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DEN HAAG. Een oud-preses van een gereformeerd vrijgemaakte kerkenraad heeft geen
misbruik gemaakt van zijn artsentitel in een conflict binnen de gemeente.

Tegen de voormalige ouderling, van beroep medisch specialist, was een klacht ingediend door
een vrouwelijk gemeentelid. Zij was partij in het geschil, maar al haar klachten werden
dinsdag door het medisch tuchtcollege in Den Haag van tafel geveegd.

De vrouw had kritiek op de manier waarop de kerkenraad functioneerde. Vooral de voorzitter
gedroeg zich in haar ogen erg dominant. De preses nam contact met haar op over haar
klachten, maar daardoor raakten de verhoudingen alleen nog maar verder verstoord.

Een bemiddelingscommissie deed voorstellen om de verhoudingen weer te herstellen. De
kerkenraad moest daarover beslissen en in de aanloop naar vergaderingen daarover gaf de
ouderling-preses herhaalde malen in mails zijn persoonlijke visie op de zaak. Daarin
suggereerde hij zijn mede-ambtsdragers soms minder vergaande oplossingsrichtingen te
kiezen dan de commissie voorstelde. Ook opperde hij dat medische klachten van de vrouw
mogelijk de oorzaak waren van haar, in zijn ogen conflictueus, gedrag.

De vrouw kreeg de mails in handen en startte een tuchtzaak. Met name het feit dat in de mails ook diverse ziektebeelden stonden opgesomd
en dat de voorzitter zelfs opperde dat zij wellicht zou lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstructuur viel bij haar verkeerd. Later had
ze zelfs een traumabehandeling nodig om het gebeuren te verwerken.

Na de zaak te hebben bestudeerd komt de tuchtraad echter tot de slotsom dat de preses de mails louter in zijn hoedanigheid van ambtsdrager
heeft verzonden en zich daarbij niet presenteerde als arts. Verder stelde en verspreidde hij volgens de tuchtraad geen officiële diagnoses,
zoals de vrouw hem verweet.

Wettelijk gezien is er daarom volgens het college geen sprake van privéhandelingen die zeer ernstig verwijtbaar en in flagrante strijd zijn
met de algemene zorgplicht van artsen, de waarden van het artsenberoep in de kern raken, of het vertrouwen in het handelen van artsen
wezenlijk aantasten.

Om die reden kan het medisch tuchtrecht in deze zaak volgens de uitspraak „niet van toepassing” zijn.
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