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PLEITNOTITIE 
 
 
Geachte leden van het tuchtcollege voor de gezondheidszorg, 
 
Hierbij overhandig ik u mijn spreekaantekeningen. Ik zal toelichten hoe en in welke mate beklaagde juist in zijn 
hoedanigheid als arts meerdere keren een onjuiste diagnose heeft gesteld over klaagster. Hij heeft een anamnese 
bedacht, een diagnose gesteld en op vele momenten zijn medische vingerafdruk achtergelaten. Hij deed dit achter 
gesloten deuren, achter de rug van klaagster om. Klaagster is tot op heden niet in de gelegenheid gesteld zich tegen 
deze onjuiste medische gegevens over haar te verweren. Beklaagde heeft zich tot op vandaag niet willen 
verantwoorden voor wat hij heeft aangericht en betoogt dat het allemaal aan klaagster zelf zou liggen. De tweede 
tuchtnorm is bij uitstek op de handelwijze van deze beklaagde van toepassing. Het vertrouwen in de medische 
stand is door zijn toedoen geschaad en dient hersteld te worden. 
 
Allereerst wil ik ingaan op het feit dat we bij dit college aan het juiste adres zijn om te laten toetsen of beklaagde de 
medische stand heeft geschaad. Daarna sta ik stil bij het causale verband dat er is tussen het handelen van 
beklaagde en de gevolgen voor klaagster en het handelen van beklaagde. Vervolgens wordt een aantal concrete 
omissies uit het verweerschrift benoemd, waaruit blijkt dat u als college onjuist geïnformeerd bent door beklaagde 
en tot slot wijs ik u op enige jurisprudentie die aanknopingspunten oplevert voor de beoordeling van onderhavige 
zaak.  
 

Het toetsen door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
 
De bron van de klacht die u is voorgelegd ligt in een aantal documenten van de hand van beklaagde. Deze en andere 
documenten maakten deel uit van een gerechtelijke procedure die nodig was om ze ter inzage te kunnen 
ontvangen. Het Gerechtshof heeft besloten dat deze (ongeziene) documenten aan klaagster toekomen. Beklaagde 
heeft op geen enkel moment getracht om deze documenten terug te trekken. Ze maken deel uit van het officiële 
archief van een besluitvormend orgaan en ze zijn ook met het oog op besluitvorming over klaagster door beklaagde 
aangeleverd. Dit is slechts het eerste bewijs dat het niet om gedachtenvorming (zoals beklaagde stelt) gaat, het 
doel was beïnvloeden van besluitvorming. Het gaat met name om de producties 150409, 150411, 150612 en 
151219 in welke beklaagde steeds opnieuw zijn medische vingerafdruk achterlaat. 
 
Kerkenraad valt niet onder medisch beroepsgeheim 
Onder gebruikmaking van kerkelijke vertrouwelijkheid heeft beklaagde medische persoonsgegevens verspreid aan 
een college dat niet onder het medisch beroepsgeheim en/of medisch tuchtrecht valt. Beklaagde stelt zich op het 
standpunt dat het hem is vergund om deze gegevens met derden te delen en vermengt het kerkelijk ambtsgeheim 
met het op hem van toepassing zijnde medisch beroepsgeheim.  
Een zeer gevaarlijk standpunt, onethisch en schadelijk voor het vertrouwen in de medische stand.  
 
Medische gegevens betreffen o.a. gegevens over klachten, diagnoses en behandelingen. Artsen gebruiken deze 
informatie om de juiste behandelingen uit te voeren, maar ook om relevante achtergrondinformatie over een 
patiënt te raadplegen. 
Het is duidelijk dat beklaagde medische gegevens over klaagster heeft verzameld en verzonnen, en op basis 
daarvan een anamnese heeft gesteld. Het was blijkens zijn verweerschrift uitdrukkelijk zijn bedoeling dit aan het 
besluitvormend orgaan bekend te maken. Hij stelt zich op als de professional die met kennis van zaken (MC) en een 
objectieve blik klaagster observeert, diagnosticeert en voor haar een behandelplan voorstelt. Hij doet dit steeds 
opnieuw op cruciale momenten in het besluitvormingsproces.  
Beklaagde had als preses van dit besluitvormend orgaan zich moeten richten op het bewaken van een zorgvuldig 
besluitvormingsproces.  Dat staat lijnrecht tegenover het beïnvloeden van dit proces, zoals beklaagde nu heeft 
gedaan. Nog steeds ziet hij daar het kwalijke niet van in.  
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KNMG en medische gegevens 
De richtlijnen van het KNMG1 en meer medische instanties zijn glashelder. Hieruit wordt duidelijk dat er sprake is 
van een forse overschrijding van de richtlijnen en ook van de privacywetgeving. Deze zaak valt derhalve 
zondermeer onder de tweede tuchtnormen van de wet BIG. Een arts behoort het welzijn van zijn medemens 
centraal te stellen. Maar, beklaagde heeft klaagster tot patiënt gemaakt. Omgekeerde wereld dus. Daarover straks 
meer. Het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg is geschaad. 
 
Geen verantwoording nodig?  
Beklaagde geeft aan dat de kerkenraad reeds excuus heeft gemaakt aan klaagster, hij stelt dat het dus niet nodig is 
zich (nogmaals?) te verantwoorden. Hij verzwijgt hiermee dat hij geen enkel aandeel heeft gehad in dat excuus. 
Het excuus (november 2016, bijlage 161129) dat door de kerkenraad is gemaakt vanwege het handelen van 
beklaagde, is niet namens hem gemaakt. Zie ook zijn verweerschrift bij punt 26 waarin hij bevestigt medio 2016 te 
zijn afgetreden. 
 
Beklaagde vermengt medische professie met kerkzaken 
Beklaagde profileert zich binnen de kerkelijke setting maar al te graag als deskundige vanwege zijn professie als 
arts. Dit is zelfs terug te zien in de verklaringen van de getuigen die beklaagde heeft aangedragen (zie bv. bijlage 13 
uit het verweerschrift). Men ziet hem als arts aan wiens deskundigheid niet getwijfeld wordt. Overigens heeft 
beklaagde zich niet beperkt tot klaagster in het delen van diagnoses. In diverse bijlagen heeft u kunnen lezen hoe 
hij zich ook over anderen uitlaat. Het gebruik maken van een artikel uit Medisch Contact is ook een duidelijk 
voorbeeld van het door hem zelf inbrengen van zijn status als arts. Daarover straks nog meer. 
 
Een ander voorbeeld van de wijze waarop hij zijn status als arts inbrengt buiten zijn werkomgeving betreft mijzelf. 
Hij maakte me duidelijk aan de hand van een ordner vol met persoonlijkheidskarakteristieken en -classificaties 
welke persoonlijkheid ik bezit en wat daarvan het probleem zou zijn voor mijzelf. De stelligheid waarmee hij het 
bracht, maakte duidelijk dat tegenspraak niet geduld wordt. Beklaagde was en is in mijn ogen obsessief bezig met 
het kunnen toekennen van labeltjes (lees: diagnoses) aan mensen uit zijn omgeving.  
Uw college is bevoegd om iets te vinden van zijn handelen. Het gaat ons hier om zijn maatschappelijke status als 
arts en hoe die is ingezet en gebruikt binnen een besluitvormend orgaan.  
Steeds opnieuw plaatst beklaagde doelbewust zijn medische vingerafdruk en maakt daarmee zélf de tweede 
tuchtnorm van toepassing. Ik wijs u hierbij op de jurisprudentie die daarover bestaat, nota bene ook in een zaak die 
zich tegen een kerkelijke achtergrond afspeelt, zie ECLI_NL_TGZRZWO_2016_61.  Het is zelfs vrijwel onmogelijk om 
een mail of brief van de hand van beklaagde te vinden waarin hij níet aan zijn professie refereert. Zelfs de door hem 
ingebrachte getuigenverklaringen tonen dit onomstotelijk aan.  
 
Zorgkaart Nederland 
In het kader van zijn waardeoordelen over mensen / patiënten is door klaagster zijn status op de zorgkaart van 
Nederland overlegd, het betreft bijlage 200831a en 200831b. Daar kunt u zien dat in de waarderingen van 
beklaagde steeds opnieuw terugkomt dat deze arts een dominerende en bevooroordeelde houding heeft, dat hij 
star is, dat hij op denigrerende wijze met patiënten omgaat. Het verhaal of de mening van zijn patiënten betrekt hij 
niet in zijn waardeoordeel. Ook zijn er enkele klachten ingediend, hetgeen aantoont dat hij niet de arts is voor wie 
hij zichzelf wil laten doorgaan. Kan beklaagde zijn vooroordeel scheiden van een objectieve beoordeling?   
 
Wij hoeven hier niet schimmig te doen over hoe de waarderingen op de zorgkaart tot stand zijn gekomen. Het is 
duidelijk dat wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Pas DAN heeft een verklaring waarde. Dit in tegenstelling 
tot de verklaringen die beklaagde als productie heeft aangeleverd. Bij deze verklaringen moeten we vaststellen dat 
niet traceerbaar is welke vraag er aan de verklaringen ten grondslag heeft gelegen. Beklaagde heeft zelfs opnieuw 
informatie over klaagster verspreid. 
  

 
1 KNMG mei 2018: richtlijn Omgaan met medische gegevens 
KNMG 2013: richtlijn Gedragsregels voor artsen 
KNAW, KNMG, GR, NHG, FMS 2017: Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
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Causaal verband tussen het handelen van beklaagde en de gevolgen voor klaagster  
 
Toestemming aan RTG om medische gegevens van klaagster te raadplegen 
Op 24 maart heeft klaagster RTG toestemming gegeven om medische gegevens in te zien. De volledige gegevens 
komen niet toe aan beklaagde die immers niet de behandelend arts van klaagster is. Klaagster wil u als college 
hierbij voorleggen dat het mogelijk is de volledige versie van de bijlagen 200604 en 200709 op te vragen en deze 
onder embargo te houden. Gelet op het procesrecht hebben we ons voor wat betreft deze bijlagen nu beperkt tot 
het delen van de relevante informatie met het oog op het causale verband. 
 
Causaal verband 
Tijdens de hoorzitting, gehouden op 18 augustus jl., werd net als in punt 51 van het verweerschrift, betoogd door 
beklaagde dat er geen causaal verband zou bestaan tussen het handelen van beklaagde en de gevolgen voor 
klaagster zoals die in het klaagschrift zijn beschreven, waar onder de huidige traumabehandeling. Dat verband is er 
echter weldegelijk. Daartoe zijn de bewijsstukken 200604 en 200709 u toegezonden. In beide bewijsstukken is het 
door beklaagde betwiste causale verband onweerlegbaar vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. Ik wijs u 
bv. op de onderzoeksrapportage die begint met het omschrijven van de noodzaak om het onderzoek te doen. De 
aanleiding voor het onderzoek betreft de ongefundeerde diagnosestelling die door beklaagde is gedaan binnen de 
kerkgemeenschap. Aan het eind van deze rapportage kunt u lezen dat de behandeling die klaagster momenteel 
moet ondergaan enkel en alleen is gericht op het behandelen van het trauma zoals ze dat heeft opgelopen binnen 
de kerkgemeenschap, bovendien wordt vastgesteld dat er bij klaagster geen sprake is van een 
persoonlijkheidsstoornis. 
 
Aanspreekbaar maken 
Beklaagde duldt geen feedback of tegenspraak (zie bv. bijlage 6 uit zijn verweerschrift). Hij heeft geweigerd om op 
kerkenraadsvergaderingen te komen waarbij hij aanspreekbaar moest zijn op zijn handelen, hij treedt af als er 
excuus wordt aangeboden, hij houdt zaken achter als er inzage gevraagd wordt, hij geeft mensen geen hand als ze 
zich niet achter hem scharen. Hij toetst zijn mening niet, maar houdt daaraan vast. Dit zie je ook terug op de 
zorgkaart. Nu staat hier een klaagster die verlangt dat er verantwoordelijkheid genomen wordt voor de aanvallen 
op haar persoonlijke integriteit. Zelfs nu komt er geen enkele spijtbetuiging van de kant van beklaagde. Uit zijn 
verweerschriftschrift blijkt hoe hij zich verhardt in zijn opstelling jegens klaagster, door haar opnieuw aan te vallen. 
Elke vorm van inzicht of reflectie ontbeert hij.  
In mijn ogen is een onderliggende lijn dat beklaagde zijn eigen werkelijkheid creëert en in de positie is gekomen 
(daar ook op uit is) om zijn werkelijkheid op te leggen aan zijn omgeving zonder enige vorm van empathie voor de 
slachtoffers/patiënten die hij heeft.  
Het valt ook op dat beklaagde het woord reflectie invult als iets wat altijd over de ander gaat. Nooit vindt reflectie 
op eigen handelen plaats. Daar waar beklaagde het voor hem ‘sterk afwijkend gedrag’ veroordeelt, zou het 
beklaagde sieren als hij zover komt dat hij kan afwijken van zijn gedrag waarin hij verstrikt is geraakt.  
 
Verantwoordelijkheid 
Beklaagde wordt verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaakte leed bij klaagster. De levensvreugde is 
jarenlang weggenomen en pas sinds kort is er sprake van werken aan herstel. Het verlies van sociale contacten die 
ze had binnen de kerk zal blijvend zijn. Daarnaast is er sprake van aanzienlijke materiële schade. Gelet op de 
geldende omkeringsregel (in de zin van conditio sine qua non-verband) had beklaagde alleen aan het vermoeden 
kunnen ontkomen door deugdelijk aan te tonen dat de schade van klaagster ook zonder zijn toedoen zou zijn 
ontstaan.  
 
Wie is slachtoffer?  
Dat brengt me ook bij een volgend punt. Beklaagde presenteert zichzelf als slachtoffer van het handelen van 
klaagster. Hij doet dit op heel veel plaatsen in zijn verweerschrift en ook tijdens de hoorzitting heeft hij zich hierover 
beklaagd. Er is echter geen bewijs geleverd, het ís er ook niet. Op geen enkele punt heeft hij dit aangetoond, wél 
blijkt hieruit zijn werkwijze. Ook blijkt hieruit hoe hij niet in staat is om objectief te lezen, daar hij elke oproep tot 
reflectie op zichzelf betrekt alsof het een zware aantijging is. Het blijkt ook nu weer uit bv. bijlage 15 van zijn 
verweerschrift waaruit duidelijk wordt dat hij anderen heeft opgeroepen om voor hem te bidden nu zijn handelen 
voorligt aan deze commissie. Op zich een knappe prestatie, maar zeer manipulatief en uiterst gevaarlijk.  
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Enkele omissies in het verweerschrift 
 
Verweer gaat niet op het klaagschrift  
De grootste omissie in het verweerschrift betreft het punt dat beklaagde geen enkele verantwoordelijkheid neemt 
voor medische uitlatingen die hij over klaagster heeft geschreven en verspreid. Zijn verweerschrift beperkt zich tot 
een hernieuwde aanval op de persoonlijkheid van klaagster. Het is tekenend voor hoe deze arts te werk gaat: daar 
waar klaagster een oproep heeft gedaan tot zelfreflectie aan het adres van beklaagde interpreteert hij dit als een 
persoonlijke aanval – hetgeen niet zo is – en daar waar hem gevraagd wordt om te reageren op zijn eigen handelen 
gaat hij over op een persoonlijke aanval.   
 
M1 maakt geen deel uit van de kerkenraad en bijlagen 
Beklaagde betoogt in zijn verweerschrift o.a.onder punt 33 dat ik deel heb uitgemaakt van de kerkenraad. Dit is 
echter onjuist. Op geen enkel moment ben ik lid van de kerkenraad geweest. Beklaagde weet dat en had dit naar 
waarheid moeten aangeven.  
Beklaagde geeft in punt 44 van zijn verweerschrift een uitleg over een besluit – bijlage 160215 – die onjuist is en 
wat ook u heel makkelijk kunt zien. De voortdurende weigering van beklaagde om besluiten uit te willen voeren, 
hetgeen slechts het voeren van een gesprek met klaagster was, bracht de kerkenraad tot dit besluit. Er was advies 
nodig voor de kerkenraad om te weten hoe ze met de weigerachtige opstelling van beklaagde moesten omgaan. 
Dat ik deel uitgemaakt zou hebben van een commissie die de adviseur heeft aangesteld is pertinent onjuist. Hij 
wekt echter wel de suggestie dat ik hieraan meegewerkt zou hebben. Die vlieger gaat niet op.   
 
Mailadres beklaagde 
Ik wijs u erop dat het mailadres dat beklaagde gebruikt voor kerkelijke communicatie identiek is aan het mailadres 
waarmee hij zich als arts in Medisch Contact (zie bv bijlage 170508) bekend maakt. Ook hier blijkt dat beklaagde de 
scheidslijn tussen professie en daarbuiten niet maakt.   
 
Uitleg artikel Medisch Contact 
Een volgende omissie in het verweerschrift en ook tijdens de hoorzitting van 18 augustus jl. betreft de uitleg van 
het artikel in Medisch Contact van de hand van DR1. Het bewuste artikel is bijlage 150402 op basis waarvan 
aangetoond wordt dat DR1 zo ongeveer het tegenovergestelde betoogde van wat beklaagde ervan heeft gemaakt. 
Diep beschamend dat deze arts de woorden van een vakgenoot op deze wijze verdraait en inzet voor eigen gewin. 
In een zeer recent blog op www.artsenauto.nl wordt dit door de auteur dan ook uiteengezet, hetgeen ik u hierbij 
overhandig (bijlage 200915). De uitleg die beklaagde tijdens de hoorzitting van 18 augustus jl. gaf aan het artikel, 
dat het zou handelen over het omgaan met lijden in een kerkgemeenschap, is niet houdbaar en zelfs verwerpelijk 
volgens DR1. De opmerkingen van beklaagde dat hij net zo goed iets had kunnen citeren uit een voetbalblad of uit 
de Libelle geven aan hoe nonchalant hij omgaat met zijn medische status en verantwoordelijkheid. Het punt is nu 
juist dát hij als árts een médisch blad heeft aangedragen om zijn eigen standpunten kracht bij te zetten. Vanuit zijn 
rol als preses had hij zich op kerkelijke geschriften kunnen beroepen, maar beklaagde maakt heel bewust een 
andere keus en laat zo zijn medische vingerafdruk achter. 
 
Het aantal bezoeken dat gebracht zou zijn aan klaagster (punt 43) is niet gebaseerd op waarheid. Het tekent de 
manier waarop hij de werkelijkheid uit het oog verliest omwille van het willen krijgen van zijn gelijk. Wél zijn er 
meerdere oproepen gedaan aan beklaagde om het gesprek aan te gaan, maar deze vonden geen gehoor, werden 
door hem stelselmatig geweigerd. U heeft daarvan de nodige bewijzen al in het klaagschrift aangeleverd gekregen. 
 
Website 
In het verweerschrift stelt beklaagde dat mijn website waarop u alle bewijsstukken kunt vinden ‘buiten medeweten 
van de kerkenraad om’ tot stand zou zijn gekomen. U beschikt reeds over bijlage 190715 die het tegendeel 
aantoont. Voorafgaand aan het lanceren van de website is deze brief aan de raad opgestuurd. In punt 49 van het 
verweerschrift wordt bovendien gesteld dat het Gerechtshof instructies zou hebben gegeven aan mij, ik was echter 
niet eens partij in deze zaak. Weer een voorbeeld van hoe de werkelijkheid uit het oog wordt verloren, zie bijlage 
190917. Of gaat het om een doelbewuste verdraaiing van de feiten? 
  

http://www.artsenauto.nl/
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Wiens visie 
In het verweerschrift stelt beklaagde dat verslagen die zijn opgesteld door gemandateerden alleen maar de visie 
van klaagster zouden weerspiegelen. Hij miskent hiermee echter het feit dat in alle gevallen de verslagen zijn 
opgesteld en ondertekend door gemandateerden. Hij doet daarmee de door hem ongewenste werkelijkheid 
geweld aan en vervangt deze door zijn werkelijkheid. 
 
Persoonlijke aanvallen 
Beklaagde geeft in punt 21 en op nog wat plaatsen aan dat klaagster persoonlijke aanvallen op hem heeft gedaan. 
De door beklaagde aangeleverde bijlagen bevatten echter geen enkele persoonlijke aanval, ze zijn bovendien 
grotendeels niet door haar geschreven. Ik wil u er ook op wijzen hoe feitelijk de beschrijvingen in het klaagschrift 
zijn. Ze vormen een schril contrast met de litanie aan verwijten aan het adres van klaagster die beklaagde hanteert 
in zijn verweerschrift. Misschien verkeert hij in de veronderstelling dat in deze zitting klaagster terechtstaat. 
 
Bijlage 4 bij het verweerschrift 
Er wordt door beklaagde gesteld dat ik, M1, bijlage 4 van zijn verweerschrift zou hebben opgesteld. Bijlage 4 betreft 
echter een door hemzelf bewerkte! versie van een stuk dat ik oorspronkelijk had opgesteld. Het is veelzeggend dat 
beklaagde nu opnieuw zijn insinuerende toevoegingen op mijn conto wil schrijven. Van het oorspronkelijke 
document zijn alleen de aanbevelingen intact gebleven. Hij heeft de raad ook op die wijze geïnformeerd. Ik verwijs 
u naar bijlage 150218 voor de echte/oorspronkelijke versie. Bijlage 4 schetst een werkelijkheid die beklaagde graag 
zou zien en die hem goed uitkomt.  
 
Punt 47 uit het verweerschrift  
Beklaagde stelt dat klaagster het niet eens is met het advies en daarover contact heeft gezocht. Dat is nog een 
voorbeeld van een onmogelijke werkelijkheid, daar klaagster pas jaren later over het advies voor het eerst onder 
ogen kreeg.  
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Jurisprudentie 
Beklaagde heeft in zijn verweerschrift enige jurisprudentie aangedragen. Wij zien echter geen van toepassing zijnde 
overeenkomsten met deze zaak waarop u uw oordeel zou kunnen baseren. Indien nodig kan dit straks in de 
bespreking nog aan de orde komen.  
De documenten van de hand van beklaagde betreffen waardeoordelen over klaagster als persoon. Volgens 
uitspraken van zowel het RTG  als  CTG behoort daar uiterst zorgvuldig mee omgegaan te worden. Beklaagde doet 
zijn waardeoordelen ongevraagd, het eigen belang dienend, buiten klaagster om, geen inbreng duldend en buiten 
het terrein van zijn deskundigheid. klaagster wijst u als college – benevens wat reeds is aangedragen in het 
klaagschrift – op een aantal (recente) zaken die van toepassing zijn bij het beoordelen.  
 

Uitspraak Korte omschrijving van het deel dat van toepassing 
is op onderhavige zaak 

De van toepassing 
zijnde rechts-
overwegingen 

ECLI_NL_TGZRSGR_2020_86 Arts heeft zelf anamnese bedacht, heeft zonder 
toestemming medische gegevens gedeeld tegenover 
een college waar medisch beroepsgeheim en 
medisch tuchtrecht niet van toepassing zijn. 

5.2 

ECLI_NL_TGZCTG_2020_120 Niet-behandelend arts heeft medische gegevens 
gedeeld. Geen noodzaak, geen toestemming. Arts 
ziet laakbaarheid niet in.  

5.2 (RTG) en 4.4 
(CTG) 

ECLI_NL_TGZRSGR_2020_87 Het verstrekken van medische gegevens aan derden. 
KNMG-richtlijnen niet gevolgd. Er moet een vraag 
om medische informatie aanwezig zijn, ongevraagd 
informatie gegeven 

5.1, 5.5 en 5.6 

ECLI_NL_TGZREIN_2018_3 Arts heeft verklaringen afgelegd met daarin 
waardeoordelen die niet een behandeling of 
begeleiding op het oog hadden en gaf 
toestemming/opdracht ze voor dat andere doel te 
gebruiken. Hij is niet deskundig te werk gegaan en 
heeft zich buiten zijn vakgebied begeven. Meerdere 
verklaringen in tijdsbestek van vijf jaren.  

5 

ECLI_NL_TGZRZWO_2017_2  Ongevraagd en ongefundeerde diagnoses zonder 
klager te hebben gezien. Vergaande conclusies 
getrokken over gesteldheid van klager, grenzen 
overschreden. Suggestief en op persoon gericht. 
Heeft geen besef van normoverschrijding. Buiten 
eigen vakterrein. 

5.1 t/m 5.4 

ECLI_NL_TGZRAMS_2018_93 Geen arts-patiënt-relatie; op eigen initiatief 
verklaring opgesteld; geen toestemming; geen 
onderzoek; buiten eigen deskundigheid; geen 
inzicht; geen zelfreflectie; niet objectief en 
onafhankelijk, want ander doel;   

5.1.4 
5.1.5 
5.1.6 
5.4 
5.5 

ECLI_NL_TGZRAMS_2019_76  Tweede tuchtnorm. Uitlatingen over klager hebben 
externe werking, geen rekening mee gehouden. 
Primus inter pares, dus voorbeeldfunctie.  

5.2 
5.3 
5.5 

ECLI_NL_TGZRGRO_2019_52  Gewijzigde tweede tuchtnorm. Arts heeft een 
verklaring aan derden opgestuurd waarin hij 
conclusies trekt over psychische gesteldheid. Geen 
onderzoek, etc. 

5.2 

ECLI_NL_TGZREIN_2019_53  
ECLI_NL_TGZCTG_2020_150 

Tweede tuchtnorm. Uitspraken om ander in 
diskrediet te brengen buiten eigen kennisgebied. 
Persoonlijke levenssfeer geraakt. De uitlatingen 
maken duidelijk dat er vanuit professie gesproken 
wordt.  

5.8 
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ECLI_NL_TGZRZWO_2016_61 Huisarts deelt meerdere keren medische gegevens 
over een niet-patiënt met derden. Hij doet dit 
binnen de kerkenraad om besluitvorming te 
beïnvloeden. Vraagt de kerkenraad om 
geheimhouding. Geen toestemming klaagster.  

5.1 
5.4 
5.6 
5.10 

 

Tot slot: 
Klaagster hoopt dat deze toetsing mag bijdragen aan bewustwording bij beklaagde. Helaas is tot nu toe elke poging 
tot reflectie afgeslagen en geweigerd. Voor klaagster zal de schade altijd zichtbaar en merkbaar blijven. Het 
handelen van beklaagde heeft haar ziek gemaakt. Het verdriet, de wanhoop, zelfs de twijfel of haar leven nog wel 
zin had, zijn te wijten aan nota bene het handelen van een arts. Het vertrouwen in de medische stand kan echter 
wél hersteld worden. Het is aan u om te beoordelen hoe de gezondheidszorg tegen uitwassen als deze beschermd 
kan worden. Klaagster is enkel en alleen op zoek naar erkenning en naar het nemen van verantwoordelijkheid nu 
deze bij voortduur uitblijft. Dat is dan ook de reden dat klaagster afziet van verhaal van proceskosten e.d., ondanks 
de mogelijkheid daartoe op grond van artikel 69 lid 5 wet BIG. 
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