	 Coloscopie 
Klacht is tegen meerdere chirurgen gericht en gevoegd behandeld. 
Klacht: De chirurg is onzorgvuldig geweest bij vooronderzoek en behandeling van 
de patient. Chirurg heeft blijk gegeven van grove onkunde en nalatigheid bij de uit-
voering van de operatie. 
Feiten: De klacht betreft de behandeling van patient in de periode van 9 januari tot 
aan zijn overlijden op 20 juli. 
Patient lijdt in ernstige mate aan astma, heeft emphyseem en gebruikt al jaren corti-
costeroiden. Bij hem is ook diverticulose van sigmoid en colon descendens vastge-
steld. Begin januari 1987 is een diagnostische coloscopie verricht als vervolg op ver-
wijdering van drie poliepen, waaronder een villeus adenoom. Nadien consulteert 
patient diverse artsen en als diagnose wordt gesteld 'onderbuiksperitonitis op basis 
van waarschijnlijk retroperitoneaal geperforeerd divertikel, tijdens de coloscopie 
ontstaan'. Patient wordt geopereerd; de sigmoidresectie wordt gevolgd door een 
Hartmannprocedure met een eindstandige anus praeter op het colon descendens. 
Op 22 juni wordt de Hartmannsituatie opgeheven door de aangeklaagde chirurg A, 
waarna allerlei complicaties optreden. Er volgt een tweede operatie wegens een 
Platzbauch. Patient wordt nogmaals geopereerd wegens naadlekkage en op 20 juli 
overlijdt de patient. Doodsoorzaak: septische shock en diffuse longbloeding. 
De aangeklaagde chirurg A is een buitenlander, die onder supervisie werkt van een 
hoogleraar chirurgie B. In de praktijk betekent dit dat de daadwerkelijke supervisie 
in het algemeen door B aan de stafchirurgen wordt gedelegeerd. Het te voeren be-
leid ten aanzien van patient is voor de operatie besproken, eveneens heeft de chirurg 
patient daags tevoren persoonlijk gezien. De oorspronkelijke operateur is op 22 juni 
niet beschikbaar, terwijI de anesthesioloog al is begonnen met de narcose. Daarom 
wordt chirurg A als operateur aangewezen. Volgens de chirurg is een side-to-end-
anastomose aangelegd. De chirurg heeft daama geen directe bemoeienis meer met 
patient gehad. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat aan de patient geen duidelijke toezeg-
ging kon worden gedaan omtrent de persoon van de operateur. Er was geen reden 
om aan te nemen dat chirurg A voor de door hem bij patient uitgevoerde operatie 
onvoldoende was gekwalificeerd. De situatie op een operatie-afdeling van een groot 
academisch ziekenhuis leent zich in de regel niet voor uitstel van een operatie bij 
ontstentenis van de operateur. De gevonden oplossing lag voor de hand. 
De chirurg kende de voorgeschiedenis van de patient en het voorgestelde operatieve 
en post-operatieve beleid. 
De methode die chirurg A heeft gebruikt, kan niet als onjuist of onzorgvuldig be-
schouwd worden. Voor wat betreft het post-operatieve beleid heeft chirurg A zich 
gehouden aan het geldende protocol. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de uitspraak van het MTC. 

Total hip 
11 34 MTC Amsterdam 17 oktober 1988, MC 1989, 1422 (orthopedisch chirurg) 
Klacht ingediend door de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Klacht: Chirurg heeft niet adequaat gereageerd op de tijdens de operatie opgetreden 
complicatie. Chirurg heeft onvoldoende nazorg gegeven. 
Feiten: Patiente (80 jaar) ondergaat op 4 mei 1987 een revisie-operatie van een 'total 
hip' rechts. Tijdens de operatie ontstaat een forse veneuze bloeding. De geconsul- 

269 



III Organ isatarische aspecten 

teerde chirurg adviseert snelle stelping van de bloeding door tamponneren, afmaken 
van de operatie, waama door hem een vaatexploratie vanuit de lies zal worden ver-
richt. Het tamponneren heeft geen succes, grote hoeveelheden vocht moeten worden 
geinfundeerd. Algemene toestand van patiente is slecht. Na beeindigen van de ope-
ratie hecht de algemeen chirurg een in de rechtervena iliaca extema aanwezige vaat-
scheur. De toestand van patiente verslechtert ten gevolge van aanhoudend bloedver-
lies. Tegen de avond wordt een reexploratie van de rechterlieswond verricht, maar 
niet alleen de lieswond, ook de heupwond bloedt diffuus. In de daaropvolgende 
nacht overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet verweten kan worden 
dat hij in eerste instantie het advies van de in consult geroepen chirurg heeft ge-
volgd. De juistheid van dit advies kan dan ook in het midden blijven. 
Hoewel daartoe gezien de opgetreden complicaties aanleiding was, heeft geen ge-
regeld overleg binnen het operatieteam plaats gevonden. Het abundante bloedver-
lies moet duidelijk geweest zijn voor de anesthesioloog, die nagelaten heeft de ope-
rerende chinugen op de hoogte te stellen. Dit pleit de chirurg echter niet vrij, daar 
hij zich op de hoogte had moeten laten houden van de algemene toestand van pa-
tiente. leder lid van een operatieteam is medeverantwoordelijk voor een goede on-
derlinge communicatie tijdens de operatie. Hiervan is geen sprake geweest. Het Col-
lege acht dit zeer verwijtbaar. De chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld. Dat de chi-
rurg na de vaatexploratie niet meer actief betrokken is geweest bij de verdere be-
handeling van patiente kan hem, als orthopedisch chirurg, niet verweten worden. 
Er bestaat geen aanleiding voor een verdergaande verantwoordelijkheid van de chi-
rurg dan die voor zijn handelen en nalaten als orthopedisch chirurg en lid van het 
operatieteam. 
Beslissing: Waarschuwing. 

I 457 1986-1989 	 Wigexcisie 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in onderwek en behandeling van patiente. 
Felten: Patiente consulteert de chirurg op 11 maart wegens een ontstoken en inge-
groeide nagel van de grote teen. Na een verrichte wigexcisie wil de wond Set helen. 
Een kuur Tetracycline wordt voorgeschreven, tevens Sunil-baden. Na diverse con-
troles ziet de wond er beter uit en op 27 april wordt de behandeling beeindigd. Op 
13 juli ziet de chirurg patiente weer, nadat zij in de tussenliggende periode door di-
verse collegae van de chirurg gezien is. Op 30 juli verricht de chirurg een excochlea-
tie van het necrotische weefsel. Patiente houdt pijn en op 17 augustus wordt zij op-
genomen, krijgt pijnstillers, gentamycine en Sunil-baden. Op 27 augustus wordt pa-
tiente op eigen verzoek uit ziekenhuis ontslagen. Op 4 september wordt patiente in 
ander ziekenhuis opgenomen, waar op 22 september de teen wordt geamputeerd. Er 
blijkt sprake van een ernstig perifeer vaatlijden en op 26 oktober wordt een desob-
structie van de bifurcatie van de aorta uitgevoerd, alsmede een sympathectomie bei-
derzijds. 
Overwegingen: Het College is, gezien de stukken, van oordeel dat er geen aanleiding 
was om bij patiente een vaatlijden te veronderstellen. Het College gaat ervan uit dat 
de chirurg, as de behandeling niet zou zijn afgebroken, na enige tijd mogelijk zelf 
tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen. De chirurg en zijn maten hebben patiente 
veelvuldig gezien en aan haar klachten in mime mate aandacht geschonken. 
Het College is van oordeel dat patiente door te veel chirurgen is gezien en dater tus-
sen hen te weinig onderling contact was om de voortgang van het genezingsproces 
te bespreken. Dit gebrek aan contact is niet van dien aard dat dit tot gegrondheid 
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van de klacht kan leiden. Het was wellicht beter geweest wanneer de chirurg op 
enig moment overleg gepleegd zou hebben met een academisch ziekenhuis. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1458 1986-1989 	 Lipoom 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingediend (zie 15 par. I 1a). 
Klacht: Chirurg is overgegaan tot operatie, afgaande op een waarschijnlijkheidsdiag-
nose door collega gesteld en zonder voldoende onderzoek van patiente. 
Feiten: Patiente heeft een gezwel aan het linkerbovenbeen, waaraan zij veel pijn heeft 
en wordt gezien door de aangeklaagde chirurg C die de diagnose lipoom stelt. On-
der narcose wordt het lipoom verwijderd door chirurg A onder supervisie van chi-
rurg B, waarbij de nervus ischiadicus is aangezien voor een pees en is doorgesneden, 
terwij1 de aanwezige tumor niet is onderkend als een schwannoom. Chirurg C stelt 
echter dat een onderzoek door hem niet nodig is, maar wel een onderzoek door de 
chirurg die de ingreep uitvoert en dat het achtervvege blijven van dat onderzoek niet 
aan hem verweten kan worden, daar hij niet betrokken is bij de operatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg persoonlijk niet verant-
woordelijk voor de gang van zaken kan worden gesteld, hoewel de structuur van de 
maatschap zodanig had moeten zijn, dat geen operaties werden uitgevoerd dan na-
dat degene die ze uitvoert of onder wiens supervisie deze gebeuren, de patient tevo-
ren onderzoekt of tenminste bezoekt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1459 1990-1994 (neurochirurg) 	 Subarachnoidale bloeding 
Klacht: Chirurg heeft patiente ontijdig en op onzorgvuldige wijze ontslagen. Chirurg 
is tekortgeschoten in doorverwijzen van patiente. Chirurg heeft huisarts en fysiothe-
rapeut niet geInformeerd over verdere behandeling. 
Feiten: Begin februari wordt patiente getroffen door een subarachnoidale bloeding. 
Een gemaakte CT-scan bevestigt de diagnose: subarachnoidale en intraventriculaire 
bloeding met ernstige resorptiehydrocephalus. Patiente wordt overgeplaatst naar 
academisch ziekenhuis. Na angiografie opereert de chirurg haar, waarbij een aneu-
rysma van de arteria communicans anterior geclipt is. Aanvankelijk is het beloop on-
gestoord, maar na een week trekt patiente de ventrikeldrain uit, waardoor meningi-
tis optreedt. Eind mei mag patiente op proef een weekend naar huis, hetgeen her-
haald wordt. Patiente wordt ontslagen, zonder nog naar revalidatiecentrum te wor-
den overgeplaatst. Op 8 juni wordt patiente weer opgenomen met een heupbreuk 
ten gevolge van een val. 
Overwegingen: Het College constateert dat er een misverstand is ontstaan over ont-
slag naar een revalidatiecentrum, waarvoor de chirurg strikt genomen geen indicatie 
zag, of naar huis. Dit valt te betreuren, maar is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ge-
zien de stukken is het College van oordeel dat geen aanmerkingen kunnen worden 
gemaakt op het beleid van de chirurg. Vaststaat dat direct een longspecialist is ge-
waarschuwd, toen daar aanleiding toe was. Het staat vast dat de ontslagbrieven met 
alle noodzakelijke gegevens tijdig zijn verzonden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1460 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Fractuur onderarm 
Klacht: Chirurg heeft gefaald bij de behandeling van een fractuur van patientje. 
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Felten: Patientje (7) breekt op 17 oktober 1988 Mar onderarm. Na de zetting in het 
gips is geen foto gemaakt. Na verwijdering van het gips in november wordt een aan-
zienlijke afwijking geconstateerd. Repositie volgt op 8 november. Deze ingreep ver-
loopt goed, maar klager weigert de kosten voor deze operatie te vergoeden, daar NJ 
de chirurg verantwoordelijk houdt voor het mislukken van de eerste behandeling. 
Overwegingen: Het College overweegt dat patientje op 17 oktober is behandeld door 
een arts-assistent, die als diagnose een greenstickfractuur heeft gesteld. Hit de ter 
zitting getoonde fob's blijkt echter dat een beoordelingsfout is gemaakt en er sprake 
is geweest van een distale radiusfractuur. Ten gevolge hiervan is patientje ten on-
rechte tussentijds niet gecontroleerd. Het College oordeelt dat de chirurg vanuit 
tuchtrechtelijk oogpunt onder dergelijke omstandigheden slechts aansprakelijk is, 
wanneer hi) de behandeling van deze patient niet aan een arts-assistent had mogen 
overlaten, dan wel de arts-assistent onvoldoende had ganstrueerd. Het College 
heeft niet kunnen vaststellen dat deze arts-assistent, die over ruime ervaring be-
schikte, niet capabel was om een fractuur als zich had voorgedaan te behandelen. 
Oat de chirurg de assistent onvoldoende had ge'instrueerd, is evenmin gebleken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1461 1990-1994 	 Oysirofie 
Klacht: Chirurg is verantwoordelijk voor het ontstaan van een dystrofie na de behan-
deling van een polsfractuur. 
Feiten: Patiente breekt op 22 maart Mar pols, die door een arts-assistent gezet wordt. 
De volgende dag heeft patiente dikke vingers, maar in het ziekenhuis acht men het 
gips niet te strak zitten. Patiente klaagt nog diverse malen over pijn. Wanneer het 
gips verwijderd wordt, staat de arm verkeerd. Daar de chirurg supervisie heeft over 
de arts-assistent, acht patiente hem verantwoordelijk. De chirurg stelt dat bij verwij-
dering van het gips zich reeds een Sfideckse dystrofie aan het ontwikkelen was, re-
den waarom ook geen repositie van de fractuur verricht wordt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat ten gevolge van het ongeval zich bij 
patiente een Sildeckse dystrofie heeft ontwikkeld. Het is zeer wel mogelijk dat de 
door patiente geuite klachten en beperkingen van de beweeglijkheid door de dystro-
fie zijn veroorzaakt. Deze dystrofie staat los van de repositie en de niet-tijdige ander-
kenning van de ulnaluxatie. De chirurg treft ten aanzien van het ontstaan van de 
dystrofie geen verwijt. Een goede behandeling van een dystrofie is op dit moment 
nog niet mogelijk. De chirurg heeft zich ingespannen om patiente een zo optimaal 
mogelijke behandeling te geven door haar te verwijzen naar een collega die meer er-
varing heeft met de behandeling van Sficleckse dystrofie. Patiente wil zich echter 
verder niet laten behandelen. De chirurg is slechts aansprakelijk voor het handelen 
van een arts-assistent, indien de behandeling niet aan hem had mogen worden over-
gelaten. In cam had de assistent een mime ervaring. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1462 1990-1994 	 Voorhoofdsholteontsteking 
Klacht: Chirurg heeft patient ten onrechte niet behandeld en heeft ten onrechte een 
rekening gestuurd. 
Felten: Patient wendt zich tot afdeling EHBO wegens een voorhoofdsholteontste-
king. Daar wordt hem meegedeeld zich na het weekend tot de eigen specialist te 
wenden; hi) is die dag niet behandeld. Wel ontvangt hil een rekening, waarover hij 
met de secretaresse belt, die hem echter een nieuwe, lagere, rekening stuurt. Het is 
volgens de chirurg in het ziekenhuis gebruikelijk dat KNO-patienten in het weekend 
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doorverwezen worden naar eigen specialist of degene die dienst doet. Ten aanzien 
van de verzonden declaraties zijn excuses gemaakt als zijnde administratieve vergis-
singen. 
Overwegingen: Patient is niet door de chirurg behandeld. Hem kan alleen een tucht-
rechtelijk verwijt gemaakt worden, indien hij de behandeling niet aan de assistent 
had mogen overlaten, dan wel onvoldoende instructies had gegeven. Het College 
kan niet vaststellen dat de chirurg een verwijt treft. 
Voor wat betreft het verzenden van de nota's is geen_sprake van enige opzet. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 35 CMTC 25 juni 1992, TGR 1993/40 	 Claudicatio intermittens 
(Klacht ingetrokken, maar om redenen van algemeen belang behandeld.) 
Klacht: Chirurg heeft nagelaten actie te ondernemen door nader onderzoek te doen 
naar de bevindingen bij rOntgenonderzoek van de thorax. 
Feiten: In mei 1988 stelt de chirurg bij patient de diagnose claudicatio intermittens 
progressiva ten gevolge van occlusie van de linkerarteria iliaca communis. Hij advi-
seert een desobstructie of een bypass. Afwijkend van het protocol is bij patient geen 
internist in consult gevraagd. Op 14 september verricht de chirurg een aorta-iliacale 
bypassoperatie links door middel van een prothese, een embolectomie en een Dot-
ter-dilatatie. Op de IC is nog een thoraxfoto gemaakt. Het verslag ervan heeft de chi-
rurg niet gezien. 
In mei 1989 klaagt patient over kortademigheid. Na longfunctie-onderzoek en bron-
choscopie blijkt dat er sprake is van een infiltrerend grootcellig carcinoom van de 
linkerbovenkwab. Na een mediastinoscopie op 5 juli wordt patient op 11 juli ont-
slagen. Op 18 juli zien patient en zijn echtgenote een andere chirurg voor een second 
opinion. Bij onderzoek blijkt een uitgebreide metastasering in het mediastinum en 
patient kan niet meer in aanmerking komen voor proefthoracotomie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de eindverantwoordelijke 
hoofdbehandelaar van patient is. Het niet in consult roepen van een internist is on-
gebruikelijk, nu het gaat om een patient, ouder dan 50 jaar en lijdende aan een vaat-
ziekte, waarvan bekend is dat dit vaak niet geisoleerd, maar in combinatie met pul-
monaal en/of cardiaal lijden voorkomt. 
Aan de huisarts is belangrijke informatie onthouden door opvallend korte en uiterst 
summiere ontslagbrieven. Het College is van oordeel dat in de gegeven omstandig-
heden de voor de patient vitale gegevens, bij toeval blijkende uit de rontgenversla-
gen, aan zijn aandacht waren ontsnapt en dat hem tuchtrechtelijk verweten moet 
worden dat dit in dit geval is gebeurd. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat er tussen de specialismen in het ziekenhuis onvol-
doende contact was, waardoor op een geconstateerd risico niet gereageerd werd en 
ook de huisarts niet geinformeerd werd. Anders dan het College in eerste aanleg is 
het CMTC er niet van overtuigd dat er pre-operatief geen intern consult is aange-
vraagd. Het CMTC acht de chirurg ook verantwoordelijk voor het missen van een 
belangrijk onderzoekgegeven waarop actie had moeten worden ondernomen. Hij is 
hoofdbehandelaar en de op zijn naam aangevraagde thoraxfoto's hadden hem niet 
mogen ontgaan. Dat mogelijk anderen oplettender hadden kunnen zijn, doet aan 
zijn verantwoordelijkheid niet af. Het CMTC acht om redenen aan het algemeen be-
lang ontleend publicatie van de beslissing gewenst. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 
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1 463 1990-1994 	 Colonpathologie 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende adequate zorg aan patient besteed. 
Feiten: Op 26 februari 1990 wordt patient op verwijzing van de huisarts gezien door 
de co-assistent, die uitvoerige anamnese afneemt en concludeert tot chronische ob-
stipatie en colonpathologie. Het verrichten van een coloninloop wordt voorgesteld. 
De werkzaamheden van de co-assistent worden gecontroleerd door een arts-assis-
tent, die zo nodig een supervisor raadpleegt. Men stuurt patient naar huis. De klach-
ten verergeren en patient wendt zich weer tot ziekenhuis en vraagt expliciet naar de 
aangeklaagde chirurg. De chirurg ziet patient en besluit tot het maken van maagfo-
to's op 13 maart. De uitslag van de fob's wordt door arts-assistent met patient be-
sproken op 23 maart. Oak nu wordt de supervisor niet gecontacteerd. 
De klachten verergeren en in een ander ziekenhuis wordt na onderzoek de diagnose 
colonstenose gesteld, waarna patient wordt geopereerd. 
Overwegingen: Het College constateert dat op de afdeling chirurgie een behoorlijk 
controlemechanisme op de werkzaamheden van de arts-assistenten ontbreekt, De 
chirurg kan slechts in zeer beperkte mate voor deze systeernfouten in tuchtrechte-
lijke tin verantwoordelijk worden gesteld. Wel valt de chirurg te verwijten dat het 
ziektebeeld zoals in de status wordt vastgelegd, duidelijk wijst op een colonstenose. 
De chirurg heeft zich deze bevindingen te weinig ter harte genomen. Patiente is in 
een betrekkelijk kort tijdsbestek door vier personen op de afdeling gezien, hetgeen 
een behoorlijke afhandeling kennelijk niet beef t bevorderd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 464 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Corarthrosis 
faacht: Pen geplande operatie heeft geen doorgang gevonden wegens het niet be-
schikbaar zijn van een bed voor patiente. 
Felten: Wegens een coxarthrosis beiderzijds wordt patiente op de opnamelijst voor 
een totale heupprothese-operatie rechts geplaatst. Pre-operatief wordt patiente door 
cardioloog gezien die geen bezwaar tegen de operatie heeft, mits zij post-operatief 
24 uur op de IC verpleegd wordt. Op de dag van opname blijkt de cardioloog niet 
aanwezig en het voor patiente bestemde bed blijkt door een collega van de cardio-
loog met een andere patient belegd te zijn. De operatic wordt uitgesteld. De chirurg 
bespreekt het gebeurde met patient en echtgenoot. Ben week nadien wordt patiente 
heropgenomen en geopereerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg ten aanzien van deze onbe-
vredigende gang van taken geen verwijt treft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 465 1990-1994 	 Ontslag 
Klacht: Chirurg heeft patient onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende lang behan-
deld en hem tegen de wil van de familie op 28 februari voortijdig ontslagen. 
Feiten: Klacht wordt ingesteld tegen chirurg X. Zie ook 1 359 par.]] 2. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College kan de chirurg geen onzorgvuldig-
held warden verweten. Oak de beslissing patient weer terug naar het verzorgings-
huts te laten gaan acht het College niet onzorgvuldig. Daarentegen heeft het College 
wel aanmerkingen op de wijze waarop het ontslag is uitgevoerd. De chirurg is ook 
eindverantwoordelijk voor het feit dat in het klinisch bericht, dat bij ontslag aan pa-
tient is meegegeven en dat als ontslagbrief bedoeld was, de medicatie die patient ge-
bruikte niet volledig is vermeld en dat elk bericht over zijn psychische toestand ont-
breekt, waar, gelet op zijn verwardheid, zeker aanleiding toe was. 
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Het College acht dit handelen echter met zodanig verwijtbaar dat het opleggen van 
een maatregel gerechtvaardigd is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1466 1990-1994 	 Perforatie appendix 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld met als gevolg een perfo-
ratie van de blindedarm. 
Feiten: Patient krijgt tijdens kampeervakantie hevige buikpijn. Ouders komen hem 
halen en brengen hem naar de huisarts in de eigen woonplaats, die een acute blinde-
darmontsteking constateert en patient doorstuurt naar ziekenhuis. Patient arriveert 
op 14 augustus om 23.10 uur en de aangeklaagde chirurg belooft de ouders de pa-
tient die nacht nog te zullen opereren, nadat hij klaar is met een slachtoffer van een 
ernstig vliegtuigongeval. De chirurg stelt dat hij de familie heeft meegedeeld patient 
pas de volgende ochtend te zullen opereren, zoals ook op het opnameformulier 
vermeld staat. De chirurg is tot 05.00 uur bezig geweest met de operatie van be-
doelde ongevalspatient. Hij gaat naar huis en om omstreeks 08.00 uur bekijkt de chi-
rurg patient opnieuw en meldt de diagnose acute appendicitis aan de operatiekamer 
met verzoek de patient door dienstdoend collega te doen opereren. Dit verzoekt de 
chirurg de collega ook zelf. 
Om 13.00 uur blijkt patient nog steeds niet geopereerd. Bij de uiteindelijk om 14.38 
uur begonnen operatie blijkt de appendix geperforeerd te zijn. Na de ingreep ont-
wikkelt zich een wondabces, waaruit na openen 100 ml. pus wordt gedraineerd. 
Overwegingen: Het College acht het begrijpelijk en juist dat de chirurg prioriteit heeft 
gegeven aan de operatie van het slachtoffer van het vliegongeval. Onjuist is dat de 
chirurg na afloop van die ingreep niet zodanige maatregelen heeft genomen dat pa-
tient in ieder geval vroeg in de morgen van 15 augustus geopereerd zou kunnen 
worden. Het College heeft de indruk dat de overdracht in een situatie als de onder-
havige binnen de maatschap niet afdoende is geregeld. Onduidelijk is gebleven wie 
na 08.00 uur de eindverantwoordelijkheid voor de patient droeg. De patient lijkt van 
deze onduidelijkheid de dupe te zijn geworden. Als de specialist, die de patient 
heeft opgenomen, acht het College de chirurg hiervoor verantwoordelijk. 
Het is niet met zekerheid vast te stellen of het ontstaan van de perforatie door het 
late tijdstip van opereren is ontstaan, maar een verband is aannemelijk. 
Beslissing: Waarschuwing. 

I 467 1990-1994 	 Colitis ulcerosa 
Klacht: Chirurg heeft de familie van patient op onzorgvuldige wijze bejegend. 
Feiten: Patient wordt opgenomen wegens onder andere een recidiverende colitis ul-
cerosa. Patient is onder behandeling van diverse artsen. De aangeklaagde chirurg er-
kent dat de communicatie tussen klagers (kinderen van patient) en de diverse artsen 
niet optimaal was, waarom men getracht heeft de informatieverstrekking te coordi-
neren. De chirurg weigert op het verzoek van klagers om euthanasie in te gaan en in 
de hevige discussie die volgt, zegt de chirurg dat het klagers vrij staat 'patient zelf 
dood te schieten'. Deze opmerking achten klagers niet gepast. 
Overwegingen: Het College kan niet vaststellen dat de chirurg een verwijt moet wor-
den gemaakt omtrent de gebrekkige communicatie tussen klagers en het ziekenhuis. 
De beslissing de informatieverstrekking te coordineren komt het College juist voor. 
Het staat vast dat de chirurg de gewraakte opmerking heeft gemaakt; dat deze seri-
eus gemeend was, acht het College hoogst onwaarschijnlijk. De chirurg heeft ver- 
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klaard de opmerking te betreuren. Dit in aanmerking genomen, acht het College het 
vertrouwen in de medische stand niet ondermijnd door de opmerking. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 468 1990- 1994 	 Verbrijzelingsfractuur 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte patiente niet op een gesloten afdeling laten opne-
men. Chirurg heeft onvoldoende acht geslagen op de noodsignalen van patiente. 
Felten: Patiente pleegt in oktober een tentamen suicidii door van balkon te springen. 
Len psychiatrische opname kan niet verwezenlijkt worden, daar patiente geopereerd 
moet worden wegens een verbrijzelingsfractuur van het olecranon rechts en er geen 
bed beschikbaar is op de PAAZ-afdeling. 
De chirurg opereert patiente en acht observatie in verband met mogelijk inwendig 
letsel geboden. De psychia ter neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de psy-
chiatrische begeleiding en behandeling van patiente in de te overbruggen periode. 
Patiente probeert lucht in de infuusslang te spuiten, een incident dat noch aan de 
chirurg, noch aan de psychiater gemeld wordt. Len dag nadien springt pa tiente van 
balkon van de recreatiekamer. Zij wordt overgebracht naar een academisch zieken-
huis, waar een dwarslaesie wordt geconstateerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet de verantwoordelijke 
chirurg was van patiente voor wat betreft de psychiatrische aspecten van haar be-
handeling. De chirurg heeft op juiste gronden post-operatieve verpleging op de af-
deling chirurgie noodzakelijk geacht. Het College is van melting dat niet altijd voor-
komen 'can worden dater toch patienten zijn die er in slagen aan de aandacht te ont-
snappen en een nieuwe suicidepoging doen. 
De chirurg heeft aan pa tiente voldoende zorg besteed. Wel heeft het College gecon-
stateerd dat de behandelende chirurgen hun diverse taken en verantwoordelijkhe-
den niet hebben gecoerdineerd en dater geen duidelijke afspraken over de elkaar ra-
kende beleidsvlakken zijn gemaakt. Daarnaast heeft het ontbroken aan voldoende 
communicatie van de verpleegkundigen met de chirurg en de psychiater en de ver-
pleegkundigen onderling. Het College acht het ongebruikelijk dat de chirurg niet is 
ingelicht over het incident met de infuusslang. 
De chirurg heeft niet geheel gehandeld zoals van hem had mogen worden verwacht, 
maar dat handelen is niet zodanig verwijtbaar dat hem een tuchtrechtelijke maatre-
gel opgelegd wordt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 469 1990 -1994 	 Metastase 
KIacht: Chirurg heeft pijnklachten van patiente niet adepaat onderzocht. Chirurg 
heeft patiente juiste informatie omtrent ziektebeeld en levensverwachting onthou-
den. 
Felten: In juni ondergaat patiente een borstsparende operatie, waarna zij wordt be-
straald en iedere drie maanden voor controle moet terugkomen. Tijdens deze contro-
lebezoeken uit zij pijnklachten aan de chirurg en aan collega X. De chirurg besluit 
geen botscan te laten maken, daar dit een invasief en voor de patient belastend on-
derzoek is, waaraan hij patiente niet wil onderwerpen nu hij de aanwezigheid van 
botmetastasen niet aannemelijk acht. Len thoraxfoto laat geen afwijkingen zien. In 
september van het volgende jaar laat collega X op dringend verzoek van patiente 
bloedonderzoek doen en een botscan maken, waarbij afwijkingen worden gevonden 
en een verdenlcing voor metastasering. 
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Overwegingen: Het College is van oordeel dat met vaststaat dat de pijnklachten in het 
borstbeen bij controle van patiente op de voorgrond stonden. In de status is daarvan 
geen melding gemaakt. Hoewel de chirurg er beter aan had gedaan patiente niet ge-
rust te stellen op basis van de niet-afwijkende thoraxfoto, kan met gesteld worden 
dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ambtshalve merkt het College 
op, dat het gehanteerde controlesysteem (het beurtelings zien van patienten door 
twee chirurgen) van de betrokken chirurgen een zeer zorgvuldige vastlegging en be-
studering van de bevindingen in de status van de patient vergt. Dit systeem brengt 
meer risico's met zich mee. De chirurg kan voor het bestaan van het systeem niet al-
leen v.erantwoordelijk worden gehouden. Het College geeft de chirurg in overwe-
ging of het systeem niet voor verbetering vatbaar is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1470 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Heupoperatie 
Klacht: Chirurg heeft vertraging van de uitvoering van een operatie van patiente ver-
oorzaakt. 
Feiten: Patiente wordt eind 1986 naar de chirurg verwezen voor een dubbelzijdige 
heupoperatie. Aanvullende rontgenfoto's worden gemaakt. Het tijdstip van de ope-
ratie hangt af van het tijdstip dat de chirurg beschikking kan krijgen over operatie-
ruimte en het beschikbaar komen van een eenpersoonskamer. Aanvankelijk wordt 
een afspraak gemaakt voor eind juni 1987: Deze afspraak wordt afgezegd, volgens 
chirurg daar er geen kamer voor patiente beschikbaar was en volgens patiente om-
dat met tijdig aanvullende rOntgenfoto's gemaakt konden worden. 
Een nieuwe afspraak wordt gemaakt voor 19 augustus. Op 11 augustus informeert 
patiente, daar zij nog niets heeft vernomen. Zij hoort dat de chirurg zijn vakantie 
heeft verlengd en zeker niet zal tenig zijn op de 19e augustus. De chirurg die pafien-
te indertijd heeft verwezen naar aangeklaagde chirurg, verwijst patiente naar andere 
chirurg, verbonden aan ander ziekenhuis, die patiente op 7 oktober met succes ope-
reert. 
Patiente stelt dat zij na haar eerste bezoek aan aangeklaagde chirurg zoveel slechter 
is gaan lopen, dat zij de operatic niet langer wilde uitstellen. De chirurg stelt dat hij 
de kliniek, waar hij patiente zou opereren, ruim voor 11 augustus heeft medege-
deeld dat hij om gezondheidsredenen met in staat was 19 augustus te opereren. Aan 
de kliniek is verzocht patiente op de hoogte te stellen. 
Overwegingen: Het College stelt dat het op zich niet ongebruikelijk is dat er voor ope-
raties, die niet spoedeisend zijn, een wachttijd van enkele maanden geldt en dat 
deze, eenmaal afgesproken, den of meerdere malen worden uitgesteld. Op zichzelf 
valt het tweemaal uitstellen van de operatie de chirurg niet te verwijten. Het College 
acht wel verwijtbaar dat de operatie in ieder geval de tweede maal niet op adequate 
wijze werd afgezegd. Zeker daar het bier ging om een patiente met een progressief 
ziekteproces bij wie de loopklachten toenamen, had de chirurg niet mogen volstaan 
met een telefonische mededeling aan de kliniek; hij had patiente zelf op de hoogte 
moeten stellen en direct een afspraak voor een nieuwe operatiedatum op korte ter-
mijn moeten maken. 
Beslissing: Waarschuwing. 
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1471 1986-1989 	 Arthrose 
Klacht: Chirurg heeft als hoofd van een afdeling algemene heelkunde een structuur 
in de hand gewerkt, waarbij de behandelend chirurg A als orthopedisch chirurg 
werlczaam is op de afdeling, hetgeen in het onderhavige geval ten detrimente van de 
behandeling van patiente heeft gewerkt. 
Feiten: Klacht wordt ingediend door dochter en schoonzoon van de inmiddels over-
leden patiente. 
Patiente bezoekt eind september wegens knieklachten orthopedisch chirurg A., ver-
bonden aan de afdeling algemene heelkunde van een ziekenhuis waarvan de aange-
klaagde chirurg hoofd is, Begin december herhaalt patiente dit bezoek wegens aan-
houdende pijnklachten en chirurg A stelt Ms diagnose ernstige gonarthrose, moge-
lijk op basis van een seronegatieve reumatokle arthritis en acht een totale knie-ar-
throplastiek links aangewezen. Patiente wordt op wachtlijst van ander ziekenhuis 
geplaatst. Begin januari bezoekt patiente voor de derde maal het spreekuur van 
chirurg A, die het beeld constateert van een purulente gonarthritis met fistelvor-
ming. Nog diezelfde dag wordt patiente in het afgesproken ziekenhuis opgenomen 
en geopereerd door chirurg A. 
Patiente wordt twee maal geopereerd zonder succes; haar toestand verslechtert. Op 
verzoek van chirurg A wordt onder leiding van de aangeklaagde chirurg 8 een spe-
ciale klinische conferentie gewijd aan het ziektebeeld van patiente. Overigens is chi-
rurg B niet rechtstreeks betrokken geweest bij de behandeling van patiente. 
Kort nadien wordt patiente, in verband met het vermoeden van het bestaan van een 
tuberculeus proces, met tuberculostatica behandeld. Patiente wordt begin juni over-
geplaatst naar een verpleeghuis, waar zij overlijdt. 
Overwegingen: Het College kan de klagers, die lijken te miskennen dat de werkter-
reinen van de specialismen orthopedische chirurgie en algemene heelkunde elkaar 
deels overlappen, niet volgen. Het College merkt op dat de aangeklaagde chirurg 
ten aanzien van de aan patiente gegeven behandeling direct noch indirect enig ver-
wijt kan treffen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1472 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Polsfractuur 
Klacht: Chirurg was, ondanks het feit dat hij dienst had, niet aanwezig in het zieken-
huis en heeft patiente een half uur op de EHBO laten wachten, Chirurg heeft de 
breuk niet goed gezet, waardoor definitief herstel is uitgebleven. 
Felten: hind maart 1982 breekt patiente haar linkerpois bij een val van de trap. De 
aangeklaagde chirurg, die destijds als arts-assistent in opleiding tot orthopedisch 
chirurg werkzaam is op de ElBO-post, behandelt patiente. De diagnose worth ge-
steld op een fractura radii typica communitiva met dislocatie. De fractuur wordt ge-
reponeerd en gipsspalken worden aangemeten onder locaalanesthesie. Gemaakte 
rontgenfoto's tonen een goede stand van de fractuur. Op 28 maart en 2 april is pa-
tiente telkens door een andere arts-assistent gezien. Op 14 april ziet de chirurg pa-
tiente en omdat de hand enigszins gestuwd is, heeft de chirurg brufen voorgeschre-
yen en oefenen van de vingers geadviseerd. Op 16 en 19 april is patiente door ortho-
pedisch chirurg gezien Op 7 mei is het gips door opleider van de aangeklaagde chi-
rurg verwijderd. De stand van de fractuur blijkt onveranderd goed, man er is wei-
nig callus gevormd en de consolidatie is dubieus. Op 14 mei komt patiente met hevi-
ge pijnklachten in hand en elleboog naar het spreekuur, waar de chirurg constateert 
dat sprake is van een beginnende Siideckse dystrofie. Na dit consult is de chirurg 
niet meer bij de behandeling betrokken geweest. 
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Overzvegingen: Het College overweegt dat de chirurg slechts bereikbaarheidsdienst 
had en derhalve slechts naar het ziekenhuis moest komen wanneer inschakeling van 
een orthopedisch chirurg gewenst was. Een wachttijd van een half uur voor de be-
handeling van een polsfractuur van een EHBO-afdeling is niet onaanvaardbaar lang. 
De overgelegde foto's na de repositie tonen dat de stand van de fractuur goed was. 
Ook de nabehandeling van de fractuur geeft het College geen reden tot op- of aan-
merkingen. Dat volledig herstel is uitgebleven, is te wijten aan het intreden van een 
niet vermijdbare complicatie, de Siideckse dystrofie. Ter zitting is gebleken dat deze 
complicatie bij patiente slechts beperkte gevolgen heeft gehad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1473 1986-1989 	 Pneumothorax 
Klacht: Chirurg heeft op onverantwoorde wijze het beheer op de afdeling Eerste 
Hulp (EH) gevoerd, waardoor patient onvoldoende is onderzocht en begeleid. 
Feiten: Chirurg is als hoofd van de afdeling EH eindverantwoordelijk voor de orga-
nisatie van de afdeling. Patient wordt op 19 februari na een auto-ongeval naar de EH 
gebracht, waar hij wordt behandeld. Thuisgekomen houdt hij klachten en bij nader 
onderzoek in een ander ziekenhuis op 25 februari wordt een pneumothorax links 
vastgesteld. Patient wordt opgenomen en tot 5 maart behandeld. 
Overwegingen: Het College heeft op grond van de overgelegde richtlijnen - waarin is 
opgenomen in welke gevallen altijd een arts-assistent of een specialist moet worden 
gewaarschuwd - geen aanleiding gevonden aanmerkingen te maken op de destijds 
geldende, met ongebruikelijke organisatiestructuur van de EH-afdeling. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 474/475/476/477 1990-1994 	 Schedelbasisfractuur 
Klacht wordt tegen drie chirurgen en een neurochirurg ingesteld en gezamenlijk be-
handeld. 
Klacht: Chirurgen wordt structurele tekortkomingen verweten, een gebrek aan  coör-
dinatie, samenwerking en discipline. De behandeling van ernstige traumapatienten 
wordt overgelaten aan chirurgen in opleiding en co-assistenten. 
Feiten: Patiente (78 jaar) valt van keldertrap op 26 februari om 20.00 uur. Patiente 
wordt door chirurgen in opleiding gezien en een hoofdwond en schedelbasisfrac-
tuur worden geconstateerd. Besloten wordt dat zij na hechting van de wond ter ob-
servatie opgenomen zal worden. Daar er op dat (drukke) moment niemand is om te 
hechten, wordt een tamponade aangebracht met een drukverband. Om 22.15 uur 
hecht een co-assistent de wond zonder toezicht van een chirurg. Patiente wordt we-
gens zwakke onregelmatige pots naar de reanimatiekamer gebracht, waar een circu-
latie- en ademhalingsstilstand optreedt. Niet lang na middernacht overlijdt patiente 
op de IC. 
Bij obductie wordt vastgesteld dat slijmvliezen en inwendige organen matig bloed-
houdend waren. Er is sprake van een breuk in de schedel, hersenvliesbloeding en 
hersenlcneuzing. Het bloedverlies kan de dood hebben bevorderd of bespoedigd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg patiente niet heeft behan-
deld. De chirurg is alleen verantwoordelijk voor het opstellen van een behoorlijk 
protocol en ten aanzien van de personele (chirurgische) invulling daarvan. Naar het 
oordeel van het College is het in casu gehanteerde protocol in Nederland algemeen 
aanvaard en ontmoet geen bedenkingen, nu naast het protocol voor de Eerste Hulp 
Afdeling een traumaprotocol voor grote ongevallen bestaat. Dat in casu het Eerste 
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Hulpprotocol is gevolgd en niet het traumaprotocol, is een beslissing van de dienst-
doende chirurgen. De chirurg is hiervoor niet verantwoordelijk. 
Het gehanteerde protocol, op grond waarvan geen gekwalificeerde chirurgen buiten 
kantooruren op de Eerste Hulp aanwezig zijn, is een aanvaardbaar systeem. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat bij een EHBO van een ziekenhuis verwacht mag wor-
den dat er een behoorlijke controle plaatsvindt op de minst ervarene die het EHBO-
gebeuren leidt. De begeleiding van een arts-assistent niet in opleiding zes maanden 
na het artsexamen dient zodanig te zijn dat er sprake is van overdracht van kennis 
en ervaring alsook bewaking van de kwaliteit. 
In het onderhavige geval is patiente ten enenmale onvoldoende bewaakt. De toe-
stand van patiente is geleidelijk verergerd zonder dat dit onderkend werd. Ter zit-
ting is gebleken dat er geen controle plaatsvindt van de binnengekomen patienten 
dan wet van de aantekeningen inzake die patienten door gevorderde chirurgen in 
opleiding of door de chirurgen. De oorzaak van het falen van de chirurgisch assis-
tent vindt zijn reden in het tekortschieten en de feilen in de organisatie en kan 
daarom in het onderhavige geval niet leiden tot een tuchtrechtelijk verwijt. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

11 36 MTC Eindhoven 29 aril 1991, MC 1992, 665 	 Peritonitis 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende alert en adequaat gereageerd met betrekking tot 
opname en behandeling van patient. Chirurg heeft patient en klager onvoldoende 
gethformeerd. 
Feiten: Patient wordt ziek en huisarts verwijst naar Eerste Hulppost van het zieken-
huis, waar de aangeklaagde chirurg als arts-assistent in opleiding fungeert als vaste 
assistent. De chirurg mag als poortwachter zich met diagnose en selectie bezig hou-
den. Voor opname is de chirurg aangewezen op de toestemming van zijn supervisor 
of de dienstdoend chirurg. In verband met de drukte wordt assistentie ingeroepen 
van arts-assistent X, die patient onderzoekt en diagnose peritonitis stelt in afwach-
ting van de uitslag van het urineonderzoek. De chirurg neemt het onderzoek over en 
stelt als differentiaal diagnose: acute appendicitis als eerste en nierbekkenontsteking 
als tweede mogelijkheid. De supervisor is niet bereikbaar, evenmin de dienstdoend 
chirurg, de coordinator en de oudste assistent. Len chirurg die spreekuur houdt in 
de nabijheid van de Eerste Hulp besluit, zonder patient te zien, tot opname, die om 
14.30 uur geeffectueerd wordt. Vervolgens gebeurt er niets. Om 16.45 uur tijdens de 
•middagoverdracht meldt de chirurg de opname van patient. Een chirurg Z die geen 
dienst heeft, ziet patient en constateert een peritonitis en oordeelt een spoedoperatie 
noodzakelijk. Deze operatie wordt uiteindelijk om 19.00 uur uitgevoerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het hier om een ernstige zaak gaat, 
waarin de aan patient verstrekte medische zorg ver onder de maat is gebleven. Meer 
door toeval dan door een gestructureerde aanpak is patient de bewuste dag geope-
reerd en is een noodlottige afloop vermeden. Het gaat hier echter meer om een ge-
brekkige organisatie dan om onjuist handelen van de chirurg. De gehele genees-
kundige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de afdeling Eerste Hulp 
lag op de schouders van de chirurg, die in feite op niemand kon terugvallen. 
Opvallend is dat de chirurg die de opname fiatteerde nalatig is gebleven de vereiste 
follow-up te geven. 
Het College is van oordeel dat de chirurg niet aansprakelijk gesteld kan worden 
voor het feit dat het tang duurde voordat een chirurg voor patient beschikbaar was. 
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Het twijfelen omtrent de juiste diagnose is niet verwijtbaar. Buiten schuld en toe-
doen van de chirurg heeft het advies inroepen van een chirurg geen effect gehad. Ter 
zitting is gebleken dat de chirurg patient wel geinformeerd heeft over de twee diag-
noses waaraan hij dacht. 
De behandelend chirurg die de ontslagbrief heeft getekend, is verantwoordelijk voor 
de beslissing patient te ontslaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1478 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Hernia nuclei' pulposi 
Klacht: Chirurg heeft operatie uitgevoerd zonder daartoe bevoegd te zijn. Chirurg 
heeft fout gemaakt bij operatie. Chirurg heeft onvoldoende nazorg betracht. 
Feiten: Patient wordt op 9 oktober 1990 geopereerd door de chirurg wegens een her-
nia nuclei pulposi op het niveau L4-L5. Patient lijdt aan een essentiele hypertensie en 
direct na de operatie is een lichte tensiedaling opgetreden. De patient wordt na de 
operatie in bevredigende conditie naar de verkoever gebracht. Op de verkoever 
daalt de bloeddruk tot 90/60. Na behandeling stabiliseert de bloeddruk tot 120/60. 
Overgeplaatst naar de verpleegafdeling daalt de bloeddruk in de loop van de avond 
weer, waarop patient op advies van de dienstdoend anesthesioloog 1 liter gelo-
plasma toegediend krijgt. De dienstdoend arts-assistent onderzoekt patient wegens 
buikpijnklachten, maar vindt geen bijzotiderheden. 
Omdat de Hb-bepaling de volgende morgen 5.4 mmo1/1 blijkt, deelt de verpleging 
dit de chinirg mee die aan de mogelijkheid van een nabloeding denkt. Hij is met zijn 
spreekuur bezig en verzoekt een collega de patient te bezoeken. Deze laat patient 3 
eenheden RBC toedienen, uitgaande van een groter peroperatief bloedverlies dan in-
gescha t. 
Tijdens de zaalvisite om 12.00 uur zijn chirurg en collega volledig op de hoogte van 
de medicatie/vloeistof door de anesthesioloog toegediend. Om 15.00 uur daalt de 
bloeddruk dramatisch, waarna patient aan een verbloedingsshock is overleden. 
Overzvegingen: Het College is van mening dat het verrichten van een HNP-operatie 
niet slechts tot de bevoegdheid van een neurochirurg behoort. In veel ziekenhuizen 
is geen neurochirurg aanwezig en worden bedoelde operaties door orthopedisch 
chirurgen uitgevoerd. De kennis en ervaring van de chirurg voldoen aan de daaraan 
te stellen eisen. 
Het beschadigen van de linkerarteria iliaca communis is een zeldzaam voorkomende 
complicatie die, aldus de deskundige, ook zeer ervaren (neuro)chirurgen kan over-
komen. Het College acht het met aannemelijk dat de operatie niet lege artis is uitge-
voerd. Met de deskundige is het College van oordeel, dat bij onbegrepen bloedver-
lies of tensiedalingen, de diagnose vaatbeschadiging moeilijk is. Het College signa-
leert gebreken in de organisatie van het ziekenhuis, met name ten aanzien van het 
ontbreken van duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid in de post-opera-
tieve fase, het beleid ten aanzien van operatiepatienten die worden overgeplaatst 
naar de afdeling en de overdracht van gegevens van anesthesiologen aan snijdend 
specialisten en omgekeerd. Daardoor kan een te grote verantwoordelijkheid worden 
gelegd bij de observerend verpleegkundigen en/of arts-assistent. De patient is over-
leden als gevolg van fouten binnen het ziekenhuis, zoals door de directie is erkend. 
Hoewel het College van mening is dat de chirurg patient vaker had kunnen zien, is 
het College op grond van de gesignaleerde gebreken in de organisatie van het zie-
kenhuis van oordeel dat de chirurg geen tuchtrechtelijk relevant verwijt treft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 479 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Total hip 
Klacht: Chirurg heeft de operatie op onjuiste wijze uitgevoerd en bovendien een ver-
keerde keuze van prothese gedaan. 
Feiten: Op 5 november worth bij patiente een totale heupprothese ingebracht. Patien-
te blijft echter pijn houden en loopt slecht. Len botscan weigert de chirurg uit te voe-
ren en een heroperatie ontraadt de chirurg. Wanneer patiente zich tot een ander zie-
kenhuis wendt, wordt haar meegedeeld dat de heup scheef zit en een verkeerde pro-
these is gekozen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de keuze van heupprothese de chirurg 
niet te verwijten is. De twee typen waartussen een keuze gemaakt kan worden, heb-
ben beide voor- en nadelen. Onder deskundigen varieert de voorkeur voor de ene of 
de andere soort prothese. Naar het oordeel van het College is de operatie lege artis 
uitgevoerd. Het College kan zich ermee verenigen dat de chirurg niet onmiddellijk 
tot heroperatie besloten heeft. Het staat vast dat niet de chirurg, maar diens collega 
X de operatie als hoofdoperateur heeft uitgevoerd. Ter zitting blijkt dat gebruikelijk 
is dat de chirurg patienten meedeelt dat de operatie door beiden wordt uitgevoerd 
en dat chirurg X de patient voor de operatie niet ziet. Het College heeft bedenkingen 
tegen dit beleid, daar het op die manier de patient niet duidelijk is wie hoofdverant-
woordelijke is voor de operatie. Bovendien behoort de eerstverantwoordelijke ope-
rateur voor de operatie kennis te maken met de patient. Het kan de chirurg in casu 
niet worden verweten voor de operatie niet met patiente kennis te hebben gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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Restgroep 

1480 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Keuring 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende naar klachten van patient geluisterd en hem uit 
de hoogte behandeld. Chirurg heeft onzorgvuldig gerapporteerd, zich daarbij base-
rend op rapporten van derden. 
Feiten: Patient is in april 1982 een ongeval overkomen, waarna hij enige maanden ar-
beidsongeschikt is geweest. Na werkhervatting in juni 1982 meldt patient zich in 
maart 1983 weer ziek, daar hij is gevallen. In verband met het onderzoek naar de 
arbeidsongeschiktheid van patient in het kader van de WAO/AAW heeft de con-
trolerend arts van het GAK de aangeklaagde chirurg gevraagd patient te onderzoe-
ken op afwijkingen die zijn huidige klachtenpatroon kunnen verklaren. 
De chirurg kan bij onderzoek geen duidelijke afwijkingen vinden waardoor de 
klachten van patient kunnen worden verklaard. 
De chirurg stelt kennis te hebben genomen van eerdere rapportages van andere art-
sen, maar zijn rapport te hebben gebaseerd op eigen bevindingen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg patient zorgvuldig heeft 
onderzocht en dat niet aannemelijk is geworden dat de chirurg onvoldoende aan-
dacht heeft besteed aan de klachten van patient. Dat het GAK wellicht mede op 
grond van het rapport van de chirurg tot de conclusie is gekomen dat klager niet ar-
beidsongeschikt is, valt de chirurg niet te verwijten. Patient staan andere wegen 
open op het gebied van het sociale verzekeringsrecht om het oordeel van de Bedrijfs-
vereniging te toetsen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1481 1986-1989 	 Appendectomie 
Klacht: Klacht betreft een operatie van klagers echtgenote door de chirurg in 1976. 
Feiten: Klager stelt dat de chirurg bij patiente een appendectomie heeft verricht. Kla-
ger vergist zich; het betrof een acute operatie wegens een ernstige buikvliesontste-
king. 
Overwegingen: Het College overweegt dat klager zijn klacht eerst na ruim 8 jaar heeft 
ingediend. Op grond van het lange tijdsverloop tussen de gewraakte operatie en het 
indienen van de klacht dient klager in zijn klacht niet ontvankelijk te worden ver-
klaard. 
Beslissing: Niet ontvankelijk. 

1 482 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Keuring 
Klacht: Chirurg heeft op onzorgvuldige wijze onderzoek verricht, waardoor een rap-
port over patiente op onzorgvuldige wijze is opgesteld. 
Feiten: De chirurg onderzoekt patiente op verzoek van de Raad van Beroep teneinde 
vast te stellen of patiente gedurende een periode van 52 weken niet in staat was haar 
werkzaamheden te verrichten. De chirurg rapporteert ontkennend. Patiente meent 
dat in het rapport geen rekening is gehouden met de mening van de (vroegere) huis-
arts van patiente. 
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Overwegingen: Het College heeft niet kunnen vaststellen dat het onderzoek onzorg-
vuldig of onvoldoende is geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1483/484/485 1990-1994 	 Declara tie 
Klacht is tegen drie chirurgen ingesteld en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte rekening laten sturen. 
Feiten: Patiente ontvangt een rekening van f 22,50, die ten onrechte door de giro-
dienst foutief wordt overgeboekt, waarna patiente herhaaldelijk aanmaningen krijgt, 
waardoor zij zeer overstuur raakt. De chirurg heeft niet geholpen het misverstand 
uit de weg te ruimen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet tuchtrechtelijk verant-
woordelijk gesteld kan worden voor de fout van een administratiekantoor. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 486 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Fractuur onderbeen 
Klacht: Chirurg heeft slordig en niet objectief onderzoek verricht, waardoor patient 
financieel is gedupeerd. 
Feiten: Patient wordt door de chirurg in januari 1984 ter expertise gezien, nadat pa-
tient in oktober 1981 een auto-ongeval heeft gehad, waarbij patient een fractuur van 
het linkeronderbeen heeft opgelopen. Ten tijde van het onderzoek stelt de chirurg 
vast dat patient zijn linkerknie niet volledig kan buigen. De chirurg stelt de knie-
flexie aan de linIcerzijde IT minder dan rechts. Uit een rapport van een neuroloog 
van januari 1989 blijkt dat dan sprake is van een blijvende invaliditeit voor de flexie-
beperking van de linkerknie van 17%, daarbij het gehele linkerbeen op 100% stel-
lend. 
Ovettvegingen: Len vergelijking van de beide gemaakte rapporten gaat niet op, daar 
het tweede rapport vijf jaar later is opgesteld. De vergelijking met de door de chirurg 
vastgestelde flexiebeperking van 10° van de knie gaat niet op, daar die van een ge-
heel andere orde is. Het College merkt op dat het bepaald niet de indruk heeft dat 
het rapport door de chirurg onzorgvuldig of ondeskundig is opgesteld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 487 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Verzekeringsgeneeskundige 
Klacht: Chirurg heeft diagnose gemist en heeft op onzorgvuldige wijze gerappor-
teerd. 
Feiten: Op verzoek van de Raad van Beroep heeft de chirurg patiente onderzocht om 
een orthopedische expertise uit te voeren en te bezien of hij kon instemmen met de 
verzekeringsgeneeskundige die patiente reeds eerder heeft onderzocht. De conclusie 
luidt dat de chirurg zich niet geheel kan verenigen met de bevindingen van de ver-
zekeringsgeneeskundige en dat reeds in de periode voorafgaand aan de aanvraag 
van de keuring een orthopedische indicatie bestond tot het treffen van een vervoers-
voorziening. Patiente is van mening dat de chirurg niet volledig heeft gerapporteerd 
en geen gewag heeft gemaakt van geconstateerde afwijkingen in de linkerknie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de foto van de knie uitvoe-
rig heeft beschreven in zijn rapport. De chirurg heeft, gezien het door hem uitge-
brachte rapport, patiente zorgvuldig onderzocht, haar belangen in het oog gehouden 
en is in geen enkel opzicht ten aanzien van patiente nalatig geweest. 
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Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1488 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Verzekeringsgeneeskundige 
Klacht: Chirurg heeft zonder geldige machtiging medische informatie aan derden 
verschaft. 
Feiten: In 1985 consulteert patiente de chirurg wegens rugklachten na een in 1984 on-
dergane cholecystectomie. Rontgenologisch noch neurologisch onderzoek brengen 
afwijkingen aan het licht. 
Een verzekeringsgeneeskundige, verbonden aan het GAK, verzoekt de chirurg op 22 
december 1986 om informatie over de gestelde diagnose, ondentoevoeging van een 
door patiente ondertekende machtiging. De chirurg voldoet aan het verzoek. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg uit niets heeft moeten of 
kunnen afleiden dat deze machtiging voor een ander doel door patiente aan de ver-
zekeringsdeskundige was verstrekt, zodat de chirurg kon en mocht voldoen aan het 
tot hem gerichte verzoek. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1489 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Keuring 
Klacht: Chirurg heeft het hem opgedragen keuringsonderzoek met onvoldoende 
zorgvuldigheid verricht. 
Feiten: Patient is lijdende aan rug- en knieklachten die een gevolg zijn van slechte 
leef- en werkomstandigheden waarin hij verkeerde toen hij als dwangarbeider in de 
oorlogsjaren 1940-1945 in Duitsland is tewerkgesteld. Teneinde aanvraag om een uit-
kering te kunnen beoordelen, is de aangeklaagde chirurg verzocht patient in april 
1995 te keuren. De chirurg kan geen uitspraken doen over het door patient gestelde 
oorzakelijke verband tussen zijn oorlogservaringen en zijn huidige klachten. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg een uitvoerige anamnese 
heeft afgenomen, uitgebreid lichamelijk onderzoek heeft verricht en de gemaakte 
rontgenfoto's heeft beoordeeld. Het door de chirurg uitgevoerde onderzoek is vol-
doende nauwkeurig geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 37 MTC 's-Gravenhage 30 oktober 1991, MC 1992, 1165 	 Borstprothese 
Klacht: Chirurg heeft grove fouten gemaakt bij de operaties. Chirurg heeft onvol-
doende begeleiding en nazorg gegeven. 
Feiten: In 1976 is patiente aan beide borsten geopereerd, waarbij cystes zijn verwij-
derd en de borsten zijn verkleind. Zij behoudt pijn en in 1977 wordt patiente nog-
maals twee keer geopereerd, waarbij de aangeklaagde chirurg als consulent bij de 
behandeling van patiente betrokken is. In maart 1988 worden door de aangeklaagde 
chirurg borstprothesen ingebracht. Sindsdien vinden nog diverse operaties plaats, 
echter door een andere chirurg uitgevoerd. 
Als gevolg van het gebeuren is patiente in de jaren 1988-1990 psychiatrisch behan-
deld moeten worden. 
De chirurg meent dat patiente niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar 
klacht, omdat het gewraakte handelen langer dan tien jaar geleden heeft plaatsge-
vonden. 
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IV Restgroep 

Overwegingen: Het College stelt voorop dat de MTW geen verjaringstermijn kent. 
Kennelijk is ervan uitgegaan dat alle klachten die bij het College worden ingediend 
tot een onderzoek moeten leiden. In de Wet BIG is wel een verjaringstermijn opge-
nomen, maar ten tijde van het indienen van de klacht was deze wet nog niet in wer-
king getreden. De klachtenbehandeling heeft in het medisch tuchtrecht primair tot 
doel het vertrouwen in de medische stand te bevorderen. Daarbij zijn zowel de be-
langen van de volksgezondheid in het algemeen als die van rechtstreeks belangheb-
benden in het bijzonder betrokken. Het College verwijst naar een uitspraak van de 
Hoge Raad van 7 februari 1986 (NJ 1986, 791), waarbij beslist wordt dat weliswaar 
oplegging van een maatregel als bedoeld in art. 5 lid 1 van de MTW niet meer zal 
kunnen worden aanvaard, maar dat anderzijds, gezien de genoemde belangen, niet 
kan worden aangenomen dat een onderzoek naar aanleiding van de klacht verder 
achterwege moet blijven. Het College wil in casu dezelfde gedragslijn volgen, waar-
bij een bevredigend evenwicht gevonden kan worden tussen enerzijds de belangen 
van de arts en anderzijds de belangen van de volksgezondheid en de klagers. 
Patiente is dus ontvanlcelijk in haar klacht. 
Voor het overige oordeelt het College dat niet is komen vast te staan dat de chirurg 
onvoldoende begeleiding of nazorg heeft gegeven. De totale subcutane mastectomie 
is volgens de regelen der kunst uitgevoerd en de ontstane tepelnecrose is een corn-
plicatie die kan optreden bij een dergelijke operatie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 38 MTC Amsterdam, 18 maart 1991, TGR 1991/69 	Alternatieve geneeswijze 
Klacht: (Ex-)Chirurg heeft patiente ten onrechte hoop gegeven op een goed resultaat 
van zijn alternatieve behandelwijze. Hij heeft haar onvoldoende gewezen op de mo-
gelijkheden van de reguliere geneeskunde en haar ontoereikend behandeld. 
Felten: Patiente wendt zich na een operatie aan de linkerborst, waarbij een maligne 
gezwel is verwijderd, tot de aangeklaagde arts die zijn chirurgische praktijk heeft 
neergelegd en alternatieve therapie bedrijft. Deze schrijft haar een combinatie medi-
cijnen voor (Endoxan, Methotrexaat, Nolvadex, Noaxalacetaat en 'Beres-druppels'). 
Na een tweede borstsparende operatie bezoekt de patiente de arts regelmatig. Deze 
handhaaft de voorgeschreven medicatie, aangevuld met andere middelen. 
Op 30 augustus 1988 onderzoekt de arts de patiente opnieuw en constateert een in 
haar oksel ontstane tumor, die zacht is en naar buiten lijkt te komen. De tumor 
neemt in de daaropvolgende periode in grootte toe en er ontstaat tenslotte een open 
wond, toenemende pijn en huidmetastasen. Patiente wordt uiteindelijk in het zie-
kenhuis opgenomen waar de terminale fase van een uitgebreid gemetastaseerd 
mammacarcinoom met locale ulceratie, lever-, bot- en longmetastasen wordt vastge-
steld. Patiente overlijdt op 31 oktober 1989. 
De arts stelt dat hij patiente op haar uitdrukkelijk verzoek palliatief heeft behandeld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de arts bij patiente niet de indruk heeft 
gewekt dat de door hem geboden behandeling zou kunnen leiden tot genezing van 
de tumor en meent dat de arts in dat opzicht geen valse hoop heeft gewekt. 
Wel is gebleken dat de arts in zeer ernstige mate is tekortgeschoten in zijn plicht pa-
tiente te informeren over de beperkingen die aan zijn behandelwijze waren verbon-
den. De arts had niet mogen volstaan met het passief volgen van patientes wensen, 
maar had haar moeten aanraden zich voor een second opinion met een regulier wer-
kende arts in verbinding te stellen. 
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Het had op zijn weg gelegen patiente behoorlijke pijnbestrijding te bieden. De gebo-
den behandeling in het eindstadium is volkomen ontoereikend geweest. Bovendien 
kon de voorgeschreven dosering cytostatica nauwelijks effectief zijn. 
De arts getuigt van grove onkunde door te stellen dat patiente niet in een optimale 
conditie gebracht moest worden wegens de daarvan te verwachten stimulering van 
het carcinoom. Er moet van worden uitgegaan dat patiente door nalatigheid van de 
arts in de laatste periode van haar leven buitengewoon hevige pijn heeft geleden en 
tevens door de open wond sociaal gdsoleerd moet zijn geraakt. Die nalatigheid 
strekt zich ook uit over de omstandigheid dat de arts zelf niets heeft ondernomen 
om de pijn voor patiente te verzachten. Door nalatigheid van de arts is ernstige scha-
de voor patiente ontstaan. 
Beslissing: Ontzegging van de bevoegdheid geneeskunst uit te oefenen. 

11 39 MTC Eindhoven 15 juli 1991 TGR 1992/2 (orthopedisch chirurg) 	Keuring 
Klacht: Chirurg heeft op onzorgvuldige wijze, gebaseerd op een onnauwkeurig on-
derzoek, gerapporteerd aan de Raad van Beroep. 
Feiten: Patient is verwikkeld is een procedure met zijn bedrijfsvereniging omtrent 
toekenning van een vergoeding van leefkilometers'. Chirurg wordt als deskundige 
gevraagd onderzoek te doen. Dit vindt plaats op 13 maart 1990. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het onderzoek niet naar behoren is ge-
weest en de chirurg op grond daarvan niet heeft kunnen rapporteren dat patient in 
staat moet worden geacht 1,5 km te kunnen lopen en van het openbaar vervoer ge-
bruik kan maken. De inhoud van het rapport is onnodig suggestief en vaak met tot 
objectieve gegevens te herleiden. Chirurg heeft geen musculatuur gemeten of gericht 
onderzoek gedaan. De chirurg had in zijn rapport moeten aangeven door wie en 
wanneer de door hem geraadpleegde rontgenfoto's zijn gemaakt, zodat de relevan-
tie van die fbto's traceerbaar is, hetgeen thans niet het geval is. 
Ambtshalve acht het College het onjuist dat de chirurg in verband met een klacht ten 
aanzien van zijn werkzaamheden als vaste deskundige het medisch archief van het 
ziekenhuis heeft geraadpleegd teneinde patients doopceel te lichten en zijn gelijk 
van andere zijde bevestigd te krijgen. De chirurg heeft hier niet als behandelend arts 
gehandeld. Chirurg heeft gehandeld zonder toestemming van de behandelende art-
sen en zonder toestemming van de patient. De chirurg heeft op incorrecte wijze de 
privacy van patient geschonden. De chirurg heeft het vertrouwen in de stand der 
geneeskundigen ondermijnd, doordat hij door het onderhavige rapport patient heeft 
geschaad in zijn belangen. 
Beslissing: Berisping. 
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ap 
apn 
avsd 
bse 
cara 
CMTC 
ct-scan 
cva 
ecg 
eeg 
emg 
ffp 
fona 
Imp 
hsv 
IC 
ipv 
lad 
MC 
mcp-gewricht 
mri 
MTC 
MTW 
pa 
pip(gewricht) 
pvr-onderzoek 
Stcrt. 
TGR 

BIJLAGE 1 

Lijst van aflcortingen 

anus praetematuralis 
atrial polypeptide natri-uretic 
atrioventriculair septumdefect 
bezinkingssnelheid der erocyten 
chronische aspecifieke respiratore aandoeningen 
Centraal Medisch Tuchtcollege 
computertomografie-scan 
cerebro vasculair accident 
electrocardiogram 
electroencefalogram 
electromyelografisch 
fresh frozen plasma 
fouten, ongevallen en near-accidents 
hernia nucleI pulposi 
hoog selectieve vagotomie 
Intensive Care 
intraveneus pyelogram 
lymfocyten activerende determinanten 
Medisch Contact 
meta-carpo-falangeaal gewricht 
magnetic resonance imagine 
Medisch Tuchtcollege 
Medische Tuchtwet 
pathologisch anatomisch 
proximaal interphalangeaal 
polsvolumeregistratie-onderzoek 
Staatscourant 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 
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Ongepubliceerde beslissingen worden aangeduid met I en volgnummer. De gepubliceerde 
beslissingen worden aangeduid met II en volgnummer; tussen haakjes wordt verwezen naar 
de pagina waarop u deze gepubliceerde uitspraak in dit boek kunt terugvinden. 

A. Medische termen 

achondroplasie I 366 
acromion-resectie II 23/24 (216) 
acute lymfatische leukemie I 163 
adipositas I 425 
afgerukt oor I 173 
alternatieve geneeswijze I 370, II 38 (286) 
amputatie I 2, 1 31, I 84, I 88, I 91, 
1101/102/103, I 162, 11 12 (123), I 317, 
1390 

aneurysma I 28, I 128, 1152, 1211, 
I 335/336/337 

aortadissectie I 413 
aorto-enterale fistel I 60 
aortografie I 350 
appendectomie I 20/21, I 122, I 481 
appendicis epiploicae I 240 
appendicitis 114, II 3 (44), 11 13 (131), 1 203, 

11 19 (166), I 343, I 362 
appendix 1418 
arteriele bloeding I 56 
arthrodese I 306/307/308, I 325 
arthroplastiek I 112, 1194 
arthroscopie 1113, I 136, 1189, I 369, I 381, 

I 387, I 409, I 424 
arthrose I 30, I 117, I 271, I 295, I 340, I 471 
arthrotomie I 124, I 316 
astma cardiale I 7 
atrio ventriculair septum defect I 243 
augmentatieplastiek I 228, I 256 

beenlengteverschil 1135 
bejegening I 382 
beroepsgeheim II 28 (256), I 433, II 29 (257), 

1434 
blepharochalazis I 78 
blepharoplastiek I 389 
bloedverlies I 244/245 
borstreconstructie I 303, I 312 
borstvergroting (zie ook augmentatie-
plastiek) I 83, II 32 (262), II 33 (265) 
borstverkleining 1175, I 334 

BIJLAGE 3 

Trefwoordenregister 

botrnerginfectie (beenmerginfectie = osteo-
myelitis) I 147 
botuitstulping I 423 
bovenlipcorrectie I 80 
brachialgie I 45 
brandwond I 400, I 403/404 
bursitis I 406 
bypass 193, I 94, I 118, 1125, I 221/222/ 
223/224 

callusformatie I 299 
carcinoma tosa (peritonitis carcinoma- 
tosa) I 213 
carcinoom II 6 (55) 
- adeno I 282, I 339 
- colon I 348 
- comedo I 216 
- mamma I 405 
- pancreaskop I 396 
- plaveiselcel I 398 
- schildklier I 17 
cardiopulmonale insufficientie I 237 
carpaal tunnelsyndroom I 27, I 46, I 205, 

I 449 
caudografie I 18/19 
cervicale myelopathie I 246 
chemodectoom 185 
chemonucleolyse 1120, I 286 
cholecystectomie I 200, I 250, I 281 
chondromyxold I 119 
circumcisie I 97, 1131, I 133, I 395 
claudicatio intermittens 1140, I 161, I 342, 

II 35 (273) 
coarctatio aortae I 351 
coccygectomie I 344 
colitis ulcerosa I 212, I 467 
colonpathologie 1463 
colo(no)scopie I 450/451/452/453/454/ 
455/456 

compartment syndroom 148 
conjoined root I 105 
contractuur I 201 
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Bijlage 3 

coxarthrosis I 464 

darmoperatie 1 304/305 
declaratie 1483/484/485 
decollement (circulair) 11 15/16 (141) 
decubitus 1 208, I 277/278 
derma tofibrosarcoam protuberans I 8 
dermolipectomie I 270 
diabetes mellitus 1170, 1171 
diabetisch neuropathisch gangreen 1153 
diabetische voet 1114 
discografie I 286 
discopathie 1435, 1438 
dislocatie 111 
distorsie kruisbanden 1 58/59 
Douglas-abces 1 55 
ductaal mammacarcinoom 111 (35) 
dwarslaesie I 341 
dystrofie 1 46, I 53, 1113, 1150, 1169, 1177, 

1180, 1190, I 192, I 226/227, I 229, I 260, I 
345, I 346, 1 408, I 461 

ehbo I 392/393 
elleboogprothese 1 79 
embolie I 376, I 439 
enkelbandplastiek 1 248 
epicondylitis la teralis humeri (zie ook 
tennisarm) I 301 
epifysiodese I 331 
excisie tatoeering II 20 (167) 
expanders 1372/373 
extensorenplastiek I 95 

fecaal steen 1122 
fibromatosis (plantaris) 16,1 235 
fissuur (radiuskopje) 149, II 9 (103) 
fistel 1 232 
flexiecontractuur 1 349 
fractuur 1 12, I 25, I 219, 1280, 1 324 
- antebrachii (onderarm) 1106, I 165, I 233, 

1460 
- avulsie 1145 
- bekken (pelvis) I 4, II 25 (223) 
- calcaneus 14 
- clavicula (sleutelbeen) I 154/155, 1 160, 

1319 
- (pertrochantere) collum (heup) I 64, 11 10 

(107), 1 158, 11 11 (112), II 21 (182), 1289, 
1320, 1 359, I 363 

- cruris I 107, 1 139, I 141/142/143, I 167 
- eindfalanx 1279 
- enkel I 35, 1183, 1197, I 225, 1 247, 1 252, 

1 259, I 410 
- (pertrochantere) femurfractuur 11 7(83), 
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11 8 (100), 1148/149, I 234, 1242, 1329 
- fibula 1141/142/143 
- groeischijf 169 
- halswervel I 41 
- hiel I 52 
- humerus(schacht) 1123, 1151 
- infractie 1159 
- Lisfranc 1 40 
- luxa tie I 231, I 439 
- monteggia I 54 
- onderbeen 1486 
- pink 1188, 1220 
- pots I 157, 1 226/227, 1 388, I 472 
- radius (kop) I 229, I 367, I 397, I 407 
- rib I 391 
- schede1basis 1 474/475/476/477 
- subcapitale (humerus) 1144 
- tibia(plateau) 1 9, 1 141/142/143, 1156, 

I 239, I 426 
- ulna 1196, I 233 
- verbrijzelings 1 468 
frenulum plastiek 1 65 

galblaasextirpatie 1357, 1441, 1442, 1443 
ganglion 116, 1422 

hematoom I 347 
hematothorax 1417 
hemorragische infarcering 11 
hemorroidectomie 1 121, I 326, I 416 
hemorroiden I 315 
hallux valgus 126, 1264, 1313/314 
hechtnaald 1 257 
hemicastratie 1 70, I 274, I 322 
hemicolectomie 1174 
hernia nuclei pulposi I 99, 1478 
herniotomie 1132 
hersenabces 1198 
heup(arthro)plastiek 1 74, I 86, 1127, 1129 
heupopera tie I 470 
heupprothese 1172 
histamine reactie 1178 
hiv-test 1414 
huidnecrose 1 368 
hydradenitis suppurativa I 321 
hydrocele I 238 
hypothyreoidie 11 5 (49) 
hypoxaemische cerebrale schade 115 

injecteren 1176 
inprentingsstoornis 1415 
intraduraal proces I 67 
invaginatie 11 14 (140) 
inzagerecht I 428,1 429 



Kahler, Ziekte van I 63 
kalkafzetting I 269 
keuring 1179, I 480, I 482, I 489, II 39 (287) 
klepinsufficientie 1116 
knie-exploratie I 365 
lcnieschijfverwijdering I 283 
kophalsprothese I 399 
kruisbandlaesie 113, 1185, I 209 

laparotomie 1138, I 394 
lateraal bandletsel I 267 
lichamelijk onderzoek I 420 
liesbreuk (mediale) I 42/43, I 75, I 98, 1104, 

I 323, I 364, I 447 
lipoom 1110, 1181, 1458 
liposuctie I 90 
littekencorrectie 1168, I 251 
longembolie 1108 
loopproblemen 1193 
Lord-procedure 1130 
lumbotomie I 249 
luxatie I 3, 11 15/16 (141), I 290, II 26 (225), 

1446 
- habituele patella I 33 
- sub I 36 
- subluxatie processus xiphdideus 161/62 
- ulna I 82 
lymfeklierverwijdering I 380 
lymfoedeem 1101/102/103 
lymphadenitis mesenterialis I 51 
lymfoom I 199, I 327 

maagoperatie 1100 
maagresectie I 411 
mamma-amputatie II 1 (35) 
mammaproefexcisie I 182 
Marfan, Syndroom van I 419 
mastectomie II 2 (38), I 10, I 210, I 378 
mediale meniscus I 32 
menisectomie I 262 
meniscusoperatie I 76 
metastase I 29, I 47, I 68, II 22 (207), I 469 
miltextirpatie I 332, I 394 
miltruptuur I 261 
multi-organ failure I 311 

necrotomie 1164 
nekklachten I 412 
nervus peroneus profundus-
beschadiging 189 

neuropathie nervus ulnaris I 217 

obductie I 355, 1358 
oesophagusperforatie 1440 

ontslag I 465 
operatie I 371 
osteochondritishaard I 37 
osteosynthese I 12, 1166 
osteotomie I 361 
overplaatsing I 448 

Trefwoordenregister 

pacemaker 1401 
pancreaticoduodenectomie I 281 
pancreatitis I 356 
pedes planovalgi et transversoplani I 22 
peesletsel I 23, I 265, I 300 
peesschedeontsteking 139 
perforatie appendix 1466 
peritonitis (carcinomatosa) II 36 (280), I 213 
pijnbestrijding 1146 
pijnIdachten I 291, I 437 
plastisch chirurgische reconstructie 11 17 

(142) 
plexus brachialis I 111 
pneumothorax I 391, I 473 
polsletsel I 57, I 338 
prolaps I 273 
prothese II 31 (260), II 37 (285) 

radiculair compressie syndroom I 383/ 
384/385 

rapportage I 427,1 430, I 431, I 432, 
recto-sigmoid resectie I 375 
rectopexie I 71 
rectushematoom I 258 
redressie I 360 
refractaire rachitis I 50 
replantatie I 207 
respiratoire insufficientie I 34 
retropatellaire chondropathie I 241 
revascularisatie I 302 
ribkraakbeenresectie I 272 
ribresectie I 255 

sarcoom I 377 
scalenotomie I 275/276 
schwannoom 15, 124 
sepsis II 18 (161) 
sequestrectomie I 66, I 445 
shocksyndroom I 254 
skeletscan I 309 
skin expander (zie expanders) I 298 
spataderen I 333 
stafylococcensepsis I 253 
staphylococcus epidermidis, I 206, I 218 
stenose (lumbale) I 73, I 77, I 94, 1115, I 
140, I 288, I 386 
sternumcorrectie I 330 
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Bijlage 3 

stollingsstoornis 1191 
stoma 1 444 
strekpeesopera tie 1137 
strumectomie 1 294, 1 296 
subarachnoidale bloeding 1459 
surmenage 1379 
sympathectomie 1236, 1 421 

tendovaginitis stenosans 1402 
tennisarm (zie epicondylitis la teralis 
humeri) 1 287 
thoracale sympathectomie 1293 
thoracic outlet syndroom II 4 (46), I 38 
thoractomie 187, I 214/215, I 292 
thromboflebitis I 230 
tla-onderzoek 1195 
total hip (prothese) 1 81, 1129, I 204, 1 266, 

II 34 (269), I 479 
trigeminus neuralgie I 72 
trombocyten 144 
trombose 1184 
tumor 
- dikke darm 1284 
- mamma 1 285 
- mesenchymale I 24 
- parotis I 328 
- psoasloge retroperitoneaal 1134 

uitslag I 436 
ulnaropathie I 96 
unguis incarnatus 1 53 

vaatafsluiting I 202 
vaccinatie 1187 
vagotomie I 352/353 
varices 1186, I 268, 1 318 
varicosis (zie spataderen) II 30 (259) 
vasectomie 1 92, I 126 
venectasien 1186 
ventriculocardiale drain 1109 
verkrachting II 27(225) 
verscheuring enkelband 1 297 
verzekeringsgeneeskundige I 487, I 488 
visusvermindering 1374 
voorhoofdsholteontsteking I 462 

wigexcisie 1 354, I 457 

zaalvisite 1 263 
zwelling hals I 310 
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B. Medische specialisatie 

arts-assistent I 265, I 346, I 447 

cardiopulmonaa 1 chirurg 194, 1125, 
1221/222/223/224, I 351 

kinderchirurg I 24, 1131 

neurochirurg I 66, 1 67, I 72, I 99, 1105, 
1109, 1132, 1198, I 246, I 263, I 273, 
I 275/276, I 286, I 341, 1347, I 382, I 415, 
I 445, I 449, I 459 

oncologisch chirurg I 419 
orthopedisch chirurg I 2, I 3, I 7, 1 16, 

118/19, 1 22, I 26, I 30, I 32, 1 33, I 45, 1 47, 
I 50, I 58/59, 1 63, I 68, I 73, 1 74, 1 76, I 79, 
186, 189, 195, 1106, 1112, 1113, 1117, 
I 119, I 120, 1 124, I 127, I 129, I 135, II 8 
(100), II 9 (103), 1169, 1172, 1176, 1179, 
1180, 1185, 1 189, I 193, I 194, 1196, I 204, 
I 211, I 217, I 229, I 231, I 241, I 248, I 252, 
I 254, I 262, I 264, 1 266, I 269, I 271, 1 283, 
1290, 1 291, 1 306/307/308, 1309, 1313/ 
314, 1 316, I 320, I 325, I 329, I 331, 1338, 
1340, 1345, 1 349, II 23/24 (216), 1360, 
1361, II 25 (223), 1365, II 26 (225), 1366, 
1367, 1369, I 377, 1 379, I 353/384/385, 
I 387, I 388, I 399, 1 406, 1 408, I 409, 1 412, 
1 421, 1 422,1 423, I 424, I 427, 1 430, I 431, 
1432, 1433, I 434, I 435, 1 438, II 34 (269), 
1460, 1464, 1470, 1472, I 478, 1 479, 1 480, 
1482, 1486, 1487, 1488, 1 489, 11 39 (287) 

plastisch chirurg II 2 (38), I 46, I 78, I 80, 
I 82,1 83, 1 90, 1168, I 175, I 201, 1228, 
I 251, I 256, 11 20 (167), 1270, 1298, 1300, 
I 303 1 312, I 321, I 354, 1 372/373, I 389, 
Il 28 (256), II 29 (257), II 31 (260), 1 436, 
II 32 (262), II 33 (265) 

thoraxchirurg 1118 

vaatchirurg I 232, I 302 
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vermande 

REEKS GEZONDHEIDSRECHT 

De Chirttrg  in de 
medische tuchtrechtspraak 

1986-1995 

Van de beslissingen van medisch tuchtcolleges 
wordt slechts een klein gedeelte gepubliceerd. Door 
de Sectie Gezondheidsrecht van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen wordt onderzoek verricht 
naar de ongepubliceerde tuchtrechtspraak. 
In aansluiting op eerder onderzoek met betrekking 
tot psychiaters, anesthesiologen, gynaecologen en 
huisartsen zijn thans alle klachten over chirurgen 
uit de periode 1986-1995 beschreven en geanaly-
seerd. 

Mr M.E.F. Heineman is als onderzoeksmedewer-
ker verbonden aan de Sectie Gezondheidsrecht, 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Prof. mr J.H. Hubben is hoogleraar Gezondheids-
recht, Katholieke Universiteit Nijmegen en advocaat 
te Arnhem. 

MediRisk Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij 
een financiele bijdrage van de verzekeringsmaat-
schappij MEDIRISK. 
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