
TUCHTRECHT BIG

RTG Amsterdam 29 oktober 2019 (hand- en spandiensten
door patiënt), m.nt. mr. S.E. Garvelink

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amster-
dam 29 oktober 2019 (R.A. Dozy, voorzitter, J.C. van der
Molen, C.M. Sonnenberg en J.M.C. van Dam, leden-arts,
E. Pans, lid-jurist, bijgestaan door A. Kerstens, secretaris),
nr. 2019/077, ECLI:NL:TGZRAMS:2019:214, A/C, psy-
chiater

(…; red.)

1. De procedure

Het college heeft kennisgenomen van:
– het eerste, ongedateerde klaagschrift;
– de aanvullende, ongedateerde klaagschriften

die zijn binnengekomen op 14 februari 2019,
22 februari 2019, 4 april 2019, 8 april 2019, 12
april 2019 met bijlage en 20 mei 2019;

– het verweerschrift met de bijlagen;
– de correspondentie met betrekking tot het

vooronderzoek;
– het proces-verbaal van het op 24 augustus 2019

gehouden vooronderzoek;
– de ongedateerde brieven van klager met bijla-

gen die zijn binnengekomen op 30 augustus
2019 en 2 september 2019;

– de brief van 3 september 2019 van de gemach-
tigde van verweerder met een bijlage.

De klacht is op een openbare zitting van 17 septem-
ber 2019 behandeld.
Klager en verweerder met zijn gemachtigde waren
aanwezig.

2. De feiten

2.1 Klager is vanaf 1999 tot ergens in 2015 onder
behandeling geweest bij verweerder, die een zelf-
standige praktijk voor psychiatrie en psychothera-
pie heeft in D en in E.

2.2 Klager is voor een geweldsmisdrijf op/omstreeks
2 december 2015 jegens zijn ex-vrouw door de
rechtbank D op 2 februari 2017 veroordeeld tot een
gevangenisstraf van drie jaren en met oplegging van
TBS.

2.3 In het kader van het strafrechtelijk onderzoek
heeft klager een forensisch psychiatrisch onderzoek
ondergaan hetgeen geresulteerd heeft in een F rap-
port van 18 maart 2016. In het kader van dit onder-
zoek is ook verweerder (telefonisch) gehoord voor
informatie over de behandeling van klager (en waar-
voor klager ook toestemming had gegeven). In het
rapport is hiervan ook verslag gedaan.

2.4 In september 2016 heeft klager ook (soortge-
lijke) klachten ingediend die door dit college bij
beslissing van 6 januari 2017 niet-ontvankelijk zijn
verklaard omdat het klaagschrift niet voldeed aan de
formele vereisten als bedoeld in artikel 65 lid 2 Wet
BIG en artikel 4 van het Tuchtrechtbesluit BIG. Deze
beslissing is door het CTG van 25 juli 2017 in stand
gelaten door verwerping van het hoger beroep van
klager.

3. De klacht en het standpunt van klager

De klachten van klager zijn niet heel helder
omschreven in al zijn brieven, maar het college
heeft uit de hoeveelheid brieven een aantal kern-
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klachten gehaald en die ook ter zitting gedeeld met
partijen.
1 Verweerder heeft uitlatingen gedaan tegenover

de forensisch psychiater die in het F-rapport
van 18 maart 2016 zijn terechtgekomen, waar-
onder dat klager een posttraumatische stress-
stoornis zou hebben gekregen als gevolg van
gebeurtenissen in de militaire diensttijd. Hier-
door is klager veroordeeld tot tbs.

2 Verweerder zou klager steeds medicatie hebben
voorgeschreven zoals diazepam en valium
waaraan hij verslaafd is geraakt en die hem een
hoge bloeddruk heeft bezorgd. Ook heeft ver-
weerder hem sustanon injecties voorgeschre-
ven en toegediend.

3 Klager heeft voor verweerder allerlei hand- en
spandiensten verricht in het kader van een
vriendschappelijke verhouding die niet passen
binnen een arts-patiënt-relatie (grensover-
schrijdend gedrag).

4. Het standpunt van verweerder

Verweerder heeft zich primair beroepen op niet-
ontvankelijkheid van klager in verband met de eer-
dere tuchtklacht die in 2016 is ingediend en die is
afgehandeld in 2017. Verweerder heeft de klacht en
de daaraan ten grondslag gelegde stellingen voorts
inhoudelijk bestreden. Voor zover nodig wordt
daarop hieronder ingegaan.

5. De beoordeling

5.1 Het beroep op niet-ontvankelijkheid van klager
verwerpt het college. Er is geen sprake geweest van
een inhoudelijke beoordeling van de eerdere klach-
ten van klager, zodat het college de onderhavige
klachten wel inhoudelijk kan behandelen en beoor-
delen (artikel 51 Wet BIG). Het college neemt wel de
vervaltermijn van 10 jaren in acht voor de beoorde-
ling van de klachten (artikel 65 lid 5 Wet BIG),
waarop klager zich ook heeft beroepen.
5.2 Alvorens het college overgaat tot beoordeling
van de klachtonderdelen merkt het college ambts-

halve het volgende op, bezien in het kader van het
doel van het tuchtrecht namelijk om de kwaliteit
van de beroepsbeoefening te bewaken en te bevor-
deren en het publiek te beschermen tegen ondes-
kundig en onzorgvuldig handelen (Memorie van
Toelichting, Tweede Kamer 1985/86, 19 522, num-
mer 3, pagina 2).

5.3 Volgens het overgelegde medisch dossier is kla-
ger vanaf 1999 onder behandeling geweest van ver-
weerder. Het medisch dossier bevat handgeschreven
aantekeningen tot aan januari 2015 (en daarna nog
wat aantekeningen in 2016 en 2017 toen klager in
detentie zat). Voorts zijn er wat losse brieven van
verweerder uit 1999 (huisarts), 2002 (huisarts), 2009
(‘to whome is concerns’ i.v.m. ziekmelding klager),
2011 (arbodienst), 2012 (UWV), 2013 (huisarts) en
2014 (huisarts).
De Wet BIG is op 1 december 1997 grotendeels
ingevoerd en de Wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst is op 1 april 1995 in werking
getreden met bepalingen in boek 7 van het Burger-
lijk Wetboek (BW). Volgens artikel 7:454 lid 1 BW is
de hulpverlener verplicht om een dossier in te rich-
ten met betrekking tot de behandeling van de
patiënt, voor zover dit voor een goede hulpverle-
ning noodzakelijk is. Goede, toegankelijke en begrij-
pelijke verslaglegging in het medisch dossier is niet
alleen van belang voor de kwaliteit en de continuï-
teit van de zorgverlening en begeleiding, maar ook
voor de mogelijkheid tot verantwoording en toets-
baarheid van het handelen van de betreffende hulp-
verlener. Volgens (vaste) rechtspraak van het CTG is
het van belang het proces van behandeling en even-
tuele aanpassingen in het beleid nauwgezet vast te
leggen. Adequate dossiervorming dient de continuï-
teit van de zorgverlening, vergemakkelijkt de over-
dracht en stelt de behandelaar in staat, waar nodig,
verantwoording af te leggen over het gevoerde
beleid. Het dossier dient ook goed toegankelijk te
zijn, dat wil zeggen dat het een compleet geheel is,
helder en overzichtelijk en (behoorlijk) leesbaar.
Het medisch dossier in deze zaak is vér onder de
maat, hetgeen ter zitting ook is verteld aan ver-
weerder. Daargelaten dat het dossier nauwelijks
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leesbaar is vanwege de onsamenhangende zinnen
en woorden (bijvoorbeeld: op 14/07/06 staat Live
15/7; op 24/10/05 nvzb; op 17/03/06 wel of niet mee!;
29/5/11 pesten 25 man), is er werkelijk geen touw vast
te knopen aan de inhoud van de behandeling, het
beleid, de diagnose(-s) (zo staat er bij 26/09/05 ver-
meld: ejaculaties kk + moeder Allerlei PTSS) en het voor-
schrijven van medicatie (bijvoorbeeld bij 25/2/11: T
(telefoon, neemt het college aan) + R 90x10 en 90x5 en bij
23/4/11 onder andere: sustanon inj. thuis bij pt).
Voorts zijn er ernstige vraagtekens te plaatsen bij de
brief van 22 maart 2013 aan de huisarts van klager
over de dochter van klager die in de vechtscheiding
knel zit en waarover verweerder onder meer schrijft:
Beleid: continueren psychotherapie en patiënt steunen in het
verkrijgen van gezag over [naam dochter], hetgeen onderge-
tekende de beste waarborging van de voorspoedige ontwikke-
ling van [naam dochter] lijkt. Dezelfde vraagtekens zijn
te plaatsen bij de brief van 14 september 2014 aan
de huisarts van klager over de omgangsproblema-
tiek (in de juridische procedure) met klagers dochter
en waarin verweerder uitvoerig uit de doeken doet
wat hij gehoord heeft van klager en wat hij er zelf
van vindt. Ter zitting heeft verweerder desgevraagd
verklaard dat hij wist dat deze laatste brief zou
worden gebruikt in het kader van het onderzoek
door de Raad voor de Kinderbescherming. Ver-
weerder kent desgevraagd wel de richtlijn van de
KNMG ‘Omgaan met medische gegevens’ (waarin
hoofdregels worden gegeven voor uitwisseling van
medische gegevens, zoals in een juridische proce-
dure), maar heeft daarnaar niet gehandeld. Kort en
goed: het college maakt zich ernstige zorgen over de
kennis en kunde en van verweerder wat betreft zijn
wettelijke verplichtingen en de voorschriften vanuit
de beroepsgroep van de KNMG. Daar komt bij dat
verweerder alleen werkt in zijn praktijk en er (dus)
ook geen directe collegae zijn die zicht hebben op
hoe verweerder werkt (bijvoorbeeld bij vervanging)
en waarmee verweerder desgewenst kan overleggen.
Verweerder heeft wel een intervisiegroep, waarover
straks meer.

5.4 Wat betreft de verslaglegging van hetgeen ver-
weerder heeft verteld aan de forensisch psychiater

het volgende: op zich is verweerder niet verant-
woordelijk voor hetgeen de forensisch psychiater in
zijn rapportage heeft geschreven over hetgeen hij
van verweerder heeft gehoord; het kan immers zo
zijn dat de forensisch psychiater een en ander niet
goed heeft weergegeven. Verweerder heeft in zijn
mail van 25 januari 2017 aan de forensisch psychi-
ater geschreven dat hij de woorden ‘vieze karweitjes’
en ‘tijdbom’ genuanceerd wilde hebben, nu deze
bewoordingen niet juist en tendentieus zijn. Voorts
heeft verweerder gewezen op een (hier niet
relevante) feitelijke onjuistheid in het rapport en een
toelichting gegeven op de zorgen die hij over klager
had. De klacht van klager in deze procedure ziet
echter op de diagnose PTSS die verweerder telefo-
nisch aan de forensisch onderzoeker heeft medege-
deeld. Die wordt door de forensisch psychiater in
zijn rapport als volgt verwoord (onder het kopje
‘informatie van derden’): Vanuit de informatie van [ver-
weerder] komt naar voren dat betrokkene een (geheime?)
militaire functie heeft bekleed (…). Hierbij wordt tevens
gesteld door [verweerder] dat bij betrokkene op basis van zijn
militaire verleden mogelijk een post traumatische stress
stoornis speelt.
Op deze weergegeven diagnosestelling PTSS in het
F rapport heeft verweerder geen commentaar gege-
ven, althans: hij heeft geen correctie gegeven dat
deze weergave niet juist is geweest. In het medisch
dossier is voor deze (mogelijke) diagnose geen énkel
aanknopingspunt gevonden en van enig psychi-
atrisch onderzoek is niet gebleken. Er staat eenmaal
een opmerking die niet te plaatsen is bij een consult
van 26 september 2005, namelijk ‘Allerlei PTSS-’ en
deze diagnosestelling voldoet ten enenmale niet aan
de professionele standaard (o.a. anamnese) en de
verslaglegging daarvan.
Klachtonderdeel 1 is gegrond, behoudens dat het
college natuurlijk niet kan vaststellen dat klager als
gevolg van de inlichtingen van verweerder en diens
diagnosestelling PTSS een gevangenisstraf met tbs
opgelegd heeft gekregen.

5.5 Klager heeft aangegeven dat hij met verweerder
ook een vriendschapsband had en dat heeft ver-
weerder ook erkend in zijn verweerschrift (sub 7): In
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zekere zin was sprake van een vriendschappelijke relatie, ten
dienste van een goede behandelrelatie. Ter gelegenheid
van het mondeling vooronderzoek heeft verweerder
onder meer verklaard: Daarna is mijn relatie met hem
inderdaad steeds vriendschappelijker geworden. (…) Dit was
de enige manier waarop ik nog een soort van behandelrelatie
met hem kon aangaan. Een congruente behandelrelatie was
niet mogelijk. (…) Klager zegt dat ik een huisvriend was.
Dit was inderdaad de term die voor mij bij hem thuis
gebruikt werd. Klager had mij verzocht en erop aangedron-
gen om de consulten bij hem thuis te laten plaatsvinden. Ik
had daar geen bezwaar tegen. Ik doe dit niet bij mijn andere
patiënten. (…) U merkt zelf ook dat klager duidelijk is met
wat hij wil en ik ben daar toen in meegegaan. (…) Ik zal niet
ontkennen dat klager dingen voor mij gedaan heeft. Dat
waren geen hand- en spandiensten en daar stond ook geen
financiële compensatie tegenover. Ik heb hem wel eens geld
gegeven nadat hij succesvol huurders uit een pand had ver-
wijderd met enige dwang. Ik heb eens twee maanden huur
betaald. Verder heb ik hem eens 250 euro gegeven om de
bronchitis van zijn dochter te behandelen omdat hij daar zelf
op dat moment geen geld voor had. Ter zitting heeft ver-
weerder ook nog verklaard dat hij klager in de
zomer van 2010 2.000 euro heeft geleend. Ver-
weerder erkent dat dit allemaal vreemd is, maar van-
wege de bijzondere relatie met klager deed hij dit.
Uit de e-mailwisseling van 4-14 februari 2016 tussen
klager en verweerder blijkt van een bijzondere
betrokkenheid van verweerder tegenover klager die
het college in ieder geval niet onder een behandel-
relatie kan scharen maar die eerder lijkt op die van
een (medisch) adviseur in het kader van de behan-
deling van de strafzaak tegen klager.
Het college heeft klager ter zitting ook enige andere
e-mails voorgehouden, zoals die van 8 april 2011
aan klager (met een andere aanhef aan Frieda, de
verhuurmakelaar volgens zijn verklaring ter zitting)
over een kwestie met één van zijn huurders: ‘Hoop
dat je hier nog even naar kunt kijken. Had eerst iets met nog
200 euro over 2 maanden. Heb geen zin meer in deze man.
Ben wel bang dat er nog lijken uit de kast gaan vallen
komende maanden. Electra, weerbericht TOKIO gebeld
24/7, verstopte rioolpomp of weet ik niet wat. Morgen eruit
en wegwezen!’ Een mail over een soortgelijke kwestie
is van 5 april 2011 van verweerder aan klager. Het

college heeft uit de klaagschriften van klager begre-
pen dat hij in opdracht dan wel op verzoek van ver-
weerder de huurder(-s) uit huis heeft gezet; dat heeft
klager ter zitting ook bevestigd en is ook niet weer-
sproken door verweerder. Op een vraag ter zitting
waarom verweerder voor deze zakelijke huurkwes-
tie geen deurwaarder heeft ingeschakeld, is geen
antwoord gekregen. In het verweerschrift (sub 7-8)
schrijft verweerder onder meer dat klager een aantal
zaken voor hem regelde en dat hij dat op eigen ini-
tiatief deed, dat klager ook naar hem dwingend en
eigenzinnig kon zijn en dat de behandeling van kla-
ger op vrijwillige basis plaatsvond (en dat medicatie
is voorgeschreven op uitdrukkelijk verzoek van kla-
ger, waarover verderop meer).
Naar het oordeel van het college volgt uit boven-
staande weergave genoegzaam dat verweerder nau-
welijks regie heeft gevoerd over de behandeling van
klager en geen grenzen stelde hieraan. Het verrich-
ten van (aangeboden, onbetaalde, zakelijke) hand-
en spandiensten door een patiënt in een behandel-
relatie is absoluut grensoverschrijdend en laakbaar.
Het maakt de behandelrelatie niet alleen diffuus
maar ook verwarrend omdat een medische behan-
deling en behartiging van zakelijke diensten en een
vriendschappelijke relatie niet tegelijk samen
kunnen en mogen gaan. Daar komt nog bij dat het
(deels) ging om hand- en spandiensten die buiten-
wettelijke activiteiten betroffen, zoals het wegjagen
van huurders en het intimideren van personen die
compromitterende foto’s van de dochter van ver-
weerder op internet hadden gezet. De verklaring ter
zitting dat de vriendschapshandelingen ook gebeur-
den in het kader van ‘overdracht-tegenoverdracht’
heeft het college in het geheel niet overtuigd. Dat
klager als dwingend werd ervaren moge zo zijn,
maar daarvoor dient verweerder als professional
natuurlijk zelf te waken. Op een vraag van het
college of en hoe verweerder deze problematiek met
klager in de intervisie met beroepsgenoten heeft
ingebracht is geen duidelijk antwoord gekomen.
Het verbaast het college zeer dat binnen de intervi-
siegroep niet adequaat is gereageerd op deze diffuse
en zeer ongebruikelijke en ongewenste behandel-
relatie (volgens verweerder ter zitting constateerden

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020 (44) 2 - doi:10.5553/TvGR/016508742020044002007 207

Dit artikel uit Tijdschrift voor Gezondheidsrecht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Van Benthem & Keulen Advocaten



Jurisprudentie

zijn intervisiecollegae dat het goed ging en dat hij
klager moest blijven steunen), ervan uitgaande dat
verweerder hiervan verslag heeft gedaan. Deze inter-
visiegroep is in 2010-2011 ontbonden, zodat de
vraag rijst hoe verweerder daarna intercollegiale
toetsing heeft vormgegeven.
Het voorgaande betekent dat klachtonderdeel 2 ook
gegrond is.

5.6 Vast staat dat verweerder klager valium heeft
voorgeschreven en wel langdurig en zonder kenbare
evaluatiemomenten. In zijn verweerschrift schrijft
verweerder: Medicatie is altijd ‘zo nodig’ voorgeschreven
en op uitdrukkelijk verzoek van klager. Ook de enkele keren
dat verweerder sustenon-injecties gaf, vond plaats op uit-
drukkelijk verzoek van klager, die hem had verteld vanaf zijn
20e een goed getrainde vechtsporter te zijn geweest met erva-
ring op het terrein van dergelijke injecties.
In het medisch dossier is geen énkele indicatie te
lezen over het voorschrijven van valium, de hoe-
veelheden, de duur en de evaluaties tussendoor.
Voor verweerder moet bekendheid worden veron-
dersteld met de zeer verslavende werking van
valium. Er is hierover ook geen énkele terugkoppe-
ling geweest naar de huisarts van klager; in de spaar-
zame brieven aan de huisarts wordt enkel vermeld
‘zo nodig diazepam 10 mg’ of woorden van gelijke
strekking. Ter zitting heeft verweerder verklaard dat
hij steeds geadviseerd heeft om te stoppen met
valium, maar dat door klager zelf werd bepaald hoe-
veel valium hij gebruikte. Volgens verweerder was
de indicatie voor het langdurig gebruik van valium
stabilisatie van klager. Dit alles staat overigens niet
vermeld in het medisch dossier. De wijze van deze
medicatieverstrekking baart het college grote zor-
gen.
Deze zorgen heeft het college in niet mindere mate
voor wat betreft het ‘voorschrijven’ en toedienen
van sustanon (een testosteronpreparaat) dat bij vol-
wassenen gebruikt wordt als testosteronaanvulling
voor de behandeling van verschillende gezond-
heidsproblemen die worden veroorzaakt door een
tekort aan testosteron. Deze indicatie moet worden
bevestigd door twee afzonderlijke metingen van de
hoeveelheid testosteron in het bloed. Daarnaast

moet er sprake zijn van bepaalde klinische ver-
schijnselen. Verweerder heeft in het dossier en ter
zitting niet te kennen gegeven zich bewust te zijn
geweest van de richtlijnen hieromtrent. Bij ver-
hoogde bloeddruk, waarvan sprake was bij klager, is
bovendien extra terughoudendheid en controle
geboden inzake het gebruik van sustanon. Uit het
door verweerder opgestelde overzicht van de toe-
diening hiervan blijkt dat in oktober 2010 een eerste
verzoek is gedaan door klager en dat deze injecties
in 2011 een aantal malen zijn gegeven en ook nog
een keer in 2012.
Daargelaten dat het voorschrijven en toedienen van
sustanon niet past in het kader van een psychiatri-
sche/psychotherapeutische relatie, behoudens als
sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden die
hier niet gesteld of gebleken zijn, heeft verweerder
over zijn grenzen heen gehandeld door de regie in
handen te geven van klager (op diens uitdrukkelijk
verzoek) en heeft verweerder zich geen kenbare
rekenschap gegeven van de indicaties voor het
gebruik, de somatische toestand van klager en de
risico’s van het gebruik van sustanon. Volgens ver-
weerder ter zitting wilde klager hem niet informe-
ren over zijn somatische toestand; dit had voor ver-
weerder aanleiding moeten zijn om de sustanon niet
voor te schrijven dan wel klager te verwijzen naar
zijn huisarts.
Concluderend voldoet het voorschrijfbeleid van ver-
weerder wat betreft zowel de valium als de sustanon
niet aan de medische standaarden daarvoor. Ook dit
beoordeelt het college als zorgelijk. Klachtonderdeel
3 slaagt ook.

5.7 De conclusie van het voorgaande is dat de klacht
in al haar onderdelen gegrond is. Verweerder heeft
gehandeld in strijd met de zorg die hij ingevolge
artikel 47 lid 1 Wet BIG van jegens klager had beho-
ren te betrachten.
Met het slagen van alle klachtonderdelen ligt de
vraag voor welke tuchtrechtelijke sanctie hiervoor
op zijn plaats is.

5.8 Verweerder is niet eerder met het tuchtrecht in
aanraking gekomen en verweerder verklaart ter zit-
ting dat hij in de behandeling van klager over zijn
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grenzen heen is gegaan, al heeft het college de
indruk dat er beperkt zelfinzicht is door te verklaren
dat de verweten handelingen hem zijn overkomen
en dat hij als professional zelf vorm geeft aan de
behandelrelatie. Verweerder heeft op ernstige en
laakbare wijze zijn verplichtingen geschonden die
op hem als hulpverlener liggen en het college heeft
zorgen over de solopraktijkvoering van verweerder,
waarin intercollegiale toetsing ontbreekt. Een zware
tuchtrechtelijke maatregel is daarom op zijn plaats.
Het college zal overgaan tot het opleggen van een
deels onvoorwaardelijk schorsing van zes maanden
en deels voorwaardelijke schorsing van zes maan-
den van de inschrijving in het BIG-register met een
proeftijd van twee jaren (ingaande bij het onherroe-
pelijk worden van deze beslissing) onder de voor-
waarde dat verweerder niet in die periode in aanra-
king komt met het tuchtrecht met soortgelijke
klachten als in de onderhavige zaak.

5.9 Om redenen, aan het algemeen belang ontleend,
zal de beslissing zodra zij onherroepelijk is op na te
melden wijze worden bekendgemaakt.

6. De beslissing

Het college:
– verklaart de klacht gegrond;
– legt op de maatregel van een onvoorwaarde-

lijke schorsing van de inschrijving in het BIG-
register voor de duur van zes maanden
(artikel 48 lid 1 sub d Wet BIG) ingaande vanaf
het onherroepelijk worden van deze uitspraak
en een voorwaardelijke schorsing van zes
maanden van de inschrijving in het BIG-regis-
ter ingaande vanaf het onherroepelijk worden
van deze uitspraak met een proeftijd van twee
jaren onder de voorwaarde dat verweerder niet
in die periode in aanraking komt met het tucht-
recht met soortgelijke klachten als in de onder-
havige zaak (artikel 48 lid 7 Wet BIG);

– bepaalt voorts dat de beslissing ingevolge
artikel 71 van de Wet BIG in de Nederlandse
Staatscourant zal worden bekendgemaakt en

aan het tijdschrift Medisch Contact ter bekend-
making zal worden aangeboden.

Noot

1. Kennelijk was klager een frequent bezoeker van
de sportschool, met kennis van vechtsporten. De
psychiater zette hem in als ‘zware jongen’ tegen
onwelgevallige huurders. Ook kwamen zijn kwali-
teiten van pas toen iemand die pikante foto’s van de
dochter van de arts op internet had geplaatst gemo-
tiveerd moest worden om die weer te verwijderen.
Omgekeerd deed de psychiater ook wat voor de
patiënt. Zo betaalde hij wel eens een rekening voor
de patiënt als die krap bij kas zat. Voor wat hoort
wat – quid pro quo – en iedereen is tevreden? Dat
niet. De patiënt dient een klacht in en krijgt van het
tuchtcollege gelijk: ‘Het verrichten van (aangeboden,
onbetaalde, zakelijke) hand- en spandiensten door
een patiënt in een behandelrelatie is absoluut grens-
overschrijdend en laakbaar. Het maakt de behandel-
relatie niet alleen diffuus maar ook verwarrend
omdat een medische behandeling en behartiging
van zakelijke diensten en een vriendschappelijke
relatie niet tegelijk samen kunnen en mogen gaan.’
Ook twee andere klachten worden gegrond ver-
klaard, over het stellen van een ongefundeerde diag-
nose en over het te lang en zonder indicatie voor-
schrijven van medicijnen. De psychiater krijgt een
schorsing van een jaar opgelegd, waarvan zes maan-
den voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

2. Het is bekend dat er boven seksuele intimiteiten
in een behandelrelatie een rode vlag hangt (zie
recent RTG Amsterdam 7 november 2019,
ECLI:NL:TGZRAMS:2019:223). Deze casus laat nog
eens zien dat grensoverschrijdend gedrag – c.q.
gebrek aan professionele distantie – ook andere vor-
men kan aannemen. De door het tuchtcollege gefor-
muleerde norm is in lijn met gedragsregels en
richtlijnen zoals de KNMG-Gedragsregels voor art-
sen en de deels gelijkluidende beroepscode voor
psychiaters van de NVvP. De hulpverlener moet de
hulpverlening vooropstellen en van de relatie ‘nim-
mer misbruik maken’ (KNMG-Gedragsregels II.1).
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Hij zal niet verder ‘doordringen tot de privésfeer van
de patiënt dan in het kader van de hulpverlening
noodzakelijk is’ (II.11). Er is een verbod op het aan-
vaarden van ‘geschenken die in onevenredige ver-
houding tot de gebruikelijke honorering’ staan
(II.21). Het ligt voor de hand daar ook immateriële
gunsten en diensten onder te verstaan. Gelet op de
niet-medische interventies in het leven van de
patiënt (zoals rekeningen betalen) is ook nog rele-
vant de volgende opmerking die afkomstig is uit de
NVP beroepscode voor psychotherapeuten: ‘Het
behartigen van materiële belangen van de cliënt valt
niet onder de term behandeling, ook niet als een
succesvolle behartiging zou leiden tot verbetering
van het niveau van zijn functioneren’ (NVP,
Beroepscode voor psychotherapeuten, p. 7).

3. De patiënt als huisvriend, zakenpartner of klusjes-
man: het is een recept voor tuchtrechtelijke onge-
lukken. Kijkend naar de jurisprudentie lijken de
risico’s op het uit het oog verliezen van deze nor-
men in de geestelijke gezondheidszorg nog wat gro-
ter dan elders. Dat hangt waarschijnlijk samen met
de langlopende behandelrelaties en het feit dat pra-
ten deel is van de therapie. In 2012 was er een zaak
bij het CTG waarbij een psychiater een patiënte
(tegen betaling) enige tijd administratieve werk-
zaamheden liet verrichten in haar praktijk. Er was
een expositie van gedichten van de patiënte in haar
praktijk en ze gingen samen een keer uit eten om de
verjaardag van de patiënte te vieren. Ook masseerde
de psychiater de oksel van haar patiënte om opge-
hoopt lymfevocht te verdrijven. Dat leverde
– samen met nog wat andere gegronde klachten –
een berisping op (CTG 15 mei 2012,
ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2020). In 2017 was er
een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige die van
(de echtgenoot van) een patiënte bij verschillende
gelegenheden onder meer een kuub hout, twee bief-
stukjes en een doosje eieren in ontvangst nam. Ook
het herhaaldelijk delen van privé-informatie werd
verwijtbaar geacht. Deze verpleegkundige werd
geschorst (ook hier waren er klachten over andere
onderwerpen) (RTG Groningen 9 januari 2018,
ECLI:NL:TGZRGRO:2018:1). Die uitspraak zorgde

voor wat gemor onder verpleegkundigen. Een
doosje eieren is de wereld niet, zo is de teneur van
reacties op de berichtgeving op nursing.nl, zo gaan
die dingen op het land en in het dorp. Iets over jezelf
vertellen is niet alleen menselijk, maar zou ook
kunnen helpen om vertrouwen te winnen. De tucht-
rechter is hier streng op, waarschijnlijk uit vrees
voor het hellend vlak. Het is niet de bedoeling dat de
hulpverlener bij de patiënt op de sofa gaat liggen om
over zijn problemen te vertellen en hout haalt hij
maar bij de bouwmarkt. Ook kleinere zaken kunnen
samen een patroon gaan vormen, waarin de vereiste
terughoudendheid verloren gaat.

4. Behalve het grensoverschrijdend gedrag was er in
deze casus nog meer misgegaan. De psychiater ver-
telde dat zijn patiënt mogelijk leed aan PTSS aan een
forensisch psychiater die een rapportage opstelde in
een strafzaak waarin de patiënt/klager TBS kreeg
opgelegd. In hoeverre de diagnose heeft bijgedragen
aan de veroordeling weet het tuchtcollege niet,
zeker is dat er uit het dossier niets blijkt van een
zorgvuldig onderzoek naar deze diagnose. Het is
duidelijk dat een psychiater niet ‘zomaar’ een diag-
nose moet stellen, laat staan verder vertellen aan
personen buiten de behandelrelatie. Vergelijk over
‘het intuïtief stellen’ van diagnoses ook RTG
Amsterdam 18 december 2012, ECLI:NL:
TGZRAMS:2012:YG2509. Opvallend is wel dat het
tuchtcollege meer aandacht heeft voor het feit dat
de diagnosestelling niet deugt dan voor de vraag of
er überhaupt een geldige grondslag was om patiënt-
informatie met de forensisch psychiater te delen.
Daar was de psychiater niet toe verplicht en dus
zonder toestemming ook niet toe bevoegd. De
patiënt had er zoals het hier ging ook geen enkel
belang bij.

5. Ook de klacht over het voorschrijven van medicij-
nen is gegrond. De psychiater schreef de patiënt op
verzoek valium voor en diende hem sustanon-injec-
ties toe. Uit het (gebrekkige) dossier of de toelichting
van verweerder blijkt niet dat deze middelen geïndi-
ceerd waren of dat verweerder zicht had op hoeveel-
heden en op de effecten. Valium is zeer verslavend
en een indicatie voor (langdurig) gebruik ontbrak.
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RTG Amsterdam 29 oktober 2019 (hand- en spandiensten door patiënt), m.nt. mr. S.E. Garvelink

Sustanon is een testosteronpreparaat dat niet thuis-
hoort in een psychiatrische/psychotherapeutische
relatie. Bij verhoogde bloeddruk is extra terughou-
dendheid geboden. Ook hier is de norm duidelijk.
Het is niet de bedoeling dat de patiënt zelf de regie
voert over het voorschrijven en gebruik van midde-
len. De arts is niet de dealer van de patiënt. Over het
langdurig voorschrijven van medicatie zonder
voldoende aanleiding en/of controle zie ook RTG
Zwolle 13 december 2012, ECLI:NL:TGZRZWO:
2012:YG2496 (huisarts, hormoonzalf), RTG
Amsterdam 7 maart 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:
2017:22 (psychiater, benzodiazepinen). Als de hulp-
vraag van de patiënt vraagt om (zware) medicatie en
de arts het gebruik goed monitort, treft de arts ter
zake van het voorschrijven geen verwijt, zie bijvoor-
beeld: RTG Den Haag 28 januari 2020,
ECLI:NL:TGZRSGR:2020:29 (huisarts, methadon).

6. Los van de klachtonderdelen heeft het
tuchtcollege stevige kritiek op de gebrekkige dos-
siervoering (‘vér onder de maat’ en ‘geen touw aan
vast te knopen’) en op de bemoeienis van ver-
weerder met de regeling van het gezag over de doch-
ter van klager toen die in een vechtscheiding was
verwikkeld. Het tuchtcollege maakt zich ernstig zor-
gen over de kennis en kunde van verweerder wat
betreft zijn wettelijke verplichtingen en de voor-
schriften vanuit de beroepsgroep KNMG. Wat
volgens het tuchtcollege ook niet helpt, is dat de
psychiater geheel alleen werkt en zijn intervisie-
groep jaren geleden is ontbonden.

7. Hoewel de kritiek van het tuchtcollege op de
wijze van praktijkvoeren zonder meer hout snijdt, is
wel de vraag in hoeverre het tuchtcollege geroepen
is de beroepsbeoefenaar ‘ambtshalve’ terecht te wij-
zen over aspecten die niet expliciet aan de orde zijn
gesteld in de klacht. Het tuchtcollege ontleent de
ruimte voor dit soort ambtshalve kritiek aan de doe-
len van de tuchtspraak zoals het bewaken van de
kwaliteit van de beroepsbeoefening en het bescher-
men van het publiek. Het tuchtcollege verwijst daar-
voor in deze uitspraak naar pagina 2 van de memo-
rie van toelichting (Kamerstukken II 1985/86, 19522,
nr. 3). Op de gegeven vindplaats staat echter geen

passage die verband lijkt te houden met de
oordeelsvorming van het tuchtcollege. In de memo-
rie van toelichting zijn juist ook voldoende aankno-
pingspunten om aan te nemen dat de omvang van
het geschil bepaald wordt door de omvang van de
klacht. Het gaat om de beoordeling van de ‘in de
klacht naar voren gebrachte feiten en omstandig-
heden’ (MvT, p. 79) en ‘de tuchtrechtelijke berech-
ting vindt (…) niet dan op klacht plaats’. Weliswaar
vermeldt artikel 66 lid 2 Wet BIG dat het vooronder-
zoek ‘zich mede [kan] uitstrekken tot andere dan in
het klaagschrift vermelden feiten en omstandig-
heden’, maar volgens de MvT heeft die bepaling ‘niet
tot strekking de berechting die naar aanleiding van
de ingediende klacht op gang komt, de hier
bedoelde aspecten mede te doen omvatten, doch
beoogt wel de mogelijkheid te verzekeren ze in het
vooronderzoek – en in het verlengde daarvan in het
verdere onderzoek – te betrekken.’ (MvT, p. 129). Ik
zou ervoor pleiten de aard van dit ‘betrekken’
beperkt te blijven uitleggen. Dit met het oog op de
rechtszekerheid en het recht op een eerlijk proces.
Ook als dit soort ambtshalve overwegingen formeel
niet de basis zijn voor de op te leggen maatregel, zet
dit wel de toon. Het is moeilijk een adequate verde-
diging te voeren wanneer het ter zitting over andere
zaken blijkt te gaan dan in de klacht. Dit laat onver-
let dat als de dossiervoering te summier is om iets
zinnigs te kunnen zeggen over de inhoud van de
klacht, ik mij wel kan voorstellen dat dit in het
nadeel van de beklaagde wordt uitgelegd. Het afgrij-
zen van het tuchtcollege over de gebrekkige dossier-
vorming kon ook in het kader van de andere klacht-
onderdelen voldoende tot uitdrukking komen.

8. Blijft de vraag hoe het mogelijk is dat een hulpver-
lener die zelfstandig praktijk voert (‘eenpitter’) jaren-
lang autonoom kan opereren, terwijl er blijkbaar
geen (toe)zicht is op uitwassen in zijn praktijk. Er
zijn immers verschillende instrumenten die dat
zouden moeten voorkomen. Deelname aan kwali-
teitsvisitatie is één van de eisen voor herregistratie
van medisch specialisten en dus ook van psychia-
ters. Intervisie en intercollegiale toetsing maken al
jaren deel uit van de beroepsstandaard (zie bijvoor-
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beeld het Model Kwaliteitsstatuur GGZ van 1 janu-
ari 2020). Misschien wordt het in de toekomst beter.
Per 2020 heeft de RGS de eis van de evaluatie van
het individuele functioneren toegevoegd aan de
bestaande registratie-eisen; dat moet gebeuren
volgens een geaccrediteerde methode, waarbij ook
het oordeel van anderen wordt gevraagd. Ook de
aankomende Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
biedt mogelijkheden om de kennisstand van solo-
praktijken bij aanvang te toetsen. Zeker is dat dit
meer administratieve lasten met zich meebrengt
voor de artsen die het toch al goed doen. Hopelijk
leidt het tot daadwerkelijk resultaat bij de achterblij-
vers.

Mr. drs. S.E. Garvelink
advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
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