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4. Conclusies 

Het totale functioneren van de arts wordt gelet op de bevindingen uit het inspectieonderzoek als 
ernstig onder de maat.beoordeeld.. Hij schiet daarbij tekort in zijn beroepsmatig functioneren op de 
volgende onderdelen: 
Infrastructuur ziekenhuis in relatie tot werkzaamheden vaatchirurg 

De infrastructuur van het ziekenhuis was in 1997, op het moment van in dienst treden van de arts 
niet berekend op specialistische vaatchirurgie. Ondanks de tekortschietende infrastructuur is hij 
meteen gestart met gecompliceerde en risicovolle vaatchirurgische ingrepen. 
Dossiervorming 

De kwaliteit van de informatievoorziening in het operatieve proces wordt gediend met 
standaardisatie. Daarvan is in de bekeken patiëntendossiers geen sprake. Een overzicht van de 
relevante informatie ontbreekt en is slechts door tijdrovend dossieronderzoek te verkrijgen. 

De dossiers zijn alleen gestandaardiseerd voor verpleegkundig vastgelegde procedures. 
De statusvoering van de arts en zijn vermeldingen in het dossier zijn over het algemeen veel te 
summier. In een aantal gevallen ontbreekt de decursus geheel. Daardoor wordt toetsing achteraf 
ernstig bemoeilijkt. 
Indicatiestelling 

De overwegingen tot bepaalde ingrepen, zoals in een aantal casus beschreven, zijn niet altijd 
duidelijk. Dit wordt nog eens bemoeilijkt door de gebrekkige dossiervoering, waarin overwegingen 

voor de gekozen behandelwijze ontbreken. 
Samenwerking en overleg 

Een weerslag van een vorm van gestructureerd overleg (bijvoorbeeld preoperatief overleg over de 
redenen tot operatie, de daarbij behorende risico’s en de voorbereiding op mogelijk ernstig 
bloedverlies) is in geen enkel patiëntendossier aanwezig. 
Medicatieveiligheid 

Medicatieopdrachten zijn doorgaans niet door de artsen geschreven en tijdens het 
hoofdbehandelaarschap van de arts op de chirurgische afdeling niet door hem of door een collega 
chirurg (casus 1 en 2) geparafeerd. Parafen bij voorgeschreven medicatie door andere specialisten 
die de patiënt in consult zagen zijn wel aangetroffen. 
Melding van complicaties, incidenten of calamiteiten 

De arts heeft in geen van de onderzochte casus melding gedaan binnen het ziekenhuis van enige 
complicatie, incident of calamiteit. Dit is in strijd met de professionele norm: het voortdurend 
werken aan verbetering, waartoe ook behoort het documenteren, registreren, melden, bespreken 
en analyseren van complicaties, incidenten en calamiteiten. 
Informed consent 

In geen van de onderzochte casus is in het dossier op enigerlei wijze zichtbaar dat voldaan is aan 
het vereiste van informed consent. Ook bij de casus waar een Jehova getuige was betrokken is 

niets terug te vinden in het dossier over bespreking van de problematiek die dat met zich mee kan 
brengen als toediening van bloedproducten noodzakelijk zou zijn. In dit verband moet ook casus 4 
worden genoemd. In deze casus ging de arts zonder overleg met de patiënt en/of familie over tot 
amputatie van het onderbeen, zonder dat sprake was van een acuut levensbedreigende situatie en 
zonder de mogelijkheid van herstel van de circulatie af te wachten. 
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Ontslagbrieven 

In de meeste casus is geconstateerd dat de ontslagbrieven onvoldoende informatie bevatten, 
informatie over het postoperatieve verloop en informatie over voorgeschreven medicatie ontbreken 
in de meeste gevallen. Geconcludeerd kan worden dat daardoor geen zorgvuldige overdracht van 
zorg heeft plaatsgevonden. 



Bekwaamheid 

De geraadpleegde deskundige Prof.dr. Rauwerda constateert bij twee casus (casus D en E) dat de 
arts blijkbaar niet bekend is met een ziektebeeld en de eventuele oorzaak daarvan. Dit roept 
vraagtekens ten aanzien van de bekwaamheid van de arts op. 
5. Maatregelen 

Bovenstaande conclusies kunnen niet zonder gevolgen blijven. Zo heeft de inspectie een 
tuchtprocedure overwogen. De belangrijkste criteria die daarbij een rol spelen zijn behalve het te 
bereiken effect; moet er een norm worden gesteld, is het te beoordelen gedrag ernstig, is er kans 
op herhaling? In dit geval was er geen behoefte aan normstelling, want deze was duidelijk. Het 
onderzochte gedrag was ernstig echter de kans op herhaling was gedurende de loop van het 
onderzoek nihil geworden door zijn verhuizing naar het buitenland en het toezicht vanuit het 
Engelse tuchtcollege. Vanuit het te bereiken effect voor de patientveiligheid zag en ziet de inspectie 
daarom geen aanleiding tot nadere maatregelen. H. heeft zijn registratie als chirurg laten verlopen 
en kan dit beroep dus niet meer uitvoeren zonder zich opnieuw in te schrijven in het 
specialistenregister wat weer alleen kan als hij opnieuw is opgeleid tot vaatchirurg hetgeen onder 
de gegeven condities als onmogelijk kan worden beschouwd. Hij heeft daarnaast een verklaring 

getekend dat indien hij toch overweegt zich opnieuw te laten registreren, hij dit niet eerder zal 
doen dan in overleg met de inspectie. Daarnaast is als gezegd de arts inmiddels niet meer 
werkzaam in Nederland en ook in het buitenland is hij niet meer werkzaam als chirurg. 
De Medisch Specialisten Registratie Commissie is door de IGZ verzocht om de IGZ te informeren 
indien de arts een verzoek tot herregistratie indient zonder begeleidend schijven van de IGZ. Dit 
verzoek is door de MSRC gehonoreerd. 

 


