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Voorwoord 

De Raad van Bestuur en de Medisch Specialistische Raad van het ziekenhuis Tergooi hebben - naar 

aanleiding van het overlijden van een jongeman tijdens een opname in hun ziekenhuis en de 

publiciteit die later hierover is ontstaan - een onafhankelijke commissie ingesteld om lessen te 

trekken uit deze tragische gebeurtenis. Het valt te prijzen dat het ziekenhuis dit besluit heeft 

genomen. Daarmee tonen de besturen hun bereidheid om zich toetsbaar op te stellen en lering te 

trekken uit wat is voorgevallen. Een dergelijke open opstelling is nodig om de zorg ook daadwerkelijk 

te kunnen verbeteren. Ook wil de commissie zijn erkentelijkheid uitspreken aan alle betrokkenen die 

aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Het getuigt van moed om in alle openhartigheid en 

kwetsbaarheid mee te werken aan dit onderzoek en kritisch naar zichzelf te kijken. De 

commissieleden hebben zich gedurende het onderzoek goed gerealiseerd dat de betrokkenen al vele 

malen waren geïnterviewd en bevraagd over de gang van zaken. En ook dat het moeilijk is voor hen 

om deze voor een ieder pijnlijke gebeurtenis weer te moeten oprakelen. 

De commissie heeft geprobeerd een zo getrouw mogelijke weergave te geven van de feiten en op 

basis daarvan een evenwichtige analyse te maken. De commissie geeft geen oordeel over het 

handelen van personen, dat was niet haar opdracht. Desondanks kan de commissie zich voorstellen 

dat betrokkenen zich direct aangesproken voelen omdat zij in deze casus een rol hebben gespeeld.  

Onze analyse en daaruit voortvloeiende conclusies zijn algemeen geformuleerd en gericht op leren 

en verbeteren. Hoewel het tot op zekere hoogte onvermijdelijk is om met de kennis van nu te 

oordelen over hoe het destijds is gegaan, hebben we alles in het werk gesteld om daar alert op te 

zijn. Dat was geen gemakkelijke opgave. Wij hebben als commissie alles bij elkaar genomen een goed 

inzicht kregen in de complexiteit van deze gebeurtenis en in de verschillende opvattingen en 

belangen die in het geding waren. Juist een onderzoek als dit laat zien hoe kwetsbaar het is om snel 

te oordelen en veroordelen.  

Wij hopen dat met onze aanbevelingen het Tergooi ziekenhuis verder kan gaan met de ingezette 

verbeteringen. Laat dit onderzoek ook een opmaat zijn voor een bredere discussie over het 

onderzoeken van een ernstig incident, het al of niet melden van een calamiteit, en de wijze waarop 

de gesprekken en de afspraken met patiënten of hun nabestaanden vorm kunnen krijgen.  

Meer in het bijzonder willen wij als commissie met dit rapport wijzen op de kwetsbare positie van 

arts-assistenten en een lans breken voor een landelijke discussie gericht op een verbetering van de 

positionering en competenties van de arts-assistenten en de daarbij horende beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van hun supervisoren. 

 

Pauline Meurs, voorzitter  

Sven Danner, lid 

Johan Legemaate, lid 

Marina de Lint, secretaris. 
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Samenvatting 

In opdracht van de Raad van Bestuur en de Medisch Specialistische Raad van het ziekenhuis Tergooi 

heeft een onafhankelijke commissie onderzoek gedaan naar het onverwachte overlijden in november 

2014 van de 21-jarige RM in dit ziekenhuis en de wijze waarop het ziekenhuis hiermee is omgegaan. 

Het ziekenhuis beoogt hiermee maximaal lering te trekken uit deze, voor alle betrokkenen tragische, 

gebeurtenis. 

De onderzoekscommissie heeft zich achtereenvolgens gebogen over de vraag hoe de aan RM 

verleende zorg beoordeeld moet worden, of hier sprake was van een calamiteit die bij de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld had moeten worden, hoe de schadeafhandeling ter hand is 

genomen en op welke wijze de communicatie met de nabestaanden, de medewerkers en de media is 

verlopen.  

De verleende zorg 

RM had zich op 3 november 2014 uit eigen beweging gemeld op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van 

Tergooi locatie Blaricum wegens pijnklachten in de borststreek en ernstige vermoeidheid. Hij werd 

op de SEH onderzocht door een arts-assistent, die telefonisch overlegde met de longarts-

hoofdbehandelaar en met een in consult gevraagde internist. Geen van beide medisch specialisten 

heeft RM zelf gezien. De arts-assistent vermoedde aanvankelijk een pneumothorax (klaplong), die 

door nader onderzoek werd uitgesloten. Daarnaast werd rekening gehouden met een chronische 

aandoening. De patiënt werd opgenomen omdat hij pijn had en een zieke en vermoeide indruk 

maakte en omdat een opname de diagnostiek naar de veronderstelde chronische aandoening zou 

bespoedigen. Daartoe werd hij naar de locatie Hilversum overgeplaatst. 

Hoewel de aanvankelijke werkdiagnose inmiddels was herroepen was deze informatie niet bekend 

op locatie Hilversum. Daar werd er van uit gegaan dat het een stabiele patiënt betrof met een 

pneumothorax. Dit leidde ertoe dat de arts-assistent aldaar later op de avond, toen RM meer pijn 

kreeg en angstig werd, onvoldoende aandacht schonk aan zijn klachten. Ondanks herhaaldelijk 

telefonisch geuite zorgen van verpleegkundigen, werd -eveneens telefonisch, door de dienstdoend 

arts-assistent- volstaan met toediening van kalmeringsmiddelen en pijnstillers. Later die nacht werd 

de patiënt levenloos in bed aangetroffen; een langdurige reanimatie was niet succesvol. Uit de 

obductie is gebleken dat RM is overleden aan een acute pericarditis (ontsteking van het hartzakje). 

De commissie stelt vast dat de diagnose pericarditis niet werd gesteld, noch werd overwogen en dat 

ook het acute karakter van de ziekte - de bedreiging van vitale functies (met name waar het de 

bloedsomloop betrof) - niet is herkend, hoewel daar wel aanwijzingen voor waren.  

Een aantal omstandigheden in de organisatie van de zorg heeft hieraan bijgedragen: de beoordeling 

door een relatief onervaren arts (in opleiding), het ontbreken van supervisie ter plaatse, en een 

gebrekkige overdracht van de ene naar de andere locatie, waardoor onvoldoende bewaking na de 

overplaatsing met daarnaast onvoldoende reactie op verpleegkundige zorgen.  
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Wel of niet een calamiteit? 

Ziekenhuizen zijn op grond van de wet verplicht een calamiteit onverwijld te melden bij de IGZ. Het 

ziekenhuis Tergooi heeft pas gemeld nadat de moeder van RM een klacht had ingediend en hierom 

expliciet had gevraagd. Zowel de klachtencommissie van Tergooi, als de interne Commissie Patiënt 

Veiligheid (CPV) kwamen tot de conclusie dat er geen sprake was van een calamiteit; de IGZ 

oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een calamiteit. 

In deze casus had het ziekenhuis, gegeven het onverwachte karakter van het overlijden van RM, in 

ieder geval meteen en uit eigen beweging nader intern onderzoek moeten doen naar de vraag of hier 

sprake was van een calamiteit. Dat is niet gebeurd.  

De commissie concludeert voorts dat in deze casus de causaliteit tussen de onvolkomenheden in de 

zorg en het overlijden niet uit te sluiten is, maar niet (meer) met zekerheid is vast te stellen. In de 

visie van de commissie zijn, alles afwegend, de argumenten om de casus RM aan te merken als een 

(op zijn minst vermoedelijke) calamiteit sterker dan de argumenten om dat niet te doen. 

De commissie constateert in het algemeen dat de (wettelijke) definitie van een calamiteit in de 

praktijk moeilijk te hanteren is, omdat het causaliteit vereist tussen het handelen (incl. nalaten) van 

zorgverleners en de ernstige schade die een patiënt heeft opgelopen. Die causaliteit is vaak niet 

gemakkelijk vast te stellen en vergt nader onderzoek. Juist daarom is het de verantwoordelijkheid 

van het ziekenhuis om in het geval van twijfel zelf onderzoek te doen naar wat is voorgevallen en op 

basis daarvan al of niet een melding te doen bij de IGZ.  

De schadeafhandeling 

In het voorjaar van 2016 ontstond publieke commotie over deze casus, nadat gebleken was dat 

Tergooi met de moeder van RM een vaststellingsovereenkomst had gesloten. Daarin waren 

afspraken opgenomen over een financiële vergoeding aan de moeder, maar ook beperkende 

voorwaarden waaraan zij zich zou houden. Deze overeenkomst werd door de media als 

‘zwijgcontract’ getypeerd. 

Volgens de commissie is er echter geen sprake van een ‘zwijgcontract’. De overeenkomst in deze 

casus is in onderling overleg tot stand gekomen, waarbij een aantal kritische bepalingen (waaronder 

het intrekken van een aangifte, het niet indienen van tuchtklachten en het onthouden van contacten 

met de media) juist op instigatie van de advocaat van de moeder in de tekst werd opgenomen.  

De commissie prijst de basishouding van het ziekenhuis in de gesprekken met de moeder over 

financiële vergoedingen. Het ziekenhuis streefde ernaar er met haar op een redelijke en coulante 

wijze uit te komen, buiten de formele en vaak voor beide partijen belastende route via het 

aansprakelijkheidsrecht om. De door het ziekenhuis aan de moeder toegekende vergoedingen zijn 

bovendien niet onredelijk.  

Desondanks is de commissie van oordeel dat er geen goede redenen waren om allerlei beperkende 

bepalingen in de overeenkomst op te nemen – zelfs nu deze door de advocaat van de nabestaanden 

werden voorgesteld - en dat het in het algemeen ook ongewenst is om dat te doen. Het ziekenhuis 

had kunnen en moeten volstaan met een overeenkomst die drie elementen bevatte: de afspraak 
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over financiële vergoeding, finale kwijting en de afspraak over en weer geen schadelijke uitlatingen in 

de media te doen.  

De communicatie met nabestaanden, medewerkers en met de media  

Het obductierapport en de conclusies uit de onderzoeksrapporten die de moeder waren toegezegd, 

lieten lang op zich wachten. Vervolgens heeft het ziekenhuis genereuze handreikingen gedaan om 

het leed van de moeder te verzachten. Tegelijkertijd zijn de juridische implicaties daarvan 

onvoldoende meegewogen. Met de positie en de wensen van de vader heeft het ziekenhuis te weinig 

rekening gehouden. 

Kort na het overlijden van RM werd de casus geëvalueerd door direct betrokken zorgverleners. Op 

een open uitnodiging na, is de medewerkers geen actieve nazorg geboden. Evaluatie van het incident 

en verbeterpunten zijn niet structureel besproken en gedeeld met en binnen de medische staf.  

De communicatie binnen het ziekenhuis over de casus, nadat deze in de media bekend was 

geworden, was in de perceptie van veel medewerkers niet-toereikend. 

Het ziekenhuis heeft terughoudend gereageerd op de berichten in de media. Het siert het ziekenhuis 

dat het gewaakt heeft voor de privacy van patiënten en nabestaanden en zich consequent heeft 

gehouden aan de afspraken die zij in dit geval met de moeder had gemaakt, ook al heeft dat voor het 

ziekenhuis tot negatieve beeldvorming in de media geleid.  

Aanbevelingen en breder te trekken lessen 

In aanvulling op de – ook naar het oordeel van de commissie passende - verbetermaatregelen die het 

ziekenhuis Tergooi zelf al heeft genomen geeft de commissie aanbevelingen en formuleert zij tevens 

een aantal breder te trekken lessen.  

Omgaan met calamiteitenmeldingen 

Veel zorginstellingen worstelen met het begrip calamiteit. Met de huidige definitie en een strikt 

handhavingsbeleid van de IGZ schiet de calamiteitenmelding haar doel – kwaliteitsverbetering – 

voorbij. De commissie meent daarom dat het verstandig is de definitie meer toe te spitsen op de 

ernst van de uitkomst in relatie tot het onverwachte karakter daarvan, en minder op de causaliteit 

met de kwaliteit van zorg. Juist daarom wijst de commissie op het belang van goed intern onderzoek 

door de instelling zelf alvorens wordt bepaald of er al of niet sprake is van een calamiteit.  

Handhavingsbeleid IGZ 

 

In het optreden van de IGZ schuilt een ambivalentie. De IGZ legt de nadruk op leren in openheid en 

toont begrip voor het feit dat de definitie van een calamiteit niet eenduidig is. Zij erkent dan ook dat 

zorgaanbieders een incident (in eerste instantie) verkeerd kunnen taxeren. Tegelijkertijd hanteert de 

IGZ een strikt boetebeleid in gevallen waarin er niet voldaan is aan de wettelijke plicht om 

“onverwijld” te melden. Naar het oordeel van de commissie zou de IGZ de kwaliteitsdoelstelling van 

de calamiteitenprocedure beter dienen met een meer context gericht handhavings- en boetebeleid 

en met een grotere nadruk op het belang van goed intern onderzoek door de zorginstelling zelf. 
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Vaststellingsovereenkomsten in de zorg 

 

Er is al enkele jaren maatschappelijke en politieke discussie over het gebruik van 

vaststellingsovereenkomsten in de gezondheidszorg. Dergelijke overeenkomsten zijn niet per 

definitie juridisch onaanvaardbaar, maar kunnen dat afhankelijk van de omstandigheden (de wijze 

van totstandkoming en/of de specifieke inhoud) wel zijn. De scheidslijn daartussen is in de praktijk 

vaak flinterdun. Dat is op zichzelf al een argument om overeenkomsten met beperkingen zoals in de 

onderhavige casus aan de orde waren te vermijden.  

 

Daar komt bij dat recentelijk belangrijke stappen zijn gezet naar openheid en transparantie met 

betrekking tot incidenten (waaronder begrepen calamiteiten en fouten). De patiënt en zijn familie 

hebben nu ook een wettelijk recht op informatie over incidenten. Uit dat recht vloeit voort dat zij zelf 

mogen besluiten wat zij wel en niet met deze informatie doen: niets, een tuchtklacht starten, 

aangifte doen etcetera. Vaststellingsovereenkomsten met beperkende voorwaarden zoals hier aan 

de orde waren passen daar niet bij. 

 

De minister van VWS heeft in 2016 enkele malen aangekondigd te onderzoeken of 

vaststellingsovereenkomsten met discutabele beperkende voorwaarden wettelijk kunnen of moeten 

worden verboden. In de ogen van de commissie verdient het de voorkeur, en werkt het sneller, dat 

de zorgsector zelf besluit en verklaart dergelijke overeenkomsten niet meer te hanteren.  

 

Tot slot 

De commissie prijst ziekenhuis Tergooi voor de bereidheid kritisch naar zichzelf te kijken en in alle 

openhartigheid en kwetsbaarheid mee te werken aan dit onderzoek.  

Laat dit onderzoek een opmaat zijn voor een bredere discussie over het onderzoeken en/of melden 

van ernstige incidenten, en de wijze waarop gesprekken en afspraken met patiënten of 

nabestaanden vorm kunnen krijgen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor onderhavig onderzoek en rapport 

In de vroege morgen van 4 november 2014 overleed onverwacht een 21 jarige jongeman (hierna: 

RM) in het ziekenhuis Tergooi, nadat hij zich de dag tevoren had gemeld op de Spoedeisende Hulp 

(SEH) en vervolgens was opgenomen. Dit overlijden is in eerste instantie niet gemeld als calamiteit bij 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Nadat de moeder van RM in januari 2015 een klacht had 

ingediend bij de klachtencommissie van het ziekenhuis Tergooi is alsnog melding gedaan bij de IGZ. 

Hierop hebben de klachtencommissie en de interne commissie Patiëntveiligheid (CPV) onderzoek 

naar deze zaak verricht. Later heeft de IGZ een eigen onderzoek gedaan. De klachtencommissie en de 

CPV constateerden tekortkomingen in de verleende zorg, maar concludeerden dat er geen sprake 

was van een calamiteit en dat terecht geen melding was gedaan bij de IGZ. Ook de IGZ stelde 

tekortkomingen in de verleende zorg vast; zij concludeerde evenwel dat hier wel degelijk sprake was 

van een calamiteit die gemeld had moeten worden.  

Over de casus ontstond in maart en april 2016 publieke commotie toen uit twee opeenvolgende 

radio-uitzendingen van Argos bleek dat het ziekenhuis met de moeder een 

vaststellingsovereenkomst had gesloten, waarin niet alleen afspraken waren vastgelegd over een 

financiële tegemoetkoming aan de moeder, maar ook voorwaarden waaraan de familie zich zou 

houden. Vooral de voorwaarden dat zij zouden afzien van het starten van juridische procedures 

tegen het ziekenhuis en/of haar medewerkers en geen uitlatingen zouden doen over de zaak in de 

media, leidden tot ophef.  

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft het ziekenhuis Tergooi inmiddels een aantal 

verbetermaatregelen genomen. De Raad van Bestuur en de Medisch Specialistische Raad van het 

ziekenhuis Tergooi achtten het niettemin wenselijk om de gehele ‘casus RM’ door een onafhankelijke 

onderzoekscommissie te laten onderzoeken. Het doel daarvan is tweeledig: openheid van zaken 

geven en maximaal kunnen leren van deze voor alle betrokkenen tragische gebeurtenis.  

Op 21 juni 2016 is de onderzoekscommissie ingesteld. De samenstelling van de commissie is als volgt: 

 Prof. Dr. Pauline Meurs, Hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit 

Rotterdam (EUR), Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS); voorzitter 

 Prof. Dr. Sven Danner, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, Vrije Universiteit Medisch 

Centrum (VUmc), sinds 1 juni 2015 voorzitter CPV Tergooi ziekenhuis1; lid 

 Prof. Dr. Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht, Amsterdam Medisch Centrum (AMC); 

lid 

 Mr. Marina de Lint; secretaris.  

De opdracht aan de onderzoekscommissie luidt: 

1. Verricht een analyse van de interne besluitvorming die heeft geleid tot de conclusie dat geen 

sprake was van een calamiteit. Onderzoek hiertoe de kwaliteit van de geleverde zorg, de interne 

beoordeling daarvan en het proces van besluitvorming.  

                                                           
1
 Op geen enkele wijze betrokken bij de onderhavige casus. 
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2. Analyseer de nazorg aan de nabestaanden, inclusief de schadeafhandeling, alsmede de nazorg 

aan betrokken artsen en verpleegkundigen. Betrek hierin het onderzoek dat de IGZ in het 

ziekenhuis heeft uitgevoerd naar de casus.  

3. Analyseer de communicatie, zowel intern als extern, vanaf het moment dat de casus in de 

openbaarheid is gekomen en de aanloop daar naar toe.  

4. Geef ten aanzien van voornoemde onderwerpen adviezen en aanbevelingen.  

1.2 Aanpak, verantwoording en leeswijzer 

Aanpak 

De commissie heeft op basis van de beschikbare documenten een reconstructie van de 

gebeurtenissen opgesteld. Vervolgens heeft zij gesprekken gevoerd met betrokkenen ter toetsing, 

aanvulling en verdieping van het feitenrelaas. In de onderstaande tabel is een functioneel overzicht 

opgenomen van de personen met wie de commissie gesproken heeft. 

De Commissie heeft in totaal 26 gesprekken gevoerd met de volgende personen: 

nabestaanden RM 1 

verpleegkundigen SEH 2 

arts-assistenten 2 

longarts 2 

internist 2 

reanimatieteam 1 intensivist, 1 cardioloog 

Dagelijks bestuur Medisch Specialistische Raad 
(MSR) 

2 

Raad van Bestuur (RvB) 2 

Raad van Toezicht (RvT) 1 

ziekenhuisjurist 2 

manager kwaliteit 1 

leden klachtencommissie 3 + secretaris 

leden commissie Patiëntveiligheid (CPV) 1 + secretaris 

cliëntenraad 1 

overige leden VMS 2 

externe advocaten 2 

lid Bedrijfsopvangteam (BOT) 1 

woordvoerder ziekenhuis 1 

 
 
De commissie heeft de IGZ uitgenodigd voor een gesprek. De IGZ heeft hiervan afgezien omdat het 

haar naar eigen zeggen niet vrijstaat om feitelijke (waaronder medische) informatie te delen met een 

privaatrechtelijke onderzoekscommissie.  

De commissie heeft op basis van de relevante vigerende wet- en regelgeving en beroepsnormen voor 

medische professionals een beoordelingskader opgesteld. Zij heeft haar bevindingen getoetst aan dit 

kader. 

Op basis van de voorgaande stappen heeft de commissie een conceptrapport opgesteld, dat zij ter 

toetsing op feitelijke onjuistheden heeft voorgelegd aan de opdrachtgevers.  

Hierna heeft de commissie haar rapport vastgesteld.  
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Verantwoording 

De commissie eerbiedigt de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk. Zij ontkomt er echter niet aan 

aspecten en kwesties te adresseren die te herleiden zijn tot individuele personen. De commissie 

baseert zich daarbij zoveel mogelijk op informatie die eerder op andere wijze in de openbaarheid is 

gekomen.  

De commissie heeft niet kunnen spreken met de moeder van RM. Zij heeft wel haar advocaat 

toestemming gegeven om met de commissie in gesprek te gaan over de onderhavige casus en zij 

heeft inhoudelijk gereageerd op het concept verslag dat van dit gesprek is gemaakt. Daarnaast is het 

concept feitenrelaas (hoofdstuk 2) via haar advocaat aan haar voorgelegd ter controle op feitelijke 

onjuistheden. De commissie heeft wel met de vader van RM gesproken. Ook aan hem is het concept 

feitenrelaas ter controle op feitelijke onjuistheden voorgelegd.  

Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 eerst een tijdlijn, waarin de relevante feiten worden 

gepresenteerd. Daarna volgt een korte schets van het ziekenhuis Tergooi, de context waarin de casus 

zich heeft afgespeeld.  

In de volgende hoofdstukken volgt een verdieping en analyse. De commissie heeft hiervoor gekozen 

voor een uitwerking aan de hand van de volgende thema’s:  

- Het medische beloop en de organisatie van de SEH-zorg; 

- De vraag of hier sprake was van een calamiteit; 

- De gesloten vaststellingsovereenkomst;  

- De communicatie met nabestaanden, met media en de interne communicatie. 

In het op één na laatste hoofdstuk geeft de commissie haar conclusies en aanbevelingen. In het 

slothoofdstuk formuleert zij tevens een aantal breder te trekken lessen.  
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2 De feiten in chronologie en context 

2.1 Tijdlijn  

Een chronologische weergave van gebeurtenissen in het kader van de casus RM laat de volgende 

tijdlijn zien: 

03-11-2014 Patiënt meldt zich rond het middaguur op de SEH van het ziekenhuis Tergooi, locatie 

Blaricum. Hij wordt na onderzoek opgenomen en overgeplaatst naar locatie 

Hilversum, waar patiënt in de loop van de nacht overlijdt.  

04-11-2014 De gemeentelijke lijkschouwer geeft een verklaring van natuurlijke dood af. Patiënt 

wordt overgebracht naar het AMC voor obductie.  

04-11-2014 De hoofdbehandelaar (longarts) informeert de voorzitter van de RvB telefonisch over 

het overlijden van patiënt. Hij meldt dat overleg heeft plaatsgehad met de 

gemeentelijke lijkschouwer en dat deze een verklaring van natuurlijke dood heeft 

afgegeven. Zij bespreken de vraag of er sprake is van een calamiteit die aan de IGZ 

gemeld moet worden. Na gezamenlijk overleg besluit de voorzitter RvB de uitslag van 

de obductie af te wachten alvorens een besluit te nemen over de vraag of hier sprake 

is van een calamiteit die aan de IGZ gemeld moet worden.  

14-11-2014 De longarts bereikt de moeder van patiënt– na twee eerdere vergeefse pogingen – 

telefonisch en biedt aan met haar in gesprek te gaan; de moeder ziet hiervan af.  

17-11-2014 De moeder vraagt schriftelijk het medisch dossier van patiënt op. 

22-01-2015 De moeder dient een klacht in bij de Klachtencommissie en doet aangifte bij de 

politie. 

27-01-2015 De RvB schrijft aan de IGZ dat hij op uitdrukkelijk verzoek van de moeder alsnog 

melding doet van een potentiële calamiteit. Daarnaast verzoekt hij de (interne) 

Commissie Patiëntveiligheid (CPV) het onderzoek naar deze casus ter hand te nemen. 

Hij informeert de moeder hierover per brief.  

27-01-2015 De RvB informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). Vanaf dit moment 

houdt de RvB de RvT op de hoogte van de gebeurtenissen en wegen zij gezamenlijk 

het te voeren beleid.  

10-02-2015 De CPV nodigt de moeder uit voor een gesprek; hierop volgt geen reactie.  

16-03-2015 De Klachtencommissie informeert de moeder van patiënt over haar beslissing en 

kondigt aan dat een reactie van de RvB in beginsel binnen vier weken zal volgen.  

25-03-2015 De RvB informeert de moeder per brief dat de RvB de uitspraak van de 

Klachtencommissie heeft ontvangen, maar de uitkomst van het onderzoek door de 

CPV afwacht, alvorens verder te berichten.  

10-04- 2015 Naar aanleiding van een telefonisch verzoek van de vader van patiënt om inlichtingen 

neemt de longarts telefonisch contact met hem op om een afspraak te maken.  

13-04-2015 De RvB informeert de IGZ schriftelijk over de bevindingen van het onderzoek door de 

CPV.  
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14-04-2015 De longarts heeft een gesprek met de vader, waarbij hij hem het definitieve 

pathologisch-anatomische verslag (PA-verslag) overhandigt.  

02-06-2015 De IGZ kondigt de RvB per brief aan zelf nader onderzoek te gaan doen. 

 Vanaf dit moment worden de ontwikkelingen rond de casus RM besproken in het 

tweewekelijkse overleg tussen RvB en het dagelijks bestuur van de Medisch 

Specialistische Raad (MSR). 

10-06-2015 De RvB schrijft een brief aan de moeder, waarin hij de uitspraak van de 

Klachtencommissie samenvat en de (hoofd)conclusie van het onderzoek van de CPV 

weergeeft. Hij biedt haar aan een en ander in een gesprek nader toe te willen lichten. 

Hierop volgt geen reactie.  

16-06-2015 De RvB voert verbetermaatregelen in, die naar aanleiding van de casus genomen zijn. 

25-06-2015 De IGZ kondigt in een brief aan het ziekenhuis Tergooi op 13-07-2015 te bezoeken. 

13-07-2015 De IGZ bezoekt het ziekenhuis en voert gesprekken met betrokkenen. 

30-07-2015 Brief van de advocaat van moeder aan de RvB, waarin hij het ziekenhuis aansprakelijk 

stelt voor alle materiële en immateriële schade die zijn cliënte heeft geleden en zal 

lijden. Hij sommeert de RvB om binnen veertien dagen een voorlopig schadebedrag 

(hierna: bedrag X) over te maken. 

15-09-2015 Gesprek van de moeder en haar advocaat met de voorzitter RvB en een 

ziekenhuisjurist, waarin overeenstemming wordt bereikt over het uitkeren van een 

bedrag X ter compensatie van de materiële schade2. Daarnaast wordt gesproken over 

het gezamenlijk tot een afsluiting komen. De moeder geeft aan hierover na te willen 

denken en dit met de familie te bespreken. Zij ronden af met de afspraak om een 

vervolggesprek te plannen. 

24- 09-2015  Brief RvB aan de advocaat van moeder, waarin hij het gesprek met moeder samenvat 

en aangeeft dat zij dit gesprek afrondden met de afspraak dat “het bedrag dat reeds 

is voorgeschoten en hetgeen vervolgens nog zal worden afgesproken zal worden 

gedaan tegen finale kwijting over en weer, zodat procedures richting Tergooi en de 

betrokkenen niet aan de orde zullen zijn.” Hij besluit zijn brief met de uitnodiging 

graag van haar te vernemen.  

21-12-2015 De IGZ biedt zijn conceptrapport aan de RvB aan. 

21-12- 2015 Vervolggesprek tussen de moeder en haar nieuwe advocaat, de voorzitter RvB en de 

ziekenhuisjurist, waarin zij in aanvulling op het reeds eerder betaalde voorschot een 

aanvullende vergoeding voor immateriële schade (hierna: bedrag Y) overeenkomen. 

De moeder laat in deze context weten de wens te hebben om een stichting op te 

richten ter nagedachtenis aan RM. De moeder meldt verder in dit gesprek dat zij 

contact heeft gehad met het onderzoeksprogramma Argos. De advocaat van moeder 

stelt dat de gemaakte afspraken op papier gezet moeten worden en maakt hiertoe 

een aanzet. De huisadvocaat van Tergooi stelt op basis hiervan een concept 

vaststellingsovereenkomst op. 

                                                           
2
 De commissie vindt het niet kies om in dit openbare rapport de exacte bedragen te noemen die het 

ziekenhuis aan de nabestaanden heeft uitgekeerd. 
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07-01-2016 Na overleg met betrokkenen stuurt de RvB per email zijn reactie op het 

conceptrapport aan de IGZ. 

18-01-2016 Argos, NPO radio 1, benadert telefonisch medewerkers van Tergooi die betrokken 

waren bij de casus met het verzoek mee te werken aan interviews. De advocaat van 

moeder en de huisadvocaat van Tergooi stellen een gezamenlijke verklaring aan 

Argos op. De tekst van de verklaring wordt tevens verwerkt in de concept 

vaststellingsovereenkomst.  

19-01-2016 Namens de RvB wordt navraag gedaan bij de IGZ of door meldster ook aangifte is 

gedaan bij het OM.  

21-01-2016  De IGZ informeert de RvB per email dat meldster inderdaad tevens aangifte heeft 

gedaan bij het OM en dat het OM de casus nog in onderzoek heeft.  

??-01-2016 Overleg tussen de moeder en haar advocaat, waarin moeder zich bereid verklaart de 

aangifte in te trekken. Advocaat van de moeder doet navraag bij politie: Het OM 

heeft dan al besloten geen onderzoek in te stellen. 

03-02-2016  De moeder en twee zonen ondertekenen de vaststellingsovereenkomst. 

15-02-2016  De voorzitter RvB ondertekent de vaststellingsovereenkomst. Het resterende bedrag 

wordt overgemaakt aan de moeder. 

17-02-2016  Mail van de advocaat van moeder aan de redactie van Argos, waarin hij namens de 

moeder en haar kinderen verzoekt de door hen aan Argos verstrekte informatie en 

het afgenomen interview niet te gebruiken. Dit verzoek is nader uitgewerkt in een 

brief die als bijlage aan dit bericht is gevoegd. De betreffende brief is door zowel de 

moeder als door de voorzitter RvB ondertekend. 

18-02-2016  De eindredacteur van Argos stuurt een email aan de advocaat van moeder en aan de 

RvB, waarin hij nadere uitleg vraagt over het feit dat het verzoek mede was 

ondertekend door de voorzitter RvB. Hij geeft aan niet anders te kunnen concluderen 

dan dat er een overeenkomst is gesloten tussen Tergooi en de moeder van patiënt, 

waarin is opgenomen dat de moeder in ruil voor een geldbedrag geen ruchtbaarheid 

zal geven aan deze deal en geen publieke uitspraken zal doen over de gang van zaken 

rondom het overlijden van patiënt.  

22-02-2016 De advocaat van de moeder stuurt mede namens de RvB een email aan de 

eindredacteur van Argos, waarin hij herhaalt dat de kwestie naar tevredenheid van 

partijen is opgelost en dat de toestemming wordt ingetrokken. Verder geeft hij aan 

dat de medeondertekening van de verklaring door de voorzitter van de RvB alleen is 

bedoeld ter bekrachtiging van de oplossing en ter morele ondersteuning van de 

nabestaanden.  

14-03-2016 Brief van de RvB aan de IGZ met een terugkoppeling over de werkwijze van de IGZ bij 

interviews, die door betrokken medewerkers als beschuldigend en intimiderend is 

ervaren; met een verzoek om nabespreking.  

18-03-2016 Nabespreking tussen RvB en IGZ over de door IGZ gevolgde werkwijze. 

18-03-2016 In ‘Tergooi Today’ verschijnt een aankondiging van de aanstaande uitzending van 

Argos. 
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19-03-2016 Uitzending 1 Argos. Het medische beloop wordt geschetst; aangegeven wordt dat dit 

niet als calamiteit is gemeld en dat met de nabestaanden een 

vaststellingsovereenkomst is gesloten.  

22-03-2016 De IGZ kondigt telefonisch bij de RvB aan dat een tuchtklacht tegen de betrokken 

hoofdbehandelaar wordt gestart. De RvB informeert de bij de casus betrokken 

zorgverleners telefonisch, in afwachting van een brief van de IGZ.  

24-03-2016  Naar aanleiding van de Argos uitzending van 19 maart 2016 verzoekt de IGZ de RvB 

per brief om de gezamenlijke verklaring van de moeder van patiënt en de voorzitter 

RvB. 

24-03-2016  Per separaat schrijven biedt de IGZ de definitieve rapportage aan, inclusief een 

opsomming van de maatregelen die zij treft. Daarnaast stelt de IGZ in deze brief vast 

dat het ziekenhuis de calamiteit niet tijdig heeft gemeld en dat zij zich intern beraadt 

over de eventuele handhaving op dit punt.  

29-03-2016  De RvB stuurt de gevraagde verklaring, alsmede de reactie op de nadere vragen van 

Argos, zoals Argos deze heeft ontvangen, toe aan de IGZ.  

31-03-2016 De IGZ reageert per email en geeft aan dat zij de verklaring c.q. (vaststellings-?) 

overeenkomst wil zien waarnaar Argos verwijst.  

31-03-2016  Separaat volgt een brief van de IGZ aan de RvB, waarin zij aangeeft dat de inspectie 

onderzoek doet naar het niet onverwijld melden van een calamiteit door Tergooi. Ze 

vraagt wat de reden is van het niet eerder melden. 

02-04-2016 Uitzending 2 Argos. Tijdens de uitzending blijkt dat de heer Van Gerven, lid van de 

Tweede Kamer voor de SP, in het bezit is van de vaststellingsovereenkomst en het 

definitieve rapport van de IGZ.  

02-04-2016 In Tergooi Today wordt bericht dat het ziekenhuis betreurt dat de zorg tekort is 

geschoten, maar zich niet herkent in het beeld dat zwijggeld is betaald. 

04-04-2016  De ziekenhuisjurist stuurt namens de RvB de vaststellingsovereenkomst per email toe 

aan de IGZ en kondigt aan tevens z.s.m. de verklaring m.b.t. de totstandkoming van 

deze overeenkomst te doen toekomen.  

05-04-2016  In een brief aan de IGZ legt de RvB uit waarom niet eerder is gemeld.  

05-04-2016  In verband met een gepland overleg op 7 april 2016 schrijft de RvB een brief aan de 

leden van de vaste Kamercommissie VWS met daarin de visie van Tergooi op de 

onderhavige zaak. 

05-04-2016 Op beide ziekenhuislocaties worden plenaire medewerkersbijeenkomsten gehouden, 

waarin de RvB de casus toelicht en reageert op de media-aandacht. 

07-04-2016  De IGZ geeft in een email aan de RvB haar conclusies met betrekking tot de 

vaststellingsovereenkomst.  

07-04-2016  De minister van VWS geeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 

antwoorden op de vragen van Tweede Kamerlid mevrouw Leijten over het niet 

melden van een calamiteit en het mogelijk betalen van ‘zwijggeld’ aan nabestaanden 

door het ziekenhuis Tergooi.  

??-04-2016 Mede naar aanleiding van de vele berichten in de media zoekt het ziekenhuis 

verschillende malen telefonisch contact met de moeder en met haar advocaat, met 
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het verzoek te komen praten en het aanbod het contract eventueel te willen 

verscheuren. De moeder gaat niet op de uitnodiging in. 

11-04-2016 In Tergooi Today wordt melding gemaakt van de beantwoording van Kamervragen 

over Tergooi door de minister van VWS. 

 De huisartsen in de regio worden door middel van extra edities van de nieuwsbrief 

geïnformeerd over de zaak RM en de ontstane media-aandacht. 

18-04-2016 De vader van patiënt schrijft een brief aan de RvB, waarin hij aangeeft dat het 

ziekenhuis nooit contact met hem heeft opgenomen. Hij vraagt om correctie van de 

aanduiding ‘familie’ in de berichtgeving door het woord ‘moeder’ en geeft aan 

stukken te willen ontvangen die op zijn zoon betrekking hebben. 

21-04-2016 De RvB biedt schriftelijk excuses aan de vader aan voor het feit dat deze zich in de 

steek gelaten voelt en nodigt hem uit voor een gesprek. 

03-05-2016 Tergooi Today bericht over de meest recente ontwikkelingen in de casus RM. 

06-05-2016  De vader reageert per brief; hij stelt vast dat de RvB niet ingaat op zijn verwijt dat 

Tergooi afspraken heeft gemaakt met ‘de familie’ zonder dat de vader hierin gekend 

is, noch op zijn verzoek de berichtgeving d.m.v. een persbericht te corrigeren. Hij 

annuleert het inmiddels geplande gesprek.  

Hierop kondigt de RvB aan de vader aan in de loop van de week inhoudelijk te 

reageren. 

13-05-2016  De RvB schrijft aan de vader dat het ziekenhuis Tergooi veel waarde hecht aan de 

privacy van haar patiënten en een beroepsgeheim kent en daarom geen inhoudelijke 

mededelingen doet over deze zaak; ook nu niet, ondanks zijn verzoek. Wel zal een 

tekst worden ingevoegd in een eerder op de website van Tergooi geplaatst bericht 

waaruit duidelijk wordt dat de vader geen partij is bij de gemaakte afspraken.  

17-05-2016  Reactie van de vader aan de RvB waarin hij aangeeft dat dit gebaar onvoldoende is 

en de beeldvorming onvoldoende corrigeert. Verder geeft hij aan zich te ergeren aan 

de manier van communiceren en geeft hij een opsomming van zijn ervaringen. Hij 

geeft aan de indruk te krijgen dat de RvB zich ingraaft in een juridische verdediging. 

20-05-2016 Brief van de RvB aan de vader, met uitleg waarom zaken zo zijn gelopen en opnieuw 

een verzoek om een en ander in een gesprek uit te praten. Hierop volgt geen reactie 

van de vader.  

09-05-2016 Gesprek tussen voorzitter RvB en delegatie MSR met de beoogde voorzitter van de 

onafhankelijke onderzoekscommissie 

13-06-2016 Op beide ziekenhuislocaties worden plenaire medewerkersbijeenkomsten gehouden, 

waarin de RvB een toelichting geeft op de recente ontwikkelingen rond de casus RM. 

21-06- 2016· Installatie onafhankelijke onderzoekscommissie. 

Nadien zijn nog de volgende feiten van belang: 

06-09-2016 De IGZ legt het ziekenhuis Tergooi een bestuurlijke boete op wegens het niet tijdig 

melden van een calamiteit. 
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2.2 De context: het ziekenhuis Tergooi
3
 

Het Tergooi is in 2006 ontstaan na een fusie tussen ziekenhuis Gooi-Noord te Blaricum en Ziekenhuis 

Hilversum. De beide ziekenhuislocaties zijn tot op heden in stand gebleven. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat Tergooi één hoofdlocatie krijgt in Hilversum. Locatie Blaricum zal blijven bestaan, 

maar zal op den duur een andere invulling krijgen met bijvoorbeeld poliklinieken en ruimte voor 

andere zorgaanbieders. De nieuwbouw zal in 2017 starten en tenminste enkele jaren in beslag 

nemen.  

Tergooi is een ziekenhuis voor inwoners uit de Gooi en Vechtstreek. Het ziekenhuis heeft in totaal 28 

specialismen. Een aantal vormen van zorg is georganiseerd in multidisciplinaire centra. Het 

ziekenhuis heeft drie speerpunten, te weten multidisciplinaire oncologie, vaatzorg en ouderenzorg, 

die zijn vormgegeven in centers of excellence. Tergooi biedt ook zorg buiten de muren van het 

ziekenhuis.  

Tergooi biedt 11 RGS4 erkende medische vervolgopleidingen en zes overige (medisch) specialistische 

vervolgopleidingen. 

Enkele kerngegevens met betrekking tot de beschikbare capaciteit over het jaar 2015: 

Dagbehandelingsbedden 100 

Feitelijk beschikbare bedden 499 

Feitelijk beschikbare PAAZ-bedden 24 

  

Fte personeelsleden in loondienst 2.019 

Fte medisch specialisten 174 

 

Enkele productiecijfers over het jaar 2015: 

DBC-zorgproducten 326.081 

Nieuwe bezoeken polikliniek 142.802 

Herhaalbezoeken polikliniek 248.487 

Dagopnamen 18.668 

Klinische opnamen 21.907 

Klinische verpleegdagen 114.198 

 

Bestuurlijke structuur 

Tergooi heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het ziekenhuis heeft 

een duale besturing. Naast een RvB is er een Medisch specialistische Raad (MSR), de 

vertegenwoordiging van de gremia waarin de medische specialisten van het ziekenhuis verenigd zijn 

(Vereniging Medische Staf, Medisch Specialistisch Bedrijf en Vereniging Stafleden in Dienstverband). 

Zaken van bestuurlijk-strategisch niveau worden besproken tussen de RvB en het dagelijks bestuur 

                                                           
3
 De informatie in deze paragraaf is hoofdzakelijk gebaseerd op het jaardocument 2015 van het Tergooi 

ziekenhuis 
4
 Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 
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van de MSR. De RvB is en blijft eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie, 

waaronder de kwaliteit van zorg.  

De kernactiviteiten zijn georganiseerd in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), die direct 

onder de RvB vallen. Voor iedere RVE zijn een medisch specialistische manager en een 

bedrijfsvoeringmanager gezamenlijk verantwoordelijk. In totaal zijn er 36 RVE’s zorg en 1 RVE 

opleiden (de Tergooi Academie). Daarnaast heeft het ziekenhuis verschillende ondersteunende 

stafafdelingen. 

Alle vaste medische specialisten zijn sinds lid van de Vereniging Medische Staf. Alle vrijgevestigde 

medisch specialisten zijn daarnaast sinds 1 januari 2015 lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf 

(MSB). De medisch specialisten in loondienst in Tergooi hebben begin 2015 de Vereniging Stafleden 

in dienstverband (VSiD) opgericht.  

De SEH 

Het ziekenhuis beschikt op beide locaties over een SEH-afdeling. De bouwkundige situatie maakt op 

dit moment samenvoeging van alle grote poortspecialismen op één locatie onmogelijk. De klinische 

specialismen interne geneeskunde, MDL, chirurgie, longziekten en IC zijn grotendeels 

geconcentreerd op locatie Hilversum. De IC heeft twee spoedbedden in Blaricum. De cardiologie, 

gynaecologie, verloskunde, kindergeneeskunde, geriatrie, urologie, neurologie en psychiatrie zijn 

geconcentreerd in Blaricum. Zowel de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) als de huisartsen 

houden rekening met bovenstaande verdeling bij het doorverwijzen naar een locatie.  

Op de SEH werken dagelijks ANIOS-sen (Artsen Niet In Opleiding tot Specialist) en AIOS-sen ( Artsen 

In Opleiding tot Specialist) van diverse medisch specialismen, met name van de specialismen 

chirurgie en interne geneeskunde. Binnen Tergooi zijn dertien vakken met arts-assistenten. A(N)IOS-

sen werken onder supervisie van het specialisme (de specialist) waarvoor zij werkzaam zijn. De 

ANIOS interne geneeskunde verricht op de SEH ook consulten voor de specialismen longziekten en 

cardiologie. Als een patiënt is aangemeld voor één van deze specialismen werkt de ANIOS interne 

geneeskunde op dat moment onder supervisie van het specialisme (de specialist) waarvoor hij in 

consult geroepen is. De ANIOS-sen Chirurgie zijn allen geschoold in zowel Advanced Life Support 

(ALS) als in Advanced Trauma Life Support (ATLS) om een vrije luchtweg te kunnen garanderen op de 

SEH.  

Arts-assistenten (AIOS-sen en ANIOS-sen) worden ook ingezet op de Acute Opname Afdeling (AOA), 

welke is gevestigd op de locatie Hilversum. Doelstelling van deze afdeling is patiënten vanuit de SEH 

en poliklinieken 24 uur per dag, 7 dagen per week, te kunnen opnemen. Patiënten kunnen 

vervolgens 2 x 24 uur op deze afdeling verblijven. Patiënten die vanaf de SEH opgenomen moeten 

worden met name voor interne geneeskunde, gaan in principe naar de AOA. De AOA heeft overigens 

wel een aantal exclusiecriteria. Indien de AOA geen capaciteit heeft zorgt deze afdeling (buiten 

kantooruren) voor overplaatsingen en/of opname naar een andere verpleegafdeling. Tijdens 

kantooruren worden patiënten op de reguliere afdelingen opgenomen, coördinatie loopt via de 

afdeling opname.  

Met gemiddeld 35.000 patiënten op jaarbasis is de SEH een belangrijke toegangspoort voor het 

ziekenhuis Tergooi.  
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3 Het medische beloop en de organisatie van SEH-
zorg 

De eerste vraag die aan de commissie is gesteld luidt: ‘Verricht een analyse van de interne 

besluitvorming die heeft geleid tot de conclusie dat geen sprake was van een calamiteit. Onderzoek 

hiertoe de kwaliteit van de geleverde zorg, de interne beoordeling daarvan en het proces van 

besluitvorming’.  

In dit hoofdstuk onderzoekt en beoordeelt de commissie de kwaliteit van de geleverde zorg. De 

commissie heeft deze beoordeling nodig om een antwoord te kunnen geven, in het volgende 

hoofdstuk, op de vraag of de casus als calamiteit bij de IGZ had moeten worden gemeld. Bij de 

onderstaande weergave van de feiten en de beoordeling daarvan gaat het de commissie om de 

inhoud van de verleende zorg en niet om de toerekening van eventuele tekortkomingen aan 

individuele zorgverleners. Dat laatste rekent de commissie niet tot haar opdracht. Om die reden ligt 

in dit hoofdstuk de nadruk op de inhoud, het proces en de organisatie van de zorgverlening en niet 

op de specifieke rol van individuele betrokkenen. 

 

De commissie presenteert hiertoe in de eerste plaats het medische beloop van de onderhavige casus. 

Op basis daarvan analyseert en beoordeelt zij hoe in dit individuele geval gehandeld is. In haar 

analyse betrekt zij vervolgens ook hoe de zorg in het ziekenhuis Tergooi, in het bijzonder op de 

afdelingen SEH en AOA, is georganiseerd. Dat stelt haar in staat te beoordelen of er tekortkomingen 

in de organisatie van de zorg zijn aan te wijzen die de kans op herhaling van een ernstig incident zoals 

het onderhavige mogelijk vergroten.  

 

3.1 De feiten 

RM kwam op 3 november 2014 naar de SEH in Blaricum. De avond tevoren had hij thoracale pijn 

gekregen, die 's nachts was blijven bestaan en 's ochtends verergerde. De huisarts had telefonisch 

paracetamol geadviseerd, maar zijn moeder vond hem zo ziek dat ze besloot hem naar de SEH te 

brengen, waar ze rond 12:30 uur arriveerden. Zijn voornaamste klacht was pijn in het thoraxgebied, 

zowel voor op de borst als richting de schouders en ook aan de achterkant. De pijn verergerde bij 

bewegen en ook bij ademhaling. Zowel de patiënt als diens moeder vroegen zich af of het feit dat hij 

daags tevoren had geholpen bij een verhuizing hiermee te maken kon hebben.  

  

De verpleegkundige die verantwoordelijk was voor de triage vond RM een zieke indruk maken. Hij 

liet hem dan ook niet plaatsnemen in de algemene wachtruimte, maar in een apart kamertje, en 

vroeg de arts-assistent die dienst deed voor de Interne Geneeskunde snel naar hem te kijken en dat 

gebeurde ook. De voor de SEH dienstdoende longarts werd aangewezen als hoofdbehandelaar. 

De belangrijkste bevindingen van de arts waren: een zeer magere, zieke en grauw uitziende man, die 

niet kortademig was, een bloeddruk van 77/40 mmHg had en een polsfrequentie van 96/min; verder 

een normale temperatuur, geen hartgeruis, met links een wat zachter ademgeruis. Oriënterend 

laboratoriumonderzoek liet een verhoogd kreatininegehalte zien (128 µmol/L), een iets verlaagd 

natrium- en iets verhoogd kaliumgehalte (resp. 128 mmol/L en 5,2 mmol/L), een te laag 

hemoglobinegehalte (6,5 mmol/L) met iets te klein MCV (80 fL) en een normaal D-dimeergehalte 

(0,27 µg/ml). Bloedgasanalyse toonde een milde, respiratoir gecompenseerde metabole acidose. Een 
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ECG werd beoordeeld als normaal (later bleek het een incompleet rechter bundeltakblok te tonen). 

Een X-thorax werd aanvankelijk afgegeven als passend bij een kleine pneumothorax links.  

 

De voorlopige diagnosen van de dienstdoende arts-assistent waren: een pneumothorax links, met 

daarnaast mogelijk een nog niet bekende chronische aandoening.  

 

De arts-assistent overlegde telefonisch met de longarts, die zich op locatie Hilversum bevond, waar 

hij toegang had tot de radiologische beelden. De longarts was niet overtuigd van de diagnose 

pneumothorax en vroeg daarom om een tweede X-thorax, ditmaal een foto in expiratiestand. Deze 

foto toonde overtuigend aan dat geen pneumothorax aanwezig was. Vanwege de 

laboratoriumafwijkingen vroeg de arts-assistent op advies van de longarts ook een consult van de 

internist. Ook de internist beoordeelde de patiënt niet zelf. Op basis van de ziektegeschiedenis zoals 

deze door de arts-assistent werd overgebracht, alsmede de eerste laboratoriumuitslagen adviseerde 

de internist om de volgende dag aanvullend bloedonderzoek te doen (o.a. een bepaling van het 

plasma-cortisolgehalte en onderzoek naar de schildklierstatus) en eventueel een CT-thorax en een 

echo van het abdomen. Op grond van de algemeen-zieke indruk, het ondergewicht, de 

bloedarmoede en andere laboratoriumafwijkingen hielden arts-assistent, longarts en internist 

rekening met een ander onderliggend lijden, wat niet te maken had met de acute klachten waarvoor 

patiënt naar de SEH gekomen was, bijvoorbeeld een maligniteit. Mede om de diagnostiek hierna te 

bespoedigen werd besloten patiënt op te nemen op locatie Hilversum, vooralsnog onder de hoede 

van de longgeneeskunde. 

 

De arts-assistent vernam de uitslag van de tweede X-thorax vlak voordat RM per ambulance van 

Blaricum naar Hilversum werd gebracht. De ontslagbrief (vanuit de SEH naar o.a. de huisarts), die 

tevens dienst deed als ‘de medische status’ van de patiënt was op dat moment al geschreven en 

werd niet aangepast. De arts kan zich nu, twee jaar later, niet meer met zekerheid herinneren of ze 

het feit dat de diagnose pneumothorax kort tevoren door de longarts op grond van de tweede X-

thorax was ingetrokken, nog telefonisch heeft medegedeeld aan de arts-assistent op de afdeling 

longziekten in Tergooi Hilversum waarnaar de patiënt werd overgeplaatst. De diagnose die in 

Hilversum bekend raakte (bij de verpleging en bij de arts-assistent die aldaar korte tijd later de 

avonddienst overnam), was in ieder geval: pneumothorax. 

 

De arts-assistent van de dagdienst in Hilversum, en even later zijn collega van de avonddienst, kregen 

te horen dat de patiënt op de SEH was onderzocht en was opgenomen, dat er een plan was voor 

nadere diagnostiek de volgende dag en dat er deze dag geen verdere diagnostiek nodig was; over 

controles van de vitale parameters werd niet gesproken. 

 

RM werd aan het einde van de middag opgenomen op de Acute Opname Afdeling in Hilversum. Na 

enige tijd viel het de verpleegkundige op dat RM zeer angstig was. Ze overlegde telefonisch met de 

dienstdoende arts-assistent van de avonddienst, die adviseerde oxazepam te geven. Later belde ze 

opnieuw wegens angst en "hyperventilatie", waarop de arts-assistent nogmaals een tranquillizer 

voorschreef, nu diazepam. Overigens was met de verpleging overeengekomen dat de patiënt "zo 

nodig" pijnstilling in de vorm van het middel piritramide mocht hebben. Een derde telefoontje naar 

deze arts-assistent met de mededeling dat de patiënt zoveel thoracale pijn had, resulteerde in het 
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advies piritramide inderdaad toe te dienen. De arts-assistent van de avonddienst die druk bezig was 

op de SEH in Hilversum, heeft op geen van deze drie momenten de patiënt zelf gezien.  

 

De verpleegkundige van de nachtdienst is enkele malen bij RM gaan kijken, omdat hij hem een zieke, 

angstige indruk vond maken. Bij het begin van de dienst controleerde hij vitale parameters hoewel 

dit niet voorgeschreven was; deze parameters weken niet af van die eerder op de dag. Later –na 

middernacht- controleerde hij niet meer omdat patiënt eindelijk leek te slapen en hij hem niet 

wakker wilde maken. Om 03:15 uur heeft hij de patiënt nog levend gezien, om 04:30 uur trof hij RM 

levenloos aan, waarna langdurige reanimatie onsuccesvol was. 

 

De belangrijkste bevindingen bij obductie waren: een purulente peri- en epicarditis (ontsteking van 

het hartzakje en buitenste laag van het hart), in het myocard (hartspierweefsel) verspreid subtiele 

interstitiële fibrose (verbindweefseling) en verspreide microscopische haardjes 'myocardial disarray'; 

220 ml troebel pericardvocht, longoedeem beiderzijds; 650 ml serosanguinolent pleuravocht. Er 

werd geen maligniteit gevonden. Bij bacteriologisch onderzoek werden enkele kolonies van 

Stenotrophomonas maltophilia (ook wel genaamd: Pseudomonas maltophilia) gekweekt uit het 

pericardvocht, waarvan de klinische betekenis onduidelijk is5.  

 

3.2 Analyse en beoordeling 

Ten aanzien van de verleende zorg: 

 

Voor een beoordeling van de kwaliteit van de aan RM verleende zorg maakt de commissie een 

onderscheid in drie clusters van activiteiten: 

1. De beoordeling op de SEH in Blaricum; 

2. De overdracht van SEH Blaricum naar de AOA in Hilversum; 

3. De opname op de AOA in Hilversum. 

 

Ad 1: De beoordeling op de SEH in Blaricum 

De hierboven beschreven bevindingen van de arts-assistent bij het lichamelijk onderzoek en de 

laboratoriumuitslagen (waaronder de veel te lage bloeddruk bij binnenkomst en de gehalveerde 

nierfunctie) kunnen op zichzelf allerlei oorzaken hebben, maar tezamen passen ze vooral goed bij 

een acute toestand van onvoldoende arteriële circulatie (forward failure). Een onvoldoende circulatie 

bij een jongeman die daags tevoren nog heeft helpen verhuizen is vreemd. Het kan vóórkomen bij 

uitdroging (bv. hevig braken en/of diarree met onvoldoende vochtinname, ontregelde diabetes 

mellitus), maar daarvoor waren geen aanwijzingen. Het kan vóórkomen bij sommige 

endocrinologische ziekten, met name bijnierschorsinsufficiëntie, maar als dit leidt tot een dergelijke 

ondercirculatie is het natriumgehalte veel lager. Het kan vóórkomen bij ernstige longproblemen zoals 

een klaplong met ventielwerking (zg. spanningspneumothorax), maar die diagnose bleek niet aan de 

orde, of bij longembolieën maar ook die waren zeer onwaarschijnlijk gezien de normale waarde van 

de D-dimeer bepaling. Dan blijft over: problemen met het hart. Op zichzelf niet voor de hand liggend 

bij een jongeman zonder cardiale voorgeschiedenis, maar gezien al het bovenstaande iets waarmee 

zeker rekening gehouden had moeten worden. De ECG-afwijking (een incompleet rechter 

                                                           
5
 Toevoeging commissie: Het betreft een in de omgeving veel voorkomende, gram-negatieve bacterie die 

zelden tot een ernstige infectie leidt, behalve een enkele keer bij immuun gecompromitteerde patiënten 
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bundeltakblok) komt op zichzelf wel vaker voor, ook bij gezonde jongemannen als onschuldige 

toevalsbevinding, maar kan ook wijzen op een cardiaal probleem. In dit geval had het moeten 

worden opgevat als een aanwijzing temeer om goed naar het hart te kijken. Mede gezien de 

verhoogde ontstekingsparameters had de diagnose acute pericarditis overwogen moeten worden 

(had in de zg. differentiaaldiagnose moeten staan) en had een consult cardiologie voor de hand 

gelegen. 

 

In plaats daarvan lijkt het er op dat vanaf het begin teveel geprobeerd is de acute klachten en 

verschijnselen te vangen in een patroon passend bij fysieke en psychische "surmenage” 

(oververmoeidheid en lusteloosheid); in alle rapportages ligt hierop een sterke nadruk. Wél was men 

van mening dat er daarnaast heel goed sprake zou kunnen zijn van een nog onbekende meer 

chronische aandoening, met de diagnostiek waarvan men de volgende dag wilde beginnen. Maar het 

acute karakter van de situatie, de bedreiging van vitale functies, is ten tijde van het onderzoek op de 

SEH niet onderkend. 

 

2) De overdracht van SEH Blaricum naar de AOA Hilversum 

Een belangrijk probleem is hier de diagnose. RM werd overgeplaatst onder de diagnose 

pneumothorax, die inmiddels echter in Blaricum was ingetrokken zonder dat dit in Hilversum bekend 

was. Bovendien was er na het intrekken van deze diagnose geen differentiaaldiagnose overgedragen 

waaraan dan eventueel wél gedacht moest worden. Ook is RM niet overgedragen aan een ander 

specialisme (Cardiologie of Interne Geneeskunde), hetgeen voor de hand had gelegen omdat de in 

aanmerking komende long-diagnosen inmiddels waren verworpen.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de hoofdbehandelaar de patiënt zelf nog niet gezien had en dus 

was afgegaan op de mededelingen van de arts-assistent. Dit is een aanvaardbare werkwijze bij "clear 

cut cases". Echter in dit geval, waarbij niet alleen sprake was van onverklaarde klachten maar ook 

van onverklaarde bevindingen, was het aangewezen dat de hoofdbehandelaar de patiënt zelf had 

onderzocht. Of de arts-assistent op de SEH er niet in is geslaagd haar "niet-pluis gevoel" aan de 

hoofdbehandelaar over te brengen, of dat deze laatste van mening was dat dit gevoel moest slaan op 

een andere, meer chronische, aandoening die zonder problemen later kon worden onderzocht, is 

niet duidelijk.  

 

Omdat het in die tijd niet de gewoonte was dat een patiënt na overplaatsing van Blaricum naar 

Hilversum altijd opnieuw gezien werd door een arts, kon het dus gebeuren dat de patiënt onder een 

foute diagnose en zonder aanbevelingen voor controle van vitale parameters werd opgenomen op 

een (niet bewaakt) bed, zonder dat hij door een arts werd gezien. 

 

Deze gang van zaken is het gevolg van het gegeven dat de tot dan toe betrokken zorgverleners er van 

uit gingen dat er geen acuut bedreigende situatie was en dat gewacht kon worden op nader 

onderzoek de volgende dag, dat wellicht nieuw inzicht zou brengen.  

 

3) De zorg tijdens opname op de Acute Opname Afdeling in Hilversum 

De verpleging van de AOA heeft een aantal malen telefonisch zorgen over de patiënt geuit aan de 

dienstdoende arts-assistent. Die signalen zijn niet als zodanig ernstig opgevat dat een arts de patiënt 

zou moeten zien. De commissie meent dat ook indien nog steeds werd uitgegaan van een patiënt 
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met een “mogelijke” pneumothorax onderzoek door een arts had moeten plaatsvinden, al was het 

maar om een spanningspneumothorax uit te sluiten. Het ongezien voorschrijven cq. goedkeuren van 

sedativa en pijnstillers is in het algemeen al onwenselijk, maar had in een geval als dit niet mogen 

gebeuren. De longarts die gedurende de avond dienst had, is niet gewaarschuwd of om advies 

gevraagd en wist dus nergens van af. 

 

Ook hier wreekt zich het feit dat tijdens het verblijf in Hilversum werd voortgeborduurd op de 

bevindingen van de tot dan toe in Blaricum betrokken zorgverleners, die er van waren uitgegaan dat 

er geen acuut bedreigende situatie was en dat kon worden gewacht op nader onderzoek de volgende 

dag, zodat ze aan de dienstdoende arts-assistent in Hilversum geen redenen voor verhoogde 

waakzaamheid hadden overgebracht. 

 

Ten aanzien van de organisatie van de zorg: 

 

Uit de beschrijving van het medische beloop komt een aantal kwetsbare elementen naar voren die 

betrekking hebben op de wijze waarop de zorg op de SEH en de AOA van Tergooi georganiseerd is. 

In de kern gaat het om de vraag hoe het mogelijk is dat bij een 21 jarige jongeman een bedreiging 

van de vitale functie niet is opgemerkt en -in het verlengde daarvan- waarom een patiënt die 

kennelijk zo ziek is dat hij acuut moet worden opgenomen niet door een specialist maar uitsluitend 

door een beginnend arts-assistent is gezien. 

Dat brengt ons bij de triagefunctie. Op de SEH vindt verpleegkundige triage plaats, die bedoeld is om 

de prioriteit te bepalen d.w.z. de termijn waarbinnen een patiënt gezien moet worden door een arts. 

Patiënten op de SEH worden na de triage in eerste instantie gezien door een (vaak net beginnend) 

arts-assistent. Dat is op zichzelf een aanvaardbare situatie voor zover het patiënten betreft waarvan 

relatief snel en trefzeker een werkdiagnose gesteld kan worden. Dit is echter een kwetsbare 

werkwijze in gevallen waarin een werkdiagnose moeilijk is te stellen of – zoals in het onderhavige 

geval – herroepen wordt zonder dat daarvoor een andere werkdiagnose in de plaats komt. Een arts-

assistent mist in dat geval veelal de ervaring die nodig is om een juiste inschatting te kunnen maken. 

Dit levert vooral risico’s op indien de hoofdbehandelaar zich fysiek op de andere locatie bevindt en 

ervoor kiest op basis van telefonisch verstrekte informatie en gefragmenteerde uitslagen te 

handelen. Voor deze categorie patiënten (zonder werkdiagnose) gold op dat moment in Tergooi niet 

de procedureafspraak dat een medisch specialist de betreffende patiënt zelf ziet.  

Voorts moet worden opgemerkt dat vanuit een oogpunt van opleiding en begeleiding van arts-

assistenten deze werkwijze op zijn minst suboptimaal is. Arts-assistenten, al dan niet in opleiding tot 

specialist (ANIOS-sen of AIOS-sen) werken onder supervisie van een ervaren medisch specialist. Het 

doel daarvan is de A(N)IOS in staat te stellen ervaring op te doen en zich verder te bekwamen in de 

uitoefening van het vak en tegelijkertijd de veiligheid van patiënten te waarborgen. Daarvoor is 

noodzakelijk dat de A(N)IOS in situaties waarin hij twijfelt en/of nog niet weet hoe te handelen snel 

en gemakkelijk een beroep kan doen op de supervisor, waarbij het daadwerkelijk medezien van een 

patiënt belangrijk is. Dit laatste was in het Tergooi niet goed geregeld: de beide supervisoren in dit 

geval (de hoofdbehandelaar en de geconsulteerde internist) bevonden zich op de andere locatie en 

hielden aldaar spreekuur. Het bilocatiemodel van Tergooi met een SEH op beide locaties speelt hierin 
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wellicht parten, maar ook los daarvan is het zeer de vraag of supervisie door een specialist die 

tegelijk spreekuur houdt, wel goed te doen is.  

Tenslotte valt op dat van patiënten die op de SEH behandeld worden geen apart medisch dossier 

wordt aangemaakt. De ontslagbrief die op de SEH wordt opgesteld door de arts-assistent doet tevens 

dienst als medische status van de patiënt; er was geen ander papieren of elektronisch verslag van de 

bevindingen of (differentiaaldiagnostische) overwegingen van de arts. In principe kan zo'n systeem 

volstaan, maar alleen indien men de ontslagbrief dan net zo inricht als een dossier, dat wil zeggen 

dat er differentiaaldiagnostische overwegingen in te vinden zijn alsmede redenen waarom bepaalde 

diagnostiek of therapie wel of juist niet wordt ingezet. Maar in de dagelijkse praktijk is het risico 

groot dat de ontslagbrief zo kort mogelijk gehouden wordt en als het ware alleen de eindconclusie 

van de schrijver weergeeft, waardoor nuances die later van belang kunnen zijn verloren gaan.  

In dit geval was de brief al opgesteld voordat nog een uiterst relevante uitslag binnenkwam, namelijk 

van de tweede thoraxfoto waarmee de initiële werkdiagnose pneumothorax werd verworpen. De 

brief werd niet herroepen of gewijzigd door de arts-assistent. De longarts wiens naam ook onder de 

brief stond, heeft deze niet gelezen. 

3.3 Conclusies 

Ten aanzien van de verleende zorg: 

- Het acute karakter van de ziekte van RM op de SEH in Blaricum (de bedreiging van vitale functies) 

is onderschat; 

- De overdracht bij de overplaatsing naar de locatie Hilversum was onzorgvuldig; 

- De zorg tijdens de daaropvolgende avond en nacht op de Acute Opname Afdeling in Hilversum 

was suboptimaal.  

De tweede en derde tekortkoming vloeien deels voort uit de eerste. 

 

Ten aanzien van de organisatie van de zorg: 

- De begeleiding en supervisie van arts-assistenten op de SEH in Blaricum is suboptimaal, zeker 

wanneer de supervisor(en) letterlijk op afstand zijn. 

- Er was geen procedureafspraak voor patiënten op de SEH waarvan een werkdiagnose ontbreekt. 

De supervisie dient met name bij patiënten bij wie een werkdiagnose ontbreekt strakker te zijn 

dan hier het geval is geweest. 

- Dit weegt des te zwaarder omdat de patiënt wel zo ziek werd geacht dat opname nodig was 

terwijl er geen werkdiagnose was. 

- De dossiervoering van patiënten op de SEH schiet tekort.  

- Het bilocatiemodel is in zijn algemeenheid niet bevorderlijk voor goede SEH-zorg. Het kan 

vóórkomen dat de supervisor zich op de goede locatie bevindt maar vaak is dat niet het geval, 

zoals in deze casus. Overigens is de commissie zich ervan bewust dat bij "clear cut cases" de 

supervisor niet altijd persoonlijk de patiënt hoeft te zien, maar bij twijfel of onduidelijkheid -zoals 

hier- moet dat natuurlijk wel. 
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4 Calamiteit of niet? 

Nadat de commissie zich heeft gebogen over de vraag naar de kwaliteit van de aan RM geleverde 

zorg komt thans de vraag aan de orde hoe de interne besluitvorming heeft plaatsgevonden die heeft 

geleid tot de conclusie van het ziekenhuis dat geen sprake was van een calamiteit. De commissie 

presenteert hiertoe eerst het relevante feitencomplex en het wettelijke kader omtrent het melden 

van calamiteiten om vervolgens op basis hiervan het proces van besluitvorming te analyseren.  

4.1 De feiten 

De ochtend na het overlijden van RM informeerde de hoofdbehandelende longarts de voorzitter van 

de RvB telefonisch over het overlijden van patiënt. Hij meldde dat overleg had plaatsgehad met de 

gemeentelijke lijkschouwer en dat deze een verklaring van natuurlijke dood had afgegeven. Zij 

bespraken de vraag of er sprake was van een calamiteit die aan de IGZ gemeld moest worden. De 

longarts vond dat melding moest plaatsvinden: er was onverwacht een jongeman overleden zonder 

duidelijke oorzaak. De voorzitter RvB twijfelde en besloot de uitslag van de obductie af te wachten 

alvorens een besluit te nemen over het al dan niet melden. 

Enkele dagen later deelde de longarts de voorlopige uitslag van de obductie telefonisch mede aan de 

voorzitter RvB. Er bleek sprake van “een beeld van een acute fibrineuze pericarditis, waarschijnlijk 

viraal veroorzaakt met acute doodsoorzaak een tamponnade”. De voorzitter RvB meende op basis 

van deze uitslag dat er geen sprake was van een calamiteit zoals omschreven in de Kwaliteitswet 

Zorginstellingen. Hij besloot dan ook om niet te melden aan de IGZ.  

Op 22 januari 2015 diende de moeder van patiënt een klacht in bij de onafhankelijke 

klachtencommissie van het ziekenhuis. Zij stelde onder meer dat het ziekenhuis ernstig tekort was 

geschoten in de zorg voor haar zoon en dat zijn overlijden ten onrechte niet als calamiteit was 

gemeld bij de IGZ.  

Hierop schreef de RvB op 27 januari 2015 een brief aan het hoofd meldpunt IGZ, waarin hij stelde dat 

er op basis van eerder verkregen informatie toentertijd geen aanwijzingen waren om het overlijden 

van patiënt als (potentiële) calamiteit te melden. Echter, omdat de moeder op 22 januari 2015 een 

klacht had ingediend bij de klachtencommissie en uitdrukkelijk had verzocht om alsnog melding te 

doen bij de IGZ meldde hij nu alsnog. Hij gaf verder aan de IGZ op de hoogte te houden van de 

uitkomst van het onderzoek door de Commissie Patiëntveiligheid (CPV). Ook schreef hij een brief aan 

de moeder van patiënt, waarin hij haar mededeelde dat op haar verzoek alsnog melding was gedaan 

aan de inspectie.  

Op 16 maart 2015 informeerde de secretaris van de klachtencommissie de moeder van patiënt over 

de beslissing van de klachtencommissie. De klachtencommissie oordeelde dat een aantal 

klachtonderdelen die betrekking hadden op de medische behandeling gegrond waren. Zo was het 

ECG inderdaad verkeerd beoordeeld, in die zin dat het incomplete RBTB niet was opgemerkt. Zij 

voegde hier echter aan toe dat dit gegeven niet richtinggevend was, d.w.z. dat ook als het wel gezien 

was dit geen reden zou zijn geweest om de cardioloog in consult te roepen. De klachtencommissie 

oordeelde verder evenwel dat de informatieoverdracht van behandelaars naar verplegend personeel 

niet goed was geweest, omdat niet bekend was bij de verpleging op de AOA in Hilversum dat de 
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diagnose pneumothorax al was verworpen; voorts dat de statusvoering te summier was, aangezien 

een heldere verwoording van het doel van de diagnostiek of de richting waarin werd gedacht nadat 

de pneumothorax werd verworpen ontbrak; en tenslotte dat onvoldoende controles zijn uitgevoerd 

en onvoldoende alert is gereageerd op signalen.  

Niettemin oordeelde de klachtencommissie dat in casu geen sprake was van een calamiteit zoals 

gedefinieerd in de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZi): ‘een niet beoogde of onverwachte 

gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van, of een ernstig 

schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid’. De klachtencommissie 

motiveerde dit als volgt: “Het overlijden kan niet geduid worden als calamiteit omdat het niet het 

gevolg was van niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking had op de kwaliteit van de 

zorg. Het onvoldoende alert reageren door de behandelend artsen kan ….niet worden gekwalificeerd 

als een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis’; immers de zorg zoals die aan patiënt werd 

verleend was zoals beoogd en verwacht. Doel van een melding is ook niet primair het nagaan of een 

individuele beroepsbeoefenaar wel of niet goed heeft gehandeld, maar om kwaliteitssystemen op te 

sporen die niet goed functioneren en dat functioneren te verbeteren”. Dit klachtonderdeel was 

volgens de klachtencommissie derhalve ongegrond.  

De klachtencommissie voegde hier nog aan toe dat dit onverlet laat dat andersoortige overwegingen 

kunnen leiden tot melding bij de IGZ. “Zo heeft de RvB in januari jl. op uw verzoek alsnog besloten 

melding te doen. Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat in eerste instantie de verkeerde 

beslissing werd genomen”. 

Op 13 april 2015 schreef de RvB een brief aan het hoofd meldpunt IGZ, met daarin de bevindingen 

van het onderzoek door de CPV. Samengevat luidden deze als volgt: 

- De diagnose pericarditis is gemist; 

- Niet terug te vinden is dat de differentiaaldiagnose is heroverwogen op het moment dat de 

verdenking op een pneumothorax na de 2e foto is komen te vervallen; 

- Er is geen sprake van aanwijzingen voor bedreiging van vitale functies bij opname en controles 

op de AOA; 

- Er zijn extra overdrachtsmomenten geweest, met het risico van informatieverlies; 

- Als er geen duidelijke diagnose is gesteld, is het laagdrempelig herbeoordelen van patiënt van 

belang; 

- Er was geen aanleiding/reden om patiënt aan de telemetrie te leggen; 

- Het overlijden van patiënt lijkt niet te voorkomen te zijn geweest; 

- Er zijn wel verbeterpunten (zie hiervoor hoofdstuk 7). 

De RvB besloot zijn brief met de opmerking het eens te zijn met de conclusie van de CPV dat hier 

sprake was van een complicatie en dat er terecht geen melding bij de IGZ is gedaan.  

De IGZ informeerde de RvB op 2 juni 2015 dat de inspectie n.a.v. de ontvangst van het intern 

onderzoeksrapport van de CPV had besloten de melding voor te leggen aan de werkgroep die nader 

eigen inspectieonderzoek doet.  

Op 10 juni 2015 informeerde de RvB de moeder van patiënt per brief over de uitspraak van de 

klachtencommissie en de conclusie van het onderzoek van de CPV dat het overlijden van haar zoon 
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niet te voorkomen lijkt te zijn geweest. Hij voegde hieraan toe dat “alleen indien de diagnose 

pericarditis direct duidelijk was geweest en patiënt aan de telemetrie was gelegd hadden eventuele 

ritmestoornissen waargenomen kunnen worden. Een indicatie voor telemetrie was er op dat 

moment niet. Maar ook indien de diagnose pericarditis was gesteld was patiënt niet standaard aan 

de telemetrie gelegd.”  

Op 13 juli 2015 bezocht de IGZ het ziekenhuis Tergooi en voerde zij gesprekken met betrokken 

zorgverleners en met de RvB. In de loop van december 2015 bood de IGZ haar conceptrapport aan de 

RvB aan, met het verzoek om controle op feitelijke onjuistheden en reactie. De RvB reageerde op 7 

januari 2016 per mail op het conceptrapport.  

Op 24 maart 2016 bood de IGZ haar definitieve rapport aan. De IGZ concludeerde: 

- dat de longarts niet handelde zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts 

verwacht mag worden en dat zij zijn handelen zal voorleggen aan de tuchtrechter; 

- dat de supervisie, de overplaatsing tussen de beide locaties en de zorg voor en vroege 

herkenning van een vitaal bedreigde patiënt in ziekenhuis Tergooi onvoldoende geborgd zijn. 

De inspectie legde de RvB op maatregelen te nemen m.b.t. het borgen van afspraken, richtlijnen en 

protocollen daaromtrent. Zij zal in haar reguliere toezicht de implementatie van de 

verbetermaatregelen volgen. De inspectie constateerde verder dat het ziekenhuis de calamiteit niet 

tijdig heeft gemeld en kondigde aan zich intern te zullen beraden over de eventuele handhaving op 

dit punt. 

Op 31 maart 2016 informeerde de IGZ de RvB per brief, dat zij onderzoek was gestart naar het niet 

onverwijld melden van een calamiteit door het ziekenhuis Tergooi. Ze vroeg wat de reden is van het 

niet eerder melden. 

De RvB reageerde op 5 april 2016 met een uitleg waarom niet eerder was gemeld. Hij gaf aan dat de 

uitslag van de obductie – een purulente pericarditis – een plausibele verklaring voor het overlijden 

van RM was en dat er op dat moment geen signalen waren die erop wezen dat de zorg tekort 

geschoten zou zijn. Om die reden is toen niet gemeld. Later is op verzoek van de moeder alsnog 

besloten te melden en het overlijden intern te laten onderzoeken door de CPV.  

Omdat het ziekenhuis in de visie van de IGZ de calamiteit te laat gemeld heeft, is door de IGZ in 

september 2016 aan het ziekenhuis een bestuurlijke boete opgelegd. Deze boete is door het 

ziekenhuis betaald. 

4.2 Het kader: Wettelijk geregelde meldingsplicht calamiteiten 

De wettelijke plicht tot het melden van calamiteiten bij de IGZ is in juni 2005 in de toenmalige 

Kwaliteitswet zorginstellingen (KZi) opgenomen. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016 is de KZi vervallen. De meldplicht inzake 

calamiteiten is evenwel onverkort in de nieuwe wet overgenomen. 

De Wkkgz bepaalt in artikel 11 lid 1 onder a dat de zorgaanbieder melding moet doen van “iedere 

calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaatsgevonden”. Artikel 1 Wkkgz definieert het begrip 

‘calamiteit’ als “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit 
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van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt heeft 

geleid.”  

De zorgaanbieder moet zelf beoordelen of een bepaalde gebeurtenis aan de hiervoor genoemde 

definitie voldoet. Als hij meent dat dit het geval is, moet er “onverwijld” worden gemeld, zo bepaalt 

artikel 11 Wkkgz. Daarnaast is in de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 2016 (maar ook al 

in de versie daarvan die geldend was in november 2014) bepaald dat een instelling in gevallen waarin 

er twijfel bestaat of een ernstig incident een calamiteit is, zes weken de tijd heeft om dat te 

onderzoeken. Zodra uit dit onderzoek naar voren komt dat het om een calamiteit gaat, dient deze 

alsnog, en onverwijld, te worden gemeld bij de IGZ. Wordt de melding niet op tijd gedaan, dan kan 

de IGZ een bestuurlijke boete opleggen (artikel 30 Wkkgz), die kan oplopen tot een bedrag van 

€33.500,–. 

Na de melding ontvangt de zorgaanbieder een ontvangstbevestiging. Daarna is het doorgaans zo dat 

de zorgaanbieder acht weken de tijd krijgt voor het opstellen van een calamiteitenrapportage. In de 

rapportage doet de zorgaanbieder verslag van (het onderzoek naar) de calamiteit. Uit de rapportage 

moet ook blijken welke verbetermaatregelen de zorgaanbieder heeft genomen om een dergelijke 

calamiteit in de toekomst te voorkomen. Op basis van de rapportage beoordeelt de IGZ of het 

onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en of er verbetermaatregelen zijn getroffen (artikel 8.9 lid 1 

Uitvoeringsbesluit Wkkgz). Als dit het geval is, wordt het onderzoek beëindigd.  

In uitzonderlijke gevallen kan de IGZ ook besluiten om zelf een onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld 

als het onderzoek van de zorgaanbieder niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of als het gaat 

om een zeer ernstige calamiteit. De IGZ stelt dan zelf een rapport op met de relevante feiten, de 

conclusies van de IGZ en de maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen. 

4.3 Analyse en beoordeling 

De commissie maakt onderscheid tussen twee in de tijd achtereenvolgende kwesties, namelijk a) de 

besluitvorming omtrent het melden en b) de vraag of de casus, toen er eenmaal nader onderzoek 

was verricht, als een calamiteit had moeten worden gekwalificeerd. 

a. Besluitvorming omtrent het melden 

Hoewel de tekortkomingen in de verleende zorg pas na onderzoek zijn gebleken, is de commissie wel 

van mening dat er kort na het overlijden van RM al voldoende aanleiding was voor een vermoeden 

van causaliteit, althans dat causaliteit niet zonder meer had mogen worden uitgesloten. Dat lag reeds 

besloten in het feit dat geen van de betrokken zorgverleners het overlijden van RM had zien 

aankomen. De commissie is dan ook van oordeel dat de RvB op 4 november 2014 had moeten 

besluiten nader onderzoek te gelasten naar de vraag of het een calamiteit betrof. 

In dit licht bezien bevreemdt het de commissie dat het besluit om deze casus al dan niet als 

calamiteit te melden door de voorzitter van de RvB alleen is genomen, zonder nader overleg of 

navraag. Hij heeft zijn besluit gebaseerd op het telefonische overleg met de hoofdbehandelaar, die 

wel van mening was dat gemeld moest worden, en op de uitslag van de obductie. Mede in het licht 

van het zeer onverwachte karakter van de gebeurtenis, het plotselinge overlijden van een 21-jarige, 

en de bij de hoofdbehandelaar bestaande neiging tot melden, had het voor de hand gelegen in een 

vroeg stadium ook het advies van anderen daarbij te betrekken. 
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b. Was er in de zaak RM sprake van een calamiteit? 

De commissie heeft zich de vraag gesteld of de informatie die beschikbaar toen eenmaal nader 

onderzoek was gedaan, had moeten leiden tot het besluit om het incident aan te merken als een 

calamiteit en deze bij de IGZ te melden. 

De wettelijke definitie van het begrip calamiteit bevat drie bestanddelen: 

a. Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis 

Hiervan is sprake wanneer er iets gebeurt met de patiënt dat de zorgverlener niet had verwacht 

en ook niet heeft beoogd; bijv. de patiënt raakt in shock of stopt met ademhalen; 

b. die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg; 

dit wil zeggen dat er sprake moet zijn van causaliteit: de niet beoogde of onverwachte 

gebeurtenis is een gevolg van het handelen of nalaten van de zorgverlener (incl. gebruik van 

hulpmiddelen etc.); 

c. en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. 

Wat opvalt in deze casus is dat, in tegenstelling tot de longarts, zowel de RvB, de Klachtencommissie 

als de CPV hebben geoordeeld dat hier geen sprake was van een calamiteit, echter op verschillende 

gronden:  

- De RvB baseerde zijn oordeel op het feit dat uit de obductie was gebleken dat patiënt leed aan 

een purulente pericarditis en als gevolg daarvan was overleden. In dat spoor paste ook het 

gegeven dat de lijkschouwer (telefonisch) een verklaring van natuurlijke dood had afgegeven. Dit 

was voor hem niet alleen een plausibele, maar tevens afdoende verklaring van het overlijden. Hij 

heeft geen onderzoek gedaan naar de vraag of hier sprake was van een tekortkoming in de zorg. 

In termen van de wettelijke definitie: de RvB heeft aangenomen dat goede zorg was geleverd en 

dat daarmee niet was voldaan aan het tweede bestanddeel van de definitie.  

 

- De klachtencommissie stelde na onderzoek ernstige tekortkomingen in de zorg vast, maar 

concludeerde niettemin dat geen sprake was van een calamiteit. Zij kwam tot deze conclusie op 

grond van de redenering dat de zorg zoals die aan patiënt was verleend beoogd en verwacht was 

en daarom niet kon worden aangemerkt als een niet-beoogde en onverwachte gebeurtenis. Met 

andere woorden: de klachtencommissie was van mening dat ‘de niet beoogde of onverwachte 

gebeurtenis’ betrekking had op het handelen van de betrokken artsen en niet op een voorval 

met of ontwikkeling van (de toestand van) de patiënt.  

 

- Ook de interne Commissie Patiëntveiligheid stelde tekortkomingen in de zorg vast en 

concludeerde niettemin dat geen sprake was van een calamiteit. Doorslaggevend daarvoor was 

haar overtuiging dat het overlijden van de patiënt niet te voorkomen was geweest. Naar het 

oordeel van de CPV was er geen causaal verband tussen het handelen van de betrokken 

zorgverleners en de fatale afloop.  

 

- In contrast hiermee staat het oordeel van de IGZ. Zij overwoog in haar definitieve rapport van 24 

maart 2016 dat er in deze casus sprake was van ‘een onverwachte uitkomst van zorg, gerelateerd 

aan de kwaliteit van zorg’ zoals uit de door haar gegeven argumentatie was gebleken. Op grond 
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daarvan concludeerde zij dat er dùs sprake was van een calamiteit, overigens zonder expliciete 

toetsing aan de bestanddelen van de wettelijke definitie.  

De commissie merkt op dat op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden aan alle 

bestanddelen van de wettelijke definitie afzonderlijk is voldaan: er deed zich in de loop van de nacht 

een onverwachte verslechtering voor van de toestand van de patiënt (bestanddeel a); er zijn 

tekortkomingen van de aan patiënt verleende zorg geconstateerd (bestanddeel b); de reanimatie is 

onsuccesvol geweest; patiënt is overleden (bestanddeel c). Een moeilijk punt is de causaliteit. 

In de visie van de commissie is niet met zekerheid vast te stellen of RM door de gesignaleerde 

tekortkomingen in de zorg is overleden. Met andere woorden: het bestaan van een causale relatie 

tussen de geleverde zorg en het overlijden kan niet worden uitgesloten, maar staat ook niet vast. 

Alles afwegend was er naar de mening van de commissie in de casus RM echter ruim voldoende 

aanleiding om het ernstige incident als een calamiteit te bestempelen en deze te melden.  

Wat het ziekenhuis dan in wezen zou hebben gedaan is het melden van een vermoedelijke 

calamiteit. Deze constatering is een gevolg van de geldende definitie van een calamiteit: de 

causaliteit moet volgens de definitie immers vaststaan. Die causaliteit is veel vaker een lastig te 

beoordelen kwestie, zeker in de beginfase, wanneer er nog geen onderzoek heeft kunnen 

plaatsvinden. Hoewel dus achteraf moet worden geconcludeerd dat er meer argumenten waren om 

het ernstige incident betreffende RM wel als een calamiteit te beschouwen dan om dat niet te doen, 

heeft de commissie wel enig begrip voor de - bij nader inzien -  onjuiste afweging die binnen het 

ziekenhuis terzake is gemaakt. De soms sterk uiteenlopende opvattingen over de vraag of er sprake 

was van een calamiteit geven een algemene worsteling met dit begrip weer. Het ziekenhuis Tergooi 

staat hierin niet alleen. Ook in andere ziekenhuizen is dit een probleem. Uit de berichtgeving in de 

media van de laatste jaren over het niet melden van calamiteiten in de zorg blijkt steeds weer dat het 

een lastige definitie betreft die voor meerdere interpretaties vatbaar is. Om die reden gaat de 

commissie in hoofdstuk 8 -  waarin enkele algemene punten worden behandeld - nader op dit 

vraagstuk in. 

4.4 Conclusies 

- De Raad van Bestuur heeft besloten de gebeurtenis niet als een calamiteit te melden en daarnaar 

geen nader onderzoek te gelasten. Op 4 november 2014 had het ziekenhuis, gegeven het 

onverwachte karakter van het overlijden van RM, in ieder geval nader intern onderzoek moeten 

initiëren naar de vraag of hier sprake was van een calamiteit.  

- Het is, mede vanwege de interpretatieproblemen en de implicaties van een besluit inzake 

melding, onverstandig de besluitvorming over het al dan niet aanmerken als calamiteit 

uitsluitend bij één functionaris of instantie binnen het ziekenhuis te leggen. 

- De definitie van calamiteit is voor meerdere interpretaties vatbaar en in de praktijk vaak moeilijk 

te hanteren. De beleidsregel dat zorginstellingen zes weken de tijd hebben om te onderzoeken of 

een ernstig incident inderdaad een calamiteit is, is vrijwel onbekend in het veld. 

- Het bestaan van een causale relatie tussen de geleverde zorg en het overlijden van RM is niet 

uitgesloten, maar kan niet (meer) worden vastgesteld. Nadat er eenmaal nader onderzoek naar 

de casus was gedaan, had het ziekenhuis moeten besluiten deze te melden als een (op zijn minst 

vermoedelijke) calamiteit. 
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- Het onderzoek van de IGZ heeft ruim negen maanden in beslag genomen. De IGZ heeft niet 

gemotiveerd waarom zij besloten heeft alsnog zelf onderzoek naar de zaak te doen en is niet 

ingegaan op het rapport van de CPV. In gevallen waarin een interne commissie op grond van 

nagenoeg dezelfde bevindingen tot een andere conclusie komt (nl. dat in casu geen sprake was 

van een calamiteit) is het voor het leereffect goed dat de IGZ daarop inhoudelijk reageert.  
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5 De vaststellingsovereenkomst 

De derde onderzoeksopdracht aan de commissie luidt: “Analyseer de nazorg aan de nabestaanden, 

inclusief de schadeafhandeling, alsmede de nazorg aan betrokken artsen en verpleegkundigen. 

Betrek hierin het onderzoek dat de IGZ in het ziekenhuis heeft uitgevoerd naar de casus”.  

De commissie heeft besloten de vragen die betrekking hebben op de nazorg aan de nabestaanden en 

aan de betrokken artsen en verpleegkundigen, inclusief de wijze waarop de IGZ het onderzoek naar 

de casus in het ziekenhuis heeft uitgevoerd, te behandelen in hoofdstuk 6, dat over de communicatie 

gaat. In dit hoofdstuk buigt de commissie zich over de schadeafhandeling van de casus door het 

ziekenhuis. Zij maakt hiertoe onderscheid tussen de inhoud van de gesloten 

vaststellingsovereenkomst en het proces dat tot deze overeenkomst heeft geleid.  

5.1 De feiten 

Op 30 juli 2015 stelde de advocaat van de moeder het ziekenhuis schriftelijk aansprakelijk voor de 

door zijn cliënte geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade als gevolg van het 

overlijden van haar zoon. Hij verzocht c.q. sommeerde het ziekenhuis om binnen veertien dagen een 

voorlopig schadebedrag (bedrag X) over te maken. Dit bedrag was opgebouwd uit een aantal 

materiële schadeposten, waaronder de uitvaartkosten.  

Medio september 2015 vond hierover een gesprek plaats tussen de moeder, haar advocaat, de 

voorzitter van de RvB en een ziekenhuisjurist. Het ziekenhuis respecteerde de wens van de moeder 

om niet de (lange) weg via de aansprakelijkheidsverzekeraar te moeten doorlopen en wilde haar 

zoveel mogelijk tegemoetkomen. Tijdens dat gesprek bereikten partijen overeenstemming over het 

betalen door het ziekenhuis Tergooi van het gevraagde schadebedrag. Het ziekenhuis gaf daarnaast 

aan de moeder te willen helpen tot een afsluiting te komen.  

De RvB schreef op 24 september 2015 een brief aan de advocaat van de moeder, waarin hij de 

gemaakte afspraken nog eens samenvatte. Hij herhaalde het aanbod om gezamenlijk deze voor haar 

en haar familie zeer zware periode af te sluiten en graag weer van haar te vernemen nadat zij een 

voorstel hiertoe met de familie zou hebben besproken. Tenslotte gaf hij aan dat zij het gesprek 

afrondden met de afspraak dat “hetgeen reeds is voorgeschoten en hetgeen vervolgens nog zal 

worden afgesproken zal worden gedaan tegen finale kwijting over en weer, zodat procedures richting 

Tergooi en de betrokkenen niet aan de orde zullen zijn”.  

Op 21 december 2015 vond een vervolggesprek plaats. De hoogte van de aanvullende betaling was 

inzet van de bespreking. De moeder wilde iets doen ter nagedachtenis aan haar zoon en had naast de 

begrafeniskosten nog bijkomende kosten gemaakt, onder andere voor juridische bijstand. 

Aanvankelijk stelde het ziekenhuis een bepaald bedrag voor, dat de moeder en haar advocaat te laag 

vonden. Hierop is het gesprek even geschorst. Tijdens deze schorsing vond overleg tussen de moeder 

en haar advocaat plaats, en tevens overleg en afstemming tussen de voorzitter en het andere lid van 

de raad van bestuur. De advocaat van de moeder bracht na de schorsing enkele argumenten in om 

tot een hoger aanvullend bedrag te komen. Hij stelde voor dat zijn cliënte zou verklaren geen art. 12 

Sv procedure te starten en zou afzien van het indienen van tuchtklachten tegen medewerkers van 

het ziekenhuis. Tijdens dit gesprek vertelde de moeder verder dat zij in het verleden contact had 

gehad met Argos, maar daar niet mee verder te willen gaan. Ze hechtte aan geheimhouding vanwege 
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haar persoonlijke omstandigheden. Het ziekenhuis gaf aan die wens te willen eerbiedigen. De 

advocaat van de moeder stelde daarom voor om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. 

Hierop zijn partijen uiteindelijk een hoger bedrag (bedrag Y) overeengekomen, in aanvulling op het 

reeds in september 2015 toegezegde bedrag X. 

De advocaat van de moeder gaf een handgeschreven briefje aan de ziekenhuisjurist met daarin de 

elementen zoals hierboven beschreven, die de moeder in de vaststellingsovereenkomst wilde laten 

opnemen. Dit is doorgestuurd naar de huisadvocaat van Tergooi. Deze stelde een concept 

vaststellingsovereenkomst op, die aan de advocaat van moeder werd voorgelegd. De huisadvocaat 

vroeg aan de ziekenhuisjurist of er met de vader contact was opgenomen. De ziekenhuisjurist liet 

weten dat de moeder had aangegeven dat de vader niet in beeld was en dat zij de vader hier buiten 

wilde laten.  

Medio januari 2016 vernam het ziekenhuis bij navraag aan de IGZ dat de moeder ook aangifte had 

gedaan bij het OM. In dezelfde periode werden medewerkers van het ziekenhuis door Argos 

benaderd met het verzoek mee te werken aan interviews. Daaruit werd voor het ziekenhuis duidelijk 

dat er verdergaande afspraken waren gemaakt tussen de moeder en Argos en dat Argos in het bezit 

was van het medische dossier van RM. 

De advocaat van de moeder gaf aan de huisadvocaat van Tergooi aan dat zijn cliënt hiervan 

geschrokken was. Zij had al aan Argos aangegeven dat zij niet wilde dat er aandacht werd besteed 

aan deze casus noch namen werden genoemd van betrokkenen bij de behandeling. De beide 

advocaten zochten naar een oplossing. De advocaat van de moeder stelde voor dat zijn cliënte een 

brief naar Argos zou sturen, waarin zij Argos verzocht te stoppen met de zaak en haar toestemming 

om gebruik te maken van de door haar verstrekte informatie introk. De huisadvocaat van Tergooi 

stelde voor de brief mede te laten ondertekenen door de voorzitter RvB om de gezamenlijkheid te 

benadrukken. De tekst van de verklaring werd verwerkt in de concept vaststellingsovereenkomst. De 

huisadvocaat stelde nog enkele andere aanpassingen voor in de concept overeenkomst: een 

strakkere formulering van de clausule over contacten met de media, een passage waarin cliënte 

verklaart de aangifte bij de politie dan wel het OM in te trekken en een clausule dat de erven instaan 

voor andere nabestaanden (in casu de vader). 

Op 3 februari 2016 tekende de moeder de vaststellingsovereenkomst. Bij die gelegenheid werd de 

overeenkomst ook getekend door haar twee zonen (halfbroers van RM), die bij de gesprekken 

voorafgaand aan de ondertekening niet aanwezig waren. De voorzitter van de RvB ondertekende de 

vaststellingsovereenkomst op 15 februari 2016. Het resterende bedrag werd overgemaakt. 

Daags daarna stuurde de advocaat van de moeder een mail aan Argos, waarin hij namens de 

nabestaanden van patiënt verzocht de door hen aan Argos verstrekte informatie en het afgenomen 

interview niet te gebruiken. Het verzoek was nader uitgewerkt in een brief die als bijlage aan dit 

bericht was gevoegd. De brief is door zowel de moeder als de voorzitter RvB ondertekend. 

Op 19 maart 2016 zond Argos een item uit, waarin een reconstructie van het medische beloop werd 

gegeven en gewag werd gemaakt van “een zwijgcontract” en de gezamenlijke verklaring van partijen 

aan Argos.  
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Hierop vroeg de IGZ aan de RvB om de verklaring c.q. (vaststellings-?) overeenkomst waarnaar Argos 

verwees. Omdat de vaststellingsovereenkomst kennelijk al openbaar was, stuurde het ziekenhuis 

zowel de verklaring aan Argos als de vaststellingsovereenkomst  aan de IGZ. De RvB gaf daarbij aan 

dat voor de IGZ van belang was te weten dat de oplossing is gevonden samen met de familie en dat 

de familie zich telkens had vergezeld van haar advocaat om de gesprekken vorm te kunnen geven.  

Op 2 april 2016 zond Argos een vervolg uit. Tijdens deze radio-uitzending bleek dat Tweede Kamerlid 

de heer van Gerven in het bezit was van zowel de vaststellingsovereenkomst als het definitieve 

rapport van de IGZ.  

Op 5 april 2016 schreef de RvB een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS met 

het oog op een door deze commissie gepland overleg op 7 april 2016. Hij gaf aan te hebben 

begrepen dat in dit overleg ook aandacht zou worden besteed aan de radio-uitzendingen van Argos 

op 19 maart en 2 april en er waarde aan te hechten om de visie van Tergooi op deze zaak met de 

leden van de Kamercommissie te delen. Voor wat betreft de vaststellingsovereenkomst stelde hij 

onder meer dat het ziekenhuis zich niet herkent in het beeld dat is geschetst. Na een medische 

calamiteit kan er tussen betrokken partijen noodzaak en behoefte worden gevoeld om praktische, 

juridische en financiële zaken officieel te regelen en vast te leggen. Dat is in dit geval gebeurd. Op 

verzoek van de familie, bijgestaan door een advocaat, zijn de gemaakte afspraken m.b.t. 

schadevergoeding vastgelegd in een overeenkomst. Beide partijen hebben aangegeven geen 

behoefte te hebben om over deze gebeurtenis op wat voor manier ook, nu of in de toekomst, naar 

buiten te treden. Op initiatief en expliciet verzoek van de familie is dat met wederzijdse instemming 

in de overeenkomst opgenomen. Hij betwistte dan ook dat er sprake zou zijn van zwijggeld. Voorts 

merkte hij op dat het ziekenhuis veel waarde hecht aan de privacy van haar patiënten en een 

beroepsgeheim kent. Daarom heeft het geen inhoudelijke mededelingen over deze zaak gedaan.  

De IGZ informeerde de RvB op 7 april 2016 over haar conclusie met betrekking tot de 

vaststellingsovereenkomst. Zij oordeelde dat sprake is van een civielrechtelijke minnelijke schikking 

tussen ziekenhuis en nabestaanden t.a.v. de vergoeding van materiële schade, zonder erkenning van 

aansprakelijkheid. En onder de voorwaarde dat deze nabestaanden zullen afzien van alle verdere 

juridische mogelijkheden. De schikking is vrijwillig getroffen. 

De Inspectie had moeite met de voorwaarde dat nabestaanden moeten afzien van alle verdere 

juridische mogelijkheden en verwierp de uitsluiting van nabestaanden om alsnog tucht- en/of 

strafrechtelijke stappen tegen het ziekenhuis en/of de betreffende beroepsbeoefenaren te 

ondernemen. Ze had geen moeite met de uitsluiting van procedures die ten doel hebben alsnog 

civielrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen en nogmaals schadevergoeding te krijgen.  

Op dezelfde dag schreef de minister van VWS een brief aan de voorzitter TK met de antwoorden op 

de vragen van het Tweede Kamerlid mevrouw Leijten over het niet melden van een calamiteit en het 

mogelijk betalen van zwijggeld aan nabestaanden door het ziekenhuis Tergooi. De minister gaf aan 

dat zij van mening is dat het ziekenhuis conform art. 10 lid 3 Wkkgz voldoende openheid heeft 

betracht richting de nabestaanden over de aard en toedracht van het gebeurde. Ook vond ze dat een 

dergelijke schikking er niet toe mag leiden dat de zorgaanbieder de wettelijke meldplicht niet naleeft 

of dat de patiënt over wat is gebeurd niet meer zou mogen spreken. Ze verwees hiertoe naar haar 

brief aan de kamer van 25 januari 2015 over ‘zwijgcontracten in de zorg’. Daarin is afgesproken dat 
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als de IGZ op de hoogte is van een zwijgcontract of vermoedens heeft daartoe, zij dit als een signaal 

beschouwt om nader onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van zorg en/of patiëntveiligheid.  

De Minister was met de IGZ van mening dat uitsluiting voor nabestaanden om (alsnog) tucht- en of 

strafrechtelijke stappen tegen het ziekenhuis en of betrokken beroepsbeoefenaren te ondernemen 

zeer onwenselijk is. Het in een vaststellingsovereenkomst opnemen van dergelijke uitsluitingen is 

echter niet verboden en om die reden kan de IGZ daar op dit moment niet tegen optreden. De IGZ 

heeft aangegeven dit wel wenselijk te vinden en de Minister deelt die mening. Ze zal bezien of het 

mogelijk is dit via een bepaling in de Wkkgz te regelen.  

5.2 Het kader: de vaststellingsovereenkomst  

Artikel 7:900 BW omschrijft de vaststellingsovereenkomst als volgt: bij een 

vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van een onzekerheid of 

een geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling 

daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht 

afwijken. 

Artikel 7:902 BW bepaalt dat een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een onzekerheid of 

geschil op vermogensrechtelijk gebied ook geldig is als zij in strijd mocht blijken te zijn met het 

dwingend recht, tenzij zij tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of 

de openbare orde. Op grond van artikel 3:40 lid 1 BW is hiervan sprake indien de overeenkomst 

zozeer in strijd is met hetgeen de wet over het geheel bezien ter zake bepaalt dat partijen niet op 

nakoming daarvan mochten rekenen. 

Op grond van artikel 17 Grondwet kan niemand tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die 

de wet hem toekent. Algemeen wordt echter aangenomen dat als een partij rechtshulp heeft, zelf 

om bepaalde voorwaarden vraagt en voldoende tijd heeft om over een en ander na te denken, het 

afzien van juridische procedures formeel wel als voorwaarde mag worden opgenomen in de 

vaststellingsovereenkomst en dan niet zonder meer in strijd is met dwingend recht, de goede zeden 

of de openbare orde. 

De gesloten vaststellingsovereenkomst bevat bepalingen over de volgende thema’s: 

- De door het ziekenhuis te betalen financiële vergoeding en finale kwijting; 

- Het afzien door de nabestaanden van het instellen van juridische procedures tegen het 

ziekenhuis en haar zorgverleners en het door de moeder intrekken van de aangifte bij de politie; 

- De garantie van de ondertekenende familieleden dat zij ervoor instaan dat andere erven zich ook 

zullen houden aan de overeenkomst; 

- De geheimhouding van beide partijen naar derden die geen partij zijn bij de overeenkomst over 

de inhoud daarvan; 

- Het afzien door beide partijen van communicatie met de media en de afspraak zich niet 

schadelijk over elkaar uit te laten. 

 

 

 



35 
 

5.3 Analyse en beoordeling 

De vaststellingsovereenkomst als zodanig: 
 
Als het ziekenhuis zich formeel had opgesteld, zou eerst aansprakelijkheid moeten zijn vastgesteld. 

Indien dat gelukt was, was het ziekenhuis naar geldend recht alleen aansprakelijk geweest voor 

gederfd levensonderhoud en de uitvaartkosten (art. 6:108 lid 2 BW). Een vergoeding voor gederfd 

levensonderhoud zou niet aan de orde zijn, omdat RM niet in iemands levensonderhoud voorzag.  

Het siert de RvB van het ziekenhuis dat hij niet voor deze formele opstelling gekozen heeft, maar van 

meet af aan begrip heeft getoond voor de nabestaanden en heeft geprobeerd er ook financieel op 

een ruimhartige manier met hen uit te komen. 

Het ziekenhuis heeft in twee stappen geld toegezegd: bedrag X ter vergoeding van materiële kosten 

in september 2015 en een ‘immaterieel’ bedrag Y in december 2015. Bedrag X is een optelsom van 

materiële schadeposten, waaronder de uitvaartkosten. Van dit bedrag lijken enkele andere posten 

dan de uitvaartkosten nogal fors begroot te zijn. Kennelijk heeft het ziekenhuis besloten daarover 

geen discussie aan te gaan, om met de nabestaanden tot een afronding te kunnen komen. Voor een 

oordeel over bedrag Y uit december 2015 zou, hoewel beide partijen daar in het gesprek van 

december 2015 op basis van andere afwegingen toe zijn gekomen, het wetsvoorstel affectieschade 

als referentiekader kunnen worden gebruikt6. Dit wetsvoorstel, dat nu in behandeling is in de 

Tweede Kamer, geeft naasten een recht op schadevergoeding wegens geestelijk letsel. Op grond van 

dat wetsvoorstel geldt voor de moeder en de twee (half)broers in deze casus een bandbreedte van € 

17.500 tot € 47.000. Hiertegen afgezet is het door het ziekenhuis in december toegezegde bedrag Y 

naar de mening van de commissie redelijk te noemen.  

Vanuit deze optiek gezien had ook de vader om een vergoeding kunnen vragen, maar dat heeft hij 

niet gedaan. 

In deze casus kan de vaststellingsovereenkomst naar de mening van de commissie, en anders dan in 

de media naar voren is gekomen, niet worden getypeerd als een eenzijdig opgelegd ‘zwijgcontract’ 

(in die zin dat het ziekenhuis zou hebben geëist dat zo’n contract werd getekend voordat het bereid 

zou zijn enige tegemoetkoming te doen). De overeenkomst is namelijk in onderling overleg tot stand 

gekomen, waarbij de moeder werd bijgestaan door een advocaat. Het is zelfs zo dat enkele van de 

meest kritische onderdelen van de overeenkomst (geen tuchtzaak, aangifte intrekken) juist op 

instigatie van de advocaat van de moeder zijn opgenomen. Bij beide partijen overheerste toen de 

wens om de zaak af te sluiten. 

Niettemin zijn er met betrekking tot de gesloten vaststellingsovereenkomst kritische kanttekeningen 

te plaatsen. Deze betreffen in de eerste plaats de gestelde voorwaarden: het afzien van juridische 

procedures; geheimhouding over de overeenkomst en het vermijden van contacten met de media. 

Ook al werden deze voorwaarden voorgesteld door de advocaat van de moeder, er was geen 

dwingende reden deze onderdelen in de tekst op te nemen. Het ziekenhuis was ook zonder dat 

                                                           
6
 De commissie tekent hierbij aan dat de regeling van het wetsvoorstel affectieschade, indien deze regeling wet 

wordt, alleen van toepassing zal zijn nadat formele aansprakelijkheid van de zorgaanbieder is komen vast te 
staan. Maar dat laat naar de mening van de commissie onverlet dat deze regeling ook een referentiekader kan 
bieden voor een zorgaanbieder die ook zonder formele vaststelling van aansprakelijkheid bereid is een patiënt 
of zijn naasten een vorm van compensatie te bieden. 
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immers bereid het extra bedrag Y te betalen. Volstaan had kunnen worden met een overeenkomst 

gericht op finale kwijting. Mede in het licht van het al enige jaren lopende maatschappelijke en 

politieke debat over dergelijke vaststellingsovereenkomsten in de zorg, had het ziekenhuis - en de 

huisadvocaat die in deze heeft geadviseerd - kunnen weten dat het door opname van de andere 

voorwaarden de verdenking op zich zou laden de eigen belangen belangrijker te vinden dan die van 

de nabestaanden of de kwaliteit van zorg in het algemeen.  

Formeel-juridisch onjuist is naar de mening van de commissie het in de overeenkomst includeren van 

de vader, die niet bij de voorbereidende gesprekken betrokken was en niet meetekende. Deze 

voorwaarde kan simpelweg geen deel uitmaken van de overeenkomst; het zou impliceren dat de 

vader gebonden is aan afspraken, waar hij part noch deel aan heeft gehad.  

De totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst: 
 
De RvB heeft zich te zeer laten leiden door de wens van zowel het ziekenhuis als de moeder om de 

zaak af te sluiten, en is zich onvoldoende bewust geweest van de beleidsimplicaties van een 

dergelijke overeenkomst, gelet op: 

- de al bestaande politieke en maatschappelijke discussie over ‘zwijgcontracten’ in de zorg, de 

onwenselijkheid in het algemeen van een dergelijke overeenkomst (zie daarover nader 

hoofdstuk 8) en  

- de impact op de betrokken medisch specialisten, over wie in de overeenkomst afspraken waren 

gemaakt (namelijk dat er geen tuchtklachten zouden worden ingediend) zonder dat zij betrokken 

waren bij de beleidskeuze om een dergelijke bepaling in een vaststellingsovereenkomst te 

accepteren. 

Hoewel het tot de verantwoordelijkheid van de RvB behoort om vaststellingsovereenkomsten 

namens het ziekenhuis te sluiten, acht de commissie het onverstandig dat de RvB zonder 

beleidsmatig de MSR te consulteren het besluit heeft genomen een vaststellingsovereenkomst aan te 

gaan met de daarin opgenomen voorwaarden die de positie en de toetsbaarheid van de medisch 

specialisten betreffen (de afspraak met de familie dat deze geen tuchtklachten zou indienen).  

De RvB lijkt zich voorts onvoldoende bewust geweest van de kennelijke (en in de ogen van de 

commissie voorstelbare) ambivalentie van de moeder ten aanzien van zowel de inhoud als het 

naleven van de vaststellingsovereenkomst. Die ambivalentie trad al in het gesprek in december 2015 

aan het licht. 

De huisadvocaat van het ziekenhuis heeft zich vooral tot doel gesteld om de afspraken uit het 

gesprek in december 2015 te vertalen in de tekst van een overeenkomst. De huisadvocaat heeft zich 

in deze te lijdelijk opgesteld en onvoldoende gewezen op het oneigenlijke karakter van de gestelde 

voorwaarde. De commissie is van mening dat de huisadvocaat de RvB nadrukkelijker had kunnen en 

moeten wijzen op de juridische en maatschappelijke risico’s van de betreffende 

vaststellingsovereenkomst. Dit temeer daar het voor de huisadvocaat duidelijk was dat een aantal 

van deze voorwaarden slechts een symbolische betekenis had. Dat betreft met name het feit dat een 

gedane aangifte weliswaar kan worden ingetrokken, maar zonder effect zal blijven. Immers, als de 

politie of het OM het vermoeden heeft dat sprake is of kan zijn van een strafbaar feit zal zij toch 

onderzoek naar de zaak kunnen doen, ook al is de aangifte ingetrokken. Ook de voorwaarde dat de 
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moeder en haar zonen instaan voor het juridische handelen van de andere erven (in het bijzonder de 

vader) die geen partij zijn bij de overeenkomst is niet afdwingbaar.  

De commissie tekent hierbij aan dat het de afgelopen jaren in de gezondheidszorg bepaald niet 

ongebruikelijk was vaststellingsovereenkomsten te sluiten met een inhoud als die in de zaak RM. 

Tegelijkertijd was er al in de jaren voor 2015 sprake van toenemende maatschappelijke en politieke 

kritiek op dergelijke overeenkomsten. In dat licht gezien was het bepaald niet vanzelfsprekend dat 

het ziekenhuis Tergooi begin 2015 nog een dergelijke overeenkomst sloot.  

5.4 Conclusies 

- De basishouding van het ziekenhuis in de gesprekken met de moeder en halfbroers van RM over 

financiële vergoedingen valt te prijzen. Het ziekenhuis streefde ernaar er met hen op een 

redelijke en coulante wijze uit te komen, buiten de formele en vaak voor beide partijen 

belastende context van het aansprakelijkheidsrecht om; 

- De in september en december 2015 door het ziekenhuis aan de moeder en haar zonen 

toegekende bedragen zijn niet onredelijk; 

- Anders dan de berichtgeving in de media doet vermoeden was de gesloten 

vaststellingsovereenkomst geen eenzijdig ‘zwijgcontract’, in de betekenis van een door het 

ziekenhuis gedicteerde tekst met beperkende voorwaarden. De overeenkomst kwam in 

onderling overleg tot stand, waarbij een aantal kritische bepalingen juist op instigatie van de 

advocaat van de moeder in de overeenkomst werden opgenomen; 

- Desondanks waren er geen goede reden om deze bepalingen in de overeenkomst op te nemen. 

Het is ook ongewenst om dat te doen. Zie nader hoofdstuk 8;  

- Daarnaast is de overeenkomst op één punt formeel-juridisch onjuist, namelijk het includeren van 

de vader, die geen partij was bij de overeenkomst. Hij is ook niet geïnformeerd;  

- Het ziekenhuis had kunnen en moeten volstaan met een overeenkomst die drie elementen 

bevatte: de afspraak over financiële vergoeding, finale kwijting en de afspraak over en weer geen 

schadelijke uitlatingen in de media te doen; 

- De maatschappelijke en politieke risico’s van de overeenkomst zoals deze gesloten is zijn door de 

RvB onvoldoende overwogen en meegewogen. De adviseurs van de RvB hebben hiervoor 

onvoldoende oog gehad; 

- Het in een dergelijke overeenkomst opnemen van bepalingen over het niet indienen van 

tuchtzaken tegen het ziekenhuis of haar medewerkers, had de RvB beter in algemene zin met het 

bestuur van de medische staf kunnen overleggen. 
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6 Communicatie 

In dit hoofdstuk combineert de commissie het nog niet behandelde deel van de tweede 

onderzoeksvraag met de derde onderzoeksvraag. Deze luiden respectievelijk als volgt: 

- Analyseer de nazorg aan de nabestaanden, inclusief de schadeafhandeling, alsmede de nazorg 

aan betrokken artsen en verpleegkundigen. Betrek hierin het onderzoek dat de IGZ in het 

ziekenhuis heeft uitgevoerd naar de casus.  

- Analyseer de communicatie, zowel intern als extern, vanaf het moment dat de casus in de 

openbaarheid is gekomen en de aanloop daar naar toe.  

De commissie heeft zich in hoofdstuk 5 gebogen over de schadeafhandeling door het ziekenhuis. In 

dit hoofdstuk bespreekt de commissie de wijze waarop het ziekenhuis Tergooi heeft 

gecommuniceerd over de casus. Zij maakt hiertoe onderscheid tussen de communicatie met de 

nabestaanden, de interne communicatie en de communicatie met de media.  

6.1 Communicatie met de nabestaanden 

De feiten 

Tijdens ziekenhuisopname en direct na overlijden: 

De moeder heeft haar zoon vergezeld naar de SEH in Blaricum, is bij hem gebleven en vervolgens 

meegegaan naar de locatie Hilversum. Ze is vervolgens naar huis gegaan om spullen op te halen en 

daarna weer even bij haar zoon op bezoek geweest. Intussen is de vader bij zijn zoon langs geweest. 

Hij heeft enige tijd met zijn zoon doorgebracht en heeft kort met de arts-assistent gesproken.  

Toen de moeder na het bezoekuur weer naar huis was gegaan, belde haar zoon haar op dat hij 

angstig en onrustig was. Ze heeft de verpleegkundige gebeld en die is gaan kijken. Later op de avond 

heeft ze nog even gebeld; ze kreeg toen te horen dat haar zoon sliep. 

Kort na vier uur in de ochtend is de moeder gebeld met de mededeling dat haar zoon werd 

gereanimeerd. Ze is samen met een andere zoon naar het ziekenhuis gekomen. Een bevriende 

cardiochirurg was daar op haar verzoek reeds aanwezig. Hij heeft de vader gebeld en hem verteld dat 

zijn zoon gereanimeerd werd. De vader heeft overwogen naar het ziekenhuis te komen, maar zag 

daar vanaf. Na ruim een uur vruchteloos reanimeren is de reanimatie gestaakt. Het reanimatieteam 

heeft met de moeder, haar zoon en de vriend gesproken. Na enige tijd heeft ze toestemming 

gegeven voor obductie, mits deze in het AMC zou plaatsvinden. Hierop is ze naar huis gegaan. De 

vader heeft in de vroege ochtend contact opgenomen met het ziekenhuis en gevraagd of hij zijn zoon 

nog kon zien voordat hij voor obductie zou worden overgebracht naar het AMC. Het ziekenhuis heeft 

zijn verzoek niet ingewilligd en hem verwezen naar de contactpersoon (zijn ex-echtgenote). 

Periode daarna: 

De longarts heeft verschillende malen geprobeerd de moeder telefonisch te bereiken; dat is hem tien 

dagen later gelukt. De moeder zag op dat moment af van een gesprek. Zij spraken af dat de longarts 
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weer contact zou opnemen zodra hij het definitieve obductierapport had ontvangen. Dit gebeurde 

echter niet. 

De moeder had inmiddels een klacht ingediend bij de IGZ en (naar later bleek) aangifte gedaan bij de 

politie. Medio januari 2015 diende zij ook een klacht in bij de Klachtencommissie van het ziekenhuis 

Tergooi. Eén van de klachten betrof het feit dat de verantwoordelijke arts geen initiatief had 

genomen voor een gesprek terwijl dat wel was toegezegd. 

Hierop heeft de longarts telefonisch alsnog het definitieve obductieverslag opgevraagd bij het AMC.  

De vader nam in de loop van januari 2015 telefonisch contact op met de longarts. Zij maakten een 

afspraak voor een gesprek. Bij die gelegenheid heeft de longarts hem een kopie van het 

obductierapport overhandigd en toegelicht. De vader gaf aan hiermee tevreden te zijn. 

De RvB informeerde de moeder op 27 januari 2015 per brief dat hij op haar verzoek alsnog melding 

had gedaan bij de IGZ en de CPV had gevraagd het onderzoek naar de casus ter hand te nemen. De 

moeder ging niet in op de uitnodiging van zowel de Klachtencommissie als de CPV voor een gesprek.  

Op 16 maart informeerde de Klachtencommissie de moeder over haar beslissing en kondigde aan dat 

een reactie van de RVB in beginsel binnen vier weken zou volgen. Een week later liet de RvB de 

moeder weten dat hij eerst nog het onderzoek door de CPV afwachtte alvorens nader te berichten.  

De huisarts van RM heeft op 23 maart 2015 het definitieve PA-verslag opgevraagd bij de polikliniek 

longziekten.  

Op 13 april informeerde de RvB de IGZ over de bevindingen van het onderzoek door de CPV. Hij 

informeerde de moeder op 10 juni 2015 over de uitspraak van de klachtencommissie en de conclusie 

van het onderzoek van de CPV dat het overlijden van haar zoon niet te voorkomen lijkt te zijn 

geweest. Hij nodigde haar uit voor een gesprek. Hierop heeft zij niet gereageerd. 

Dat veranderde nadat haar advocaat het ziekenhuis op 30 juli 2015 aansprakelijk had gesteld. Op 15 

september 2015 vond naar aanleiding hiervan een gesprek plaats tussen de moeder en haar 

advocaat en de voorzitter RvB en een ziekenhuisjurist. Het ziekenhuis gaf in dit gesprek aan haar 

tegemoet te willen komen, ongeacht de vraag of er sprake was van verwijtbaarheid en dus 

aansprakelijkheid. Het ziekenhuis vroeg haar naar de rol van de vader. De moeder gaf aan dat hij niet 

in beeld was en zich niet tot het ziekenhuis zou wenden. Hierop betaalde het ziekenhuis de moeder 

het gevraagde voorschot en bood aan tot een gezamenlijke afsluiting te willen komen.  

In een vervolggesprek op 21 december 2015 bereikten het ziekenhuis en de moeder 

overeenstemming over een aanvullend bedrag. De moeder gaf aan te hechten aan haar privacy en af 

te willen zien van contacten met de media. Ook gaf ze aan geen juridische procedures tegen het 

ziekenhuis en/of haar medewerkers te willen beginnen. Op instigatie van haar advocaat werden deze 

toezeggingen opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.  

Nadat Argos begin januari 2016 medewerkers van het ziekenhuis had benaderd met de vraag mee te 

werken aan interviews, liet de moeder via haar advocaat weten niet te willen dat er in de media 

aandacht aan de casus zou worden besteed. Ze ondertekende samen met de voorzitter RvB een 
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verklaring aan Argos waarin ze haar toestemming om gebruik te maken van de medische gegevens 

van haar zoon introk.  

Kort daarna verleende zij toch haar medewerking aan de uitzending van Argos; later verscheen zij 

ook in andere uitzendingen (het tv-programma Pauw) en gaf ze interviews aan kranten.  

De vader vernam via de media van het bestaan van een vaststellingsovereenkomst, die met ‘de 

familie’ gesloten zou zijn. Hij was hierdoor onaangenaam verrast. Hij wilde zich nadrukkelijk hiervan 

distantiëren en deed hiertoe een beroep op de voorzitter RvB. Hij verzocht om aanpassing van het 

geschetste beeld in de media d.m.v. een persbericht. De voorzitter RvB gaf aan omwille van de 

privacy alleen een (reeds eerder geplaatst) bericht op de website van Tergooi te willen aanpassen.  

Analyse en beoordeling 

Tijdens ziekenhuisopname en kort na overlijden 

De longarts (hoofdbehandelaar) was niet in huis tijdens en kort na de reanimatie, omdat hij geen 

dienst had. Hij heeft de ochtend na het overlijden van RM uitgebreid met enkele nabestaanden 

gesproken; de vader was daar niet bij aanwezig. Als hij in de loop van de dagen daarna telefonisch 

contact krijgt met de moeder en zij op dat moment afziet van een gesprek, spreekt hij af haar 

opnieuw te zullen bellen nadat hij het obductierapport heeft ontvangen. Hij heeft haar echter niet 

meer gebeld; naar eigen zeggen omdat hij het definitieve obductierapport niet heeft ontvangen. Ook 

nadat hij het definitieve obductierapport telefonisch had opgevraagd heeft hij de moeder niet meer 

gebeld. Dit is niet zorgvuldig.  

De vader heeft in het ziekenhuis geen afscheid kunnen nemen van zijn zoon; hij kreeg te horen dat 

hij dit ‘via de contactpersoon’ moest regelen. In het geval van de vader van een plotseling overleden 

jonge patiënt is dit een erg formeel antwoord, dat getuigt van weinig empathie.  

Periode daarna:  

De RvB heeft de moeder pas twee maanden nadat hij het onderzoek van de CPV heeft ontvangen 

geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten daarvan. Daarbij had overwogen kunnen worden de 

moeder het integrale rapport van de CPV te doen toekomen. 

De moeder wilde aanvankelijk zelf geen berichtgeving naar buiten vanwege haar privé 

omstandigheden. Kennelijk heeft zij hier in de loop der tijd wisselend over gedacht, naar de 

commissie aanneemt vanwege de (begrijpelijke) ambivalentie aan haar zijde. Het siert het ziekenhuis 

dat het zich niet heeft laten verleiden hierin mee te gaan door zelf ook openhartiger naar de media 

te zijn, hoewel het daarmee steeds meer in een kwaad daglicht kwam te staan.  

Het ziekenhuis heeft onvoldoende oog gehad voor de positie en de wensen van de vader. Het 

ziekenhuis heeft zonder meer van de moeder aangenomen dat de vader niet in beeld was, terwijl 

inmiddels bekend was dat de vader en moeder een ingewikkelde scheiding hadden doorgemaakt. 

De reactie van de RvB op de door de vader gevraagde aanpassingen van het geschetste beeld in de 

media was niet voldoende. 
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Conclusies 

- Het ziekenhuis heeft geen oog gehad voor de positie van de vader toen hij afscheid wilde nemen 

van zijn zoon;  

- De hoofdbehandelaar heeft geen contact opgenomen met de moeder nadat hij het definitieve 

obductierapport had ontvangen, terwijl hij dit wel had toegezegd; 

- Het ziekenhuis heeft zonder meer aangenomen dat de vader niet betrokken wilde worden bij de 

gesprekken over de financiële afhandeling van de zaak; 

- Meer in het algemeen heeft het ziekenhuis onvoldoende rekening gehouden met de rol van de 

vader en verzuimd met hem in contact te treden over de omstandigheden van het overlijden van 

zijn zoon en later over de vaststellingsovereenkomst en de discussie die daarover is ontstaan in 

de media; 

- De informatievoorziening vanuit het ziekenhuis aan de moeder over de uitkomsten van het CPV 

onderzoek heeft te lang op zich laten wachten. 

- De RvB heeft genereuze handreikingen gedaan om het leed van de moeder te verzachten. 

Tegelijkertijd zijn de juridische implicaties onvoldoende meegewogen. 

6.2 Interne communicatie 

De feiten 
 
Enkele dagen na het overlijden van RM organiseerde de longarts een bijeenkomst voor direct 

betrokkenen om de casus te evalueren.  

Kort na de tweede Argos uitzending is tijdens een vergadering van de medische staf op 4 april 2016 

de casus uiteengezet en toegelicht door de RvB, waarna ruimte werd gegeven voor reacties en 

vragen. Onder de medische stafleden heerste boosheid en frustratie. Die liepen uiteen van boosheid 

over de manier waarop de casus in de media is neergezet, tot boosheid over het feit dat een 

overeenkomst is gesloten waarbij als voorwaarde is opgenomen dat de nabestaanden geen 

tuchtklachten mogen indienen tegen de medisch specialisten. Bij een latere gelegenheid gaf de 

huisadvocaat aan de medische staf een uiteenzetting over vaststellingsovereenkomsten.  

Daarnaast is in deze periode in diverse vergaderingen gesproken over deze casus en over de in te 

zetten verbetermaatregelen. Er is gesproken met de Raad van Toezicht, met het managementteam, 

met de afdelingsmanagers en met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Meer in het bijzonder is 

deze casus meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in het dagelijks bestuur van de 

medische staf (dbms) en zijn maatregelen ter verbetering besproken (zie voor de genomen 

verbetermaatregelen hoofdstuk 7). 

De overige medewerkers van het ziekenhuis zijn tijdens een reeds geplande driemaandelijkse 

medewerkersbijeenkomst op 5 april 2016 door de RvB geïnformeerd.  

Hierna zijn zowel de medische staf als de overige medewerkers via interne berichten (Tergooi Today) 

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  

In maart 2016 heeft de RvB een terugkoppeling gegeven aan de IGZ over haar werkwijze tijdens haar 

eigen onderzoek, nadat veel betrokken medewerkers van het ziekenhuis hadden aangegeven de 
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wijze van interviewen als beschuldigend en intimiderend te hebben ervaren. Hierop heeft een 

evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen de RvB en de IGZ over de door IGZ gevolgde werkwijze. Het 

ziekenhuis heeft direct na het Inspectiebezoek gezien de als intimiderende en beschuldigende 

ervaren werkwijze van de Inspectie, verdere interne afspraken gemaakt in het kader van (peer-to-

peer) support 

Analyse en beoordeling 

Het valt de Commissie op dat vanuit de RvB weinig aandacht is besteed aan de casus zelf: de 

voorzitter van de RvB heeft niet met betrokken zorgverleners gesproken over wat zich had 

voorgedaan.  

De casus zelf (het medische beloop) is binnen de MSR niet als zodanig besproken; ook het rapport 

van de IGZ niet. Verschillende vakgroepen hebben – ieder voor zich - de casus wel geëvalueerd.  

Hieruit leidt de commissie af dat de verbeterpunten die uit zo’n bespreking worden gehaald niet 

systematisch worden gedeeld met de gehele medische staf. Naar het oordeel van de commissie zou 

dat wel gewenst zijn gelet op het algemene karakter van de lessen die uit deze casus te halen zijn. 

Vanuit de RvB  is meerdere malen een uitnodiging gedaan aan de betrokken hulpverleners om, als 

daar behoefte aan was, te komen praten over wat er is gebeurd. De betrokken hulpverleners hebben 

destijds aangegeven er op dat moment in die setting geen gebruik van te willen maken. Achteraf 

geven zij aan zich niet gesteund te hebben gevoeld door de Raad van Bestuur. Zij zeggen een vorm 

van nazorg te hebben gemist. Dat geldt in het bijzonder voor de arts-assistenten. 

De longarts heeft zelf wel een bijeenkomst belegd voor alle betrokkenen om het beloop van de casus 

te evalueren en gevoelens daarover met elkaar te delen. De betrokken arts-assistent(en) waren daar 

echter niet bij. 

Ook heeft de interne communicatie na het bekend worden van de vaststellingsovereenkomst de 

onderlinge verhoudingen op scherp gesteld. Zo hebben meerdere medewerkers zich gestoord aan de 

berichtgeving in Tergooi Today van 2 april 2016. Onder de kop “Tergooi betreurt tekortschieten zorg, 

maar herkent zich niet in beeld zwijggeld” staat: “Tergooi betreurt ten zeerste dat de zorg tekort is 

geschoten en heeft geleid tot het tragische overlijden van een 21-jarige patiënt”. Medewerkers 

stoorden zich aan het feit dat dit zo boud gesteld werd, nog voordat in hun ogen een tekortschieten 

formeel was vastgesteld.  

Omdat de IGZ niet met de commissie heeft willen spreken, heeft de commissie geen navraag kunnen 

doen naar de visie van de IGZ op de ervaringen van betrokken medewerkers in het Tergooi 

ziekenhuis met de werkwijze van de IGZ tijdens de gesprekken die zij hield in het kader van haar 

eigen onderzoek. 

Conclusies 

- Evaluatie van dit ernstige incident en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten is niet 
structureel besproken en gedeeld met en binnen de medische staf; 

- Er is een verschil van beleving tussen de RvB en de medewerkers van het ziekenhuis over de 

vraag of voldoende nazorg is geboden aan de betrokken zorgverleners; 
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- De communicatie binnen het ziekenhuis over de casus, nadat deze in de media bekend was 

geworden, was niet-toereikend. 

6.3 Communicatie met de media 

De feiten 

Het onderstaande feitencomplex is voor een groot deel ook al opgenomen in het hoofdstuk over de 

vaststellingsovereenkomst. Omwille van de leesbaarheid en begrip van de context wordt het hier 

voor zover relevant herhaald. 

De externe communicatie nam een aanvang vanaf het moment dat Argos medio januari 2016 

individuele medewerkers van het Tergooi benaderde met het verzoek mee te werken aan interviews 

n.a.v. de casus RM. Voor het ziekenhuis werd daarmee duidelijk dat Argos een uitzending wilde 

wijden aan de zaak en bovendien in het bezit was van het medisch dossier. Dit gegeven was 

aanleiding voor de advocaat van de moeder en de huisadvocaat van Tergooi om te overleggen. 

Omdat de moeder had aangegeven niet te willen dat er aandacht aan de casus wordt besteed stelde 

de advocaat van de moeder voor een gezamenlijke verklaring op te stellen aan Argos waarbij zijn 

cliënte de eerder door haar (impliciet) verleende toestemming om gebruik te maken van de 

verstrekte gegevens zou intrekken. De huisadvocaat van Tergooi stelde voor dat de voorzitter RvB 

mede zou ondertekenen.  

De advocaat van moeder stuurde op 17 februari een mail aan Argos waarin hij namens de 

nabestaanden van patiënt verzocht de door hen aan Argos verstrekte informatie en het afgenomen 

interview niet te gebruiken. Hij gaf aan dit verzoek nader was uitgewerkt in een brief die als bijlage 

aan dit bericht is gevoegd. De betreffende brief luidde: “Wij benaderen u in het kader van de 

contacten die mevrouw X heeft gehad met u en de redactie van het VPRO radioprogramma Argos 

over RM. Wij kunnen u berichten dat alles tot tevredenheid is afgewikkeld. Vriendelijk verzoeken 

mevrouw X en haar kinderen u de door haar aan u gegeven informatie niet te gebruiken. Voor zover 

u meent het interview te mogen gebruiken trekt mevrouw X hierbij haar toestemming in. Dat geldt 

ook voor gebruik van de medische gegevens zoals die bij u in bezit zijn. Graag ontvangen wij de 

schriftelijke toezegging geen gebruik te zullen maken van voornoemde gegevens en informatie.” De 

brief is zowel door de moeder als door de voorzitter RvB ondertekend. 

De eindredacteur van Argos reageerde de volgende dag. Hij gaf aan het vreemd te vinden dat het 

verzoek aan Argos was ondertekend door de voorzitter RvB, omdat Argos eerder alleen met 

mevrouw X een afspraak had gemaakt. Hij stelde niet anders te kunnen concluderen dan dat er een 

overeenkomst was gesloten tussen Tergooi en mevrouw X waarin onder andere is vastgelegd dat 

mevrouw X in ruil voor een geldbedrag van het ziekenhuis haar medewerking aan de uitzending van 

Argos moest intrekken en dat zij geen enkele ruchtbaarheid zou geven aan deze deal en geen 

publiekelijke uitspraken zou doen over de gang van zaken rondom het overlijden van RM. Hij vroeg 

om een reactie voor 22 februari; zou die er niet komen, dan ging Argos er van uit dat dit juist was.  

Op 22 februari 2016 antwoordde de advocaat van de moeder dat de medeondertekening door de 

voorzitter RvB alleen bedoeld was ter bekrachtiging van de oplossing en ter morele ondersteuning 

van de nabestaanden. Hij ging verder niet inhoudelijk op de gemaakte afspraken in, omdat zowel het 

ziekenhuis als zijn cliënte hechten aan privacy. Hij verzocht Argos de uitdrukkelijke wens van 

mevrouw X te respecteren.  
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Toen duidelijk werd dat Argos ging uitzenden sprak de RvB af hoe de woordvoering zou verlopen, 

namelijk via de voorzitter RvB en de woordvoerder van het Tergooi.  

Op 19 maart zond Argos het item uit; er werd een reconstructie van de casus gegeven, gesteld dat 

het niet als calamiteit is gemeld, dat een vaststellingsovereenkomst is gesloten en dat de familie er 

niet over mocht praten.  

Naar aanleiding van deze uitzending werden er Kamervragen gesteld en verschenen de eerste 

artikelen in regionale kranten. Het accent lag daarbij op het verloop van de casus, het niet melden als 

calamiteit en het betalen van ‘zwijggeld’. De IGZ vroeg de verklaring c.q. (vaststellings-?) 

overeenkomst op waarvan in de Argos uitzending gewag werd gemaakt.  

Op 2 april zond Argos een vervolg uit. Tijdens deze uitzending bleek dat het Kamerlid van Gerven (SP) 

in het bezit was van de vaststellingsovereenkomst en het definitieve rapport van de IGZ.  

In de periode daarna – van begin april tot medio juni – verschenen talloze artikelen in zowel 

regionale als landelijke dagbladen. De teneur was steeds overwegend kritisch; er werd gesproken 

over medische misser, zwijggeld, doofpot.  

Het ziekenhuis Tergooi reageerde terughoudend omwille van de privacy van haar patiënten en het 

medisch beroepsgeheim.  

Analyse en beoordeling 

Op zich is het te prijzen dat het ziekenhuis Tergooi zich in de communicatie met de media 

terughoudend heeft opgesteld, juist om de privacy van de patiënt en de nabestaanden te 

beschermen. Het ziekenhuis heeft consequent vastgehouden aan deze lijn. Dat deed ze ook vanwege 

de afspraken met de moeder.  

Het gezamenlijk ondertekenen van de verklaring aan Argos kwam voort uit goede bedoelingen van 

beide partijen, maar pakte verkeerd uit. Hierin speelt mee dat deze verklaring vanuit het perspectief 

van het ziekenhuis Tergooi is geschreven. Hoewel de verklaring is opgesteld op instigatie van de 

advocaat van de moeder en zij deze verklaring meeondertekend heeft, wekt het geheel de indruk dat 

zij onder druk is gezet. Daarmee was de toon gezet en is het Tergooi ziekenhuis in het defensief 

gedrongen. 

Aanvankelijk was er in de media vooral aandacht voor het trieste verloop van de casus en het feit dat 

dit niet als een calamiteit gemeld was. Dat paste in een reeks eerdere mediaberichten over 

onderrapportage van calamiteiten in de zorg. Wat de mediastorm echt deed opsteken, was het 

nieuws over de gesloten vaststellingsovereenkomst. Hoewel dit een overeenkomst was die beide 

partijen wensten en wederzijdse instemming had is deze ten onrechte geduid als ‘zwijgcontract’. 

Daarmee hebben de media een invulling gegeven aan de overeenkomst en de totstandkoming 

daarvan die naar het oordeel van de commissie onjuist is.  

Conclusies 
 
- Het siert het ziekenhuis dat het gewaakt heeft voor de privacy van patiënten en nabestaanden en 

zich consequent heeft gehouden aan de afspraken die zij in dit geval met de moeder had 

gemaakt, ook al heeft dat tot negatieve beeldvorming in de media geleid.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zet de commissie haar eerder geformuleerde conclusies op een rij. Vervolgens 

besluit zij dit hoofdstuk met een aantal aanbevelingen, waarin zij de verbetermaatregelen die het 

Tergooi inmiddels heeft genomen meeneemt.  

7.1 Conclusies  

1. Het medische beloop 

- Het acute karakter van de ziekte van RM is onjuist ingeschat op de SEH in Blaricum;  

- De overdracht bij de overplaatsing naar locatie Hilversum was onzorgvuldig; 

- De zorg tijdens de daaropvolgende avond en nacht op de Acute Opname Afdeling in 

Hilversum was suboptimaal.  

De tweede en derde tekortkoming vloeien deels voort uit de eerste. 

 

2. De organisatie van de zorg op de SEH 

- De begeleiding en supervisie van arts-assistenten op de SEH in Blaricum is suboptimaal, zeker 

wanneer de supervisor(en) letterlijk op afstand zijn. 

- Er was geen procedureafspraak voor patiënten op de SEH waarvan een werkdiagnose 

ontbreekt. De supervisie dient met name bij patiënten bij wie een werkdiagnose ontbreekt 

strakker te zijn dan hier het geval is geweest. 

- Dit weegt des te zwaarder omdat de patiënt wel zo ziek werd geacht dat opname nodig was 

terwijl er geen werkdiagnose was. 

- De dossiervoering van patiënten op de SEH schiet tekort.  

- Het bilocatiemodel is in zijn algemeenheid niet bevorderlijk voor goede SEH-zorg. Het kan 

vóórkomen dat de supervisor zich op de goede locatie bevindt maar vaak is dat niet het 

geval, zoals in deze casus. Overigens is de commissie zich ervan bewust dat bij "clear cut 

cases" de supervisor niet altijd persoonlijk de patiënt hoeft te zien, maar bij twijfel of 

onduidelijkheid -zoals hier- moet dat natuurlijk wel. 

 

3. Calamiteit of niet? 

- De Raad van Bestuur heeft besloten de gebeurtenis niet als een calamiteit te melden en 

daarnaar geen nader onderzoek te gelasten. Op 4 november 2014 had het ziekenhuis, 

gegeven het onverwachte karakter van het overlijden van RM, in ieder geval nader intern 

onderzoek moeten initiëren naar de vraag of hier sprake was van een calamiteit.  

- Het is, mede vanwege de interpretatieproblemen en de implicaties van een besluit inzake 

melding, onverstandig de besluitvorming over het al dan niet aanmerken als calamiteit 

uitsluitend bij één functionaris of instantie binnen het ziekenhuis te leggen. 

- De definitie van calamiteit is voor meerdere interpretaties vatbaar en in de praktijk vaak 

moeilijk te hanteren. De beleidsregel dat zorginstellingen zes weken de tijd hebben om te 

onderzoeken of een ernstig incident inderdaad een calamiteit is, is vrijwel onbekend in het 

veld. 

- Het bestaan van een causale relatie tussen de geleverde zorg en het overlijden van RM is niet 

uitgesloten, maar kan niet (meer) worden vastgesteld. Nadat er eenmaal nader onderzoek 

naar de casus was gedaan, had het ziekenhuis moeten besluiten deze te melden als een (op 

zijn minst vermoedelijke) calamiteit. 
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- Het onderzoek van de IGZ heeft ruim negen maanden in beslag genomen. De IGZ heeft niet 

gemotiveerd waarom zij besloten heeft alsnog zelf onderzoek naar de zaak te doen en is niet 

ingegaan op het rapport van de CPV. In gevallen waarin een interne commissie op grond van 

nagenoeg dezelfde bevindingen tot een andere conclusie komt (nl. dat in casu geen sprake 

was van een calamiteit) is het voor het leereffect goed dat de IGZ daarop inhoudelijk 

reageert.  

 

4. Vaststellingsovereenkomst: 

- De basishouding van het ziekenhuis in de gesprekken met de moeder van RM over financiële 

vergoedingen valt te prijzen. Het ziekenhuis streefde ernaar er met hen op een redelijke en 

coulante wijze uit te komen, buiten de formele en vaak voor beide partijen belastende 

context van het aansprakelijkheidsrecht om; 

- De in september en december 2015 door het ziekenhuis aan de moeder toegekende 

bedragen zijn niet onredelijk; 

- Anders dan de berichtgeving in de media doet vermoeden was de gesloten 

vaststellingsovereenkomst geen eenzijdig ‘zwijgcontract’, in de betekenis van een door het 

ziekenhuis gedicteerde tekst met beperkende voorwaarden. De overeenkomst kwam in 

onderling overleg tot stand, waarbij een aantal kritische bepalingen juist op instigatie van de 

advocaat van de moeder in de overeenkomst werden opgenomen; 

- Desondanks waren er geen goede reden om deze bepalingen in de overeenkomst op te 

nemen. Het is ook ongewenst om dat te doen. Zie nader hoofdstuk 8;  

- Daarnaast is de overeenkomst op één punt formeel-juridisch onjuist, namelijk het includeren 

van de vader, die geen partij was bij de overeenkomst. Hij is ook niet geïnformeerd;  

- Het ziekenhuis had kunnen en moeten volstaan met een overeenkomst die drie elementen 

bevatte: de afspraak over financiële vergoeding, finale kwijting en de afspraak over en weer 

geen schadelijke uitlatingen in de media te doen; 

- De maatschappelijke en politieke risico’s van de overeenkomst zoals deze gesloten is zijn 

door de RvB onvoldoende overwogen en meegewogen. De adviseurs van de RvB hebben 

hiervoor onvoldoende oog gehad; 

- Het in een dergelijke overeenkomst opnemen van bepalingen over het niet indienen van 

tuchtzaken tegen het ziekenhuis of haar medewerkers, had de RvB beter in algemene zin met 

het bestuur van de Medisch Specialistische Raad kunnen overleggen. 

 

5. Communicatie 

a. Communicatie met de nabestaanden: 

- Het ziekenhuis heeft geen oog gehad voor de positie van de vader toen hij afscheid wilde 

nemen van zijn zoon; 

- De hoofdbehandelaar heeft geen contact opgenomen met de moeder nadat hij het 

definitieve obductierapport had ontvangen, terwijl hij dit wel had toegezegd; 

- Het ziekenhuis heeft zonder meer aangenomen dat de vader niet betrokken wilde 

worden bij de gesprekken over de financiële afhandeling van de zaak; 

- Meer in het algemeen heeft het ziekenhuis onvoldoende rekening gehouden met de rol 

van de vader en verzuimd met hem in contact te treden over de omstandigheden van het 

overlijden van zijn zoon en later over de vaststellingsovereenkomst en de discussie die 

daarover is ontstaan in de media; 
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- De informatievoorziening vanuit het ziekenhuis aan de moeder over de uitkomsten van 

het CPV onderzoek heeft te lang op zich laten wachten. 

- De RvB heeft genereuze handreikingen gedaan om het leed van de moeder te 

verzachten. Tegelijkertijd zijn de juridische implicaties onvoldoende meegewogen.  

 

b. Interne communicatie:  

- Evaluatie van dit ernstige incident en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten is niet 

structureel besproken en gedeeld met en binnen de medische staf; 

- Er is een verschil van beleving tussen de RvB en de medewerkers van het ziekenhuis over 

de vraag of voldoende nazorg is geboden aan de betrokken zorgverleners; 

- De communicatie binnen het ziekenhuis over de casus, nadat deze in de media bekend 

was geworden, was niet-toereikend. 

 

c. Communicatie met de media: 

- Het siert het ziekenhuis dat het gewaakt heeft voor de privacy van patiënten en 

nabestaanden en zich consequent heeft gehouden aan de afspraken die zij in dit geval 

met de moeder had gemaakt, ook al heeft dat tot negatieve beeldvorming in de media 

geleid.  

7.2 Aanbevelingen commissie 

De commissie geeft het ziekenhuis een aantal aanbevelingen. Zij betrekt hierin de 

verbetermaatregelen die het ziekenhuis eerder zelf reeds heeft genomen naar aanleiding van de 

casus RM. 

Organisatie van de SEH-zorg over twee locaties: 

Het ziekenhuis heeft de volgende verbetermaatregelen genomen: 

- Een patiënt die wordt overgeplaatst van de ene naar de andere locatie wordt na overplaatsing op 

de andere locatie opnieuw beoordeeld door een arts;  

- Bij opname van een patiënt zonder diagnose ziet de arts ook in de dienst bij veranderingen 

patiënt ‘laagdrempelig’;  

- Met alle vakgroepen wordt overlegd over de vraag hoe bij afwezigheid van een EPD de informatie 

op tijd terecht komt in het medisch dossier; de opties worden geïnventariseerd, waarna een 

keuze wordt gemaakt. Vanaf december 2016 heeft Tergooi een EPD en komt de informatie direct 

in het dossier. 

Daarnaast is er een voornemen tot aanstelling van een medisch specialist als dagelijks medisch 
coördinator op de SEH. 
 
Aanbevelingen commissie: 
- Maak concrete(re) afspraken over frequentie en omvang van de controles, pijnstilling en termijn 

waarbinnen patiënten bij wie een werkdiagnose ontbreekt door een medisch specialist moeten 

worden gezien.  

Ter toelichting: binnen het ziekenhuis Tergooi geldt thans de norm dat patiënten die worden 

opgenomen binnen 24 uur moeten worden gezien door een medisch specialist. Deze algemene 

norm is onvoldoende toegespitst op patiënten die via de SEH worden opgenomen, met een 
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onzekere diagnose en kenmerken van vitaal bedreigd zijn. Naar het oordeel van de commissie is 

supervisie dan direct nodig.  

Het komt de commissie voor dat een dergelijke maatregel gerichter is dan de (te) ruim 

geformuleerde verbetermaatregel van Tergooi dat alle patiënten die van de ene naar de andere 

locatie worden overgeplaatst op de andere locatie opnieuw beoordeeld moeten worden door 

een arts. 

- Bewerkstellig dat de vakgroepen van medisch specialisten die diensten doen op de SEH dagelijks 

één van hun leden zodanig vrijspelen, dat zij snel op de SEH kunnen zijn om zo nodig zelf een 

patiënt te onderzoeken.  

Ter toelichting: De commissie heeft begrepen dat enkele vakgroepen hiertoe reeds zelf hebben 

besloten. Zij juicht dit toe. Met deze maatregel zal de veiligheid van patiënten op de SEH 

toenemen en zal de begeleiding van arts-assistenten verbeteren. 

- Bewerkstellig dat voor patiënten die via de SEH worden opgenomen een digitaal medisch dossier 

wordt aangemaakt voordat zij vanuit de SEH worden overgeplaatst naar een andere afdeling.  

- Bied, zolang ziekenhuis Tergooi op twee locaties een SEH-afdeling heeft, waarborgen voor 

supervisie ter plaatse. 

Ter toelichting: Het bilocatiemodel met op beide locaties een SEH afdeling houdt risico’s in voor 

patiënten die aansluitend worden opgenomen in het ziekenhuis. Die risico’s liggen vooral op het 

gebied van de overdracht, supervisie en begeleiding. De realisatie van de nieuwbouw van Tergooi 

op één locatie laat nog te lang op zich wachten.  

Het melden van calamiteiten: 
 

Het ziekenhuis heeft de volgende verbetermaatregelen genomen: 

- Voortaan wordt bij twijfel over de vraag of een incident een calamiteit is een onderzoek 

gevraagd aan de CPV dat binnen de IGZ-termijn van 6 weken kan worden uitgevoerd en een 

onderbouwing biedt aan de RvB voor de beslissing om al dan niet te melden; 

- Met ingang van 1 juni 2015 is een onafhankelijk voorzitter van de CPV benoemd en zijn de 

mogelijkheden voor de CPV om externe deskundigheid in te schakelen verruimd. 

Aanbevelingen commissie: 

- De commissie juicht de maatregelen die het ziekenhuis op dit punt heeft genomen toe. De 

commissie ziet hierin een goede mix van interne en externe deskundigheid. Voor het 

kwaliteitsbesef en het leervermogen van interne medewerkers is het van belang dat zij zitting 

hebben in dit soort onderzoekscommissies. Deskundigheid ‘van buiten’ kan daarbij behulpzaam 

zijn om tunnelvisies tegen te gaan.  

Vaststellingsovereenkomst: 

Het ziekenhuis heeft de volgende verbetermaatregelen genomen: 

- In voorkomende gevallen zullen geen vaststellingsovereenkomsten meer gesloten worden met 

nabestaanden. 

Aanbevelingen commissie: 

- Indien gewenst door nabestaanden moet het ziekenhuis openstaan voor het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst die zich uitsluitend richt op financiële vergoeding ter finale kwijting. 



49 
 

Ter toelichting: De voornoemde verbetermaatregel van Tergooi lijkt nu te ruim gesteld; er zijn 

geen onoverkomelijke bezwaren tegen een vaststellingsovereenkomst, mits deze niet de 

dubieuze beperkende voorwaarden bevat zoals in de onderhavige casus aan de orde waren. 

- Indien het ziekenhuis aanleiding ziet om buiten het formele traject van de 

aansprakelijkheidsverzekering een financiële tegemoetkoming te doen kan zij als richtsnoer 

hiervoor de normbedragen gebruiken die voorzien zijn in het wetsvoorstel Affectieschade, ook al 

zal dit wetsvoorstel formeel alleen van toepassing zijn na formele vaststelling van 

aansprakelijkheid. Hiermee vervalt de noodzaak om met nabestaanden te onderhandelen over 

de hoogte van de vergoeding.  

- Het is verstandig in gesprekken met nabestaanden goed te onderscheiden tussen het tonen van 

compassie en de formeel-juridische afhandeling van verzoeken om schadevergoeding, door 

bijvoorbeeld een heldere taakverdeling af te spreken. 

Communicatie en informatievoorziening: 

Het ziekenhuis heeft de volgende verbetermaatregelen genomen: 

- Incidenten met verbeteracties ‘worden meegenomen’ ter lering voor alle betrokkenen, ook in de 

opleidingen. 

Aanbevelingen commissie: 

- De commissie juicht de maatregel van het ziekenhuis toe. Zij geeft het ziekenhuis in overweging 

evaluaties van casuïstiek en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen via de website ter 

kennis te brengen van alle ziekenhuismedewerkers. 

- Elke vakgroep gaat periodiek complicatiebesprekingen voeren. 

- Het ziekenhuis dient een plan te ontwikkelen voor nazorg aan zorgverleners die betrokken zijn 

geweest bij een ernstig incident. Dit plan zou moeten voorzien in ‘peer to peer support’. 

- Het ziekenhuis stuurt een brief aan de nabestaanden van RM, waarin zij aangeeft welke 

maatregelen zij heeft genomen en wat de stand van zaken is voor wat betreft de implementatie. 
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8 Breder te trekken lessen 

 

In de eerdere hoofdstukken van dit rapport is de commissie uitvoerig ingegaan op de gebeurtenissen 

rond de casus RM in het Tergooi Ziekenhuis. In dat kader zijn thema’s aan de orde gekomen die niet 

alleen in dit ziekenhuis vragen en problemen oproepen, maar, blijkens de literatuur en berichten in 

de media, ook in andere ziekenhuizen. Om die reden geeft de commissie hieronder op een aantal van 

deze thema’s een reactie vanuit een algemener perspectief. Aan de orde komen: 

1. het melden van en omgaan met calamiteiten 

2. het handhavingsbeleid van de IGZ 

3. vaststellingsovereenkomsten met beperkende voorwaarden 

 

8.1 Het melden van en omgaan met calamiteiten 

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor ziekenhuizen die een calamiteit ten onrechte 

niet zouden hebben gemeld. Op dat punt was de situatie die zich voordeed in het Tergooi Ziekenhuis 

niet uniek. De gang van zaken in dit ziekenhuis is eerder in dit rapport uitvoerig beschreven. Deze 

casus RM onderstreept dat het voor zorginstellingen soms moeilijk is te bepalen of nu wel of niet 

sprake is van een calamiteit. Ook nadat de conclusie is getrokken dat sprake was van een calamiteit, 

kan daar door andere instanties weer anders over worden gedacht. De commissie wijst in dit 

verband op twee recente tuchtzaken. In beide gevallen oordeelde de tuchtrechter dat een 

gebeurtenis ten onrechte tot calamiteit was bestempeld (Centraal Tuchtcollege van 19 januari 2016 

(ECLI:NL:TGZCTG:2016:60) en Regionaal Tuchtcollege Amsterdam van 12 juli 2016 

(ECLI:NL:TGZRAMS:2016:39), dit ook in afwijking van het oordeel van de IGZ daarover. Als 

toezichthouders en tuchtrechters daarover al van oordeel kunnen verschillen, valt dan te verwachten 

dat zorginstellingen de definitie van calamiteit feilloos kunnen toepassen? 

 

De wettelijke definitie van calamiteit luidt: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die 

betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk 

gevolg voor de cliënt heeft geleid”. In deze definitie gaat het om een causaliteit tussen het niveau van 

de verleende zorg en het overlijden van of het ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt. Ontbreekt 

die causaliteit, dan moet gesproken worden van een complicatie en geldt geen meldplicht. Niet 

alleen de onderzochte casus in het Tergooi Ziekenhuis maar ook de recente voorbeelden uit andere 

ziekenhuizen laten zien dat het bepalen van (de mate van) causaliteit in een aantal gevallen erg lastig 

is, niet zelden nader onderzoek en dus tijd vergt, en zelfs dan niet altijd met zekerheid is vast te 

stellen. Deze nuancering gaat vaak verloren in de huidige discussie over het omgaan met 

calamiteiten, die vooral gaat over al dan niet bewuste onderrapportage door zorginstellingen en de 

noodzaak om te melden. Op dit moment zien we vooral een verdergaande formalisering/juridisering 

van de calamiteitenprocedure. Bij twijfel melden is nu het adagium zo lijkt het. Het oorspronkelijke 

doel van de calamiteitenmelding (het signaleren en onderzoeken van een mogelijk ernstig 

kwaliteitsprobleem, teneinde daaruit lessen voor de toekomst te trekken) verdwijnt daardoor steeds 

meer naar de achtergrond. Aan die ontwikkeling moet een einde komen. 
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Tegen de achtergrond van de zojuist genoemde causaliteitsproblematiek is het grote probleem van 

de huidige definitie van calamiteit dat deze ertoe dwingt te onderscheiden tussen vermijdbare en 

niet-vermijdbare factoren in een veel te vroeg stadium van het proces. De vraag is of niet een 

benadering gekozen moet worden die beter aansluit bij de (kwaliteits)doelstelling van de 

calamiteitenmelding. De commissie zou zich kunnen voorstellen dat de definitie minder wordt 

toegespitst op de causaliteit met de kwaliteit van zorg en meer op de ernst van de uitkomst (“de 

dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt”) in relatie tot het onverwachte 

karakter daarvan7. 

 

Op zorgaanbieders moet de plicht komen te liggen om dergelijke situaties te onderzoeken en 

daarvan verslag te doen aan de IGZ. Dat op onderzoek gebaseerde verslag zal dan duidelijk maken 

waar het om ging: om een gebrek aan goede zorg of toch om een complicatie. In het eerste geval zal 

het verslag verbetermaatregelen moeten vermelden. Een dergelijke benadering heeft in de visie van 

de commissie enkele belangrijke voordelen: 

- een duidelijker omschrijving van de situaties waarin actie van de zorgaanbieder wordt verwacht 

(namelijk als er sprake is van “de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de 

cliënt” in relatie tot het onverwachte karakter daarvan); 

- een sterkere focus op de verbetering van de kwaliteit van zorg en op de eigen 

verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om ernstige incidenten goed te onderzoeken en daar 

lessen uit te trekken; 

- het interne onderzoek wint aan gewicht met als gevolg gerichte investering in de kwaliteit van 

onderzoek zelf, explicitering van de gevolgde procedures en spelregels en het bewaken van een 

evenwichtige samenstelling van de patiëntveiligheidscommissie; 

- het wegvallen van de noodzaak om al in een vroeg stadium, en niet zelden zonder voldoende 

informatie en onderzoek, te differentiëren tussen vermijdbare (calamiteit) en niet-vermijdbare 

(complicatie) factoren.  

De commissie realiseert zich dat ook in de door haar genoemde benadering sprake kan zijn van 

interpretatieverschillen ten aanzien van kernelementen, maar acht de kans daarop minder groot dan 

in de huidige praktijk het geval is. 

 

In een aanzienlijk aantal ziekenhuizen is de afgelopen jaren de gewoonte ontstaan om 

calamiteitenrapportages te verstrekken aan de patiënt of diens familie. Een behoorlijk aantal 

ziekenhuizen doet dit (nog) niet. In de door de commissie onderzochte casus werd uiteindelijk een 

calamiteitenonderzoek uitgevoerd door de CPV. De uitkomst daarvan was, zoals bekend, dat van een 

                                                           

7
 Het element “in relatie tot het onverwachte karakter daarvan” wil zeggen dat het overlijden van de patiënt 

niet het gevolg is van zijn medische toestand of van een bekend risico dat inherent is aan de behandeling van 
de patiënt. De commissie heeft zich hierbij laten inspireren door de definitie van ‘critical incident’ in de 
zorgwetgeving van de Canadese provincie Ontario. Die definitie luidt: “any unintended event that occurs when 
a patient receives treatment in a hospital that results in death, or serious disability, injury or harm to the patient 
and does not result primarily from the patient's underlying medical condition or from a known risk inherent in 
providing treatment”. In deze definitie ligt veel minder nadruk op het element uit de Nederlandse definitie dat 
in de praktijk bij beoordeling aan het begin van het traject het meest problematisch en subjectief blijkt te zijn, 
namelijk de causaliteit met de kwaliteit van zorg. 
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calamiteit geen sprake was. De familie van RM heeft van het ziekenhuis dit rapport niet ontvangen, 

maar is over de hoofdlijnen van de inhoud geïnformeerd in een brief van de raad van bestuur. De 

commissie is van mening dat in alle gevallen waarin een calamiteitenonderzoek wordt uitgevoerd het 

betreffende rapport aan de patiënt of diens familie behoort te worden verstrekt, ongeacht de 

uitkomst van het calamiteitenonderzoek (dus ook in gevallen waarin het onderzoek uitwijst dat van 

een calamiteit geen sprake was). De commissie acht het ongewenst dat met betrekking tot zulke 

cruciale informatie als de uitkomst van een calamiteitenanalyse in de praktijk van de Nederlandse 

ziekenhuizen zulke grote verschillen bestaan met betrekking tot het wel of niet verstrekken van 

dergelijke rapporten aan patiënt of familie.  

 

8.2 Het (handhavings)beleid van de IGZ 

De commissie wil in algemene zin opmerken dat ook in het optreden van de IGZ een ambivalentie 

schuilt. De IGZ legt de nadruk op leren in openheid en toont begrip voor het feit dat de definitie van 

een calamiteit niet eenduidig is. Een goede illustratie hiervan is te vinden in een recent interview met 

het NTvG waarin van de zijde van de IGZ werd uitgesproken: “Tussen een calamiteit, een complicatie 

en een incident zit slechts een gradueel verschil” (NTvG 2016; C3173). De IGZ erkent het gegeven dat 

het soms lastig kan zijn om te beoordelen of een gebeurtenis wel of niet een calamiteit is en dat het 

dus kan gebeuren dat zorgaanbieders dit (in eerste instantie) verkeerd taxeren.  

Tegelijkertijd hanteert de IGZ een strikt boetebeleid in gevallen waarin er niet voldaan is of niet 

voldaan zou zijn aan de wettelijke plicht om “onverwijld” te melden. Formalisering en juridisering 

liggen op de loer. Naar het oordeel van de commissie zou de IGZ de kwaliteitsdoelstelling van de 

calamiteitenprocedure beter kunnen dienen met een minder formeel en meer context gericht 

handhavings- en boetebeleid en met een grotere nadruk op het belang van goed intern onderzoek 

door de zorginstelling zelf. 

 

Tenslotte wil de commissie erop wijzen dat het onderzoek van de IGZ in de onderhavige zaak veel tijd 

in beslag heeft genomen. Dit was voor alle andere betrokkenen belastend, temeer daar de IGZ het 

ziekenhuis geen enkele indicatie heeft gegeven over haar tijdpad. Aangezien de IGZ zorgaanbieders 

strikt aan de geldende termijnen voor melding en onderzoek houdt ware het beter als de IGZ zelf ook 

een strakkere termijn hanteert voor het eigen onderzoek. 

 

8.3 Vaststellingsovereenkomsten met beperkende voorwaarden 

Op het moment waarop het Tergooi Ziekenhuis met de nabestaanden van RM de eerder in dit 

rapport beschreven vaststellingsovereenkomst sloot, was er al enkele jaren sprake van een 

maatschappelijke en politieke discussie over het gebruiken van dergelijke overeenkomsten in de 

gezondheidszorg, en met name over de variant die doorgaans als een ‘zwijgcontract’ wordt 

getypeerd. Onder een ‘zwijgcontract’ verstaat de commissie: een overeenkomst waarin het 

ziekenhuis alleen aan bepaalde (financiële) wensen van de patiënt of de familie tegemoet wil komen 

als deze bereid zijn akkoord te gaan met door het ziekenhuis geformuleerde beperkende 

voorwaarden. Het gaat daarbij om beperkende voorwaarden als: 

- geen contact op nemen met de IGZ; 

- geen tuchtklacht indienen tegen hulpverleners uit het ziekenhuis; 

- geen aangifte doen van een strafbaar feit, of een al gedane aangifte intrekken; 
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- geen contacten met de media over de gebeurtenis die tot de overeenkomst leidde of over de in 

houd van de overeenkomst. 

 

In dit rapport is naar voren gekomen dat in de vaststellingsovereenkomst tussen het Tergooi 

Ziekenhuis en de nabestaanden van RM dergelijke beperkende voorwaarden waren opgenomen, 

maar dat deze in overwegende mate waren ingebracht door de advocaat van de moeder, teneinde 

het ziekenhuis te bewegen tot een (additionele) financiële tegemoetkoming waartoe het ziekenhuis 

formeel niet verplicht was. Dat is voor de commissie aanleiding de vaststellingsovereenkomst in de 

casus RM niet als een ‘zwijgcontract’ te typeren.  

 

In het algemeen wil de commissie over dergelijke vaststellingsovereenkomsten met beperkende 

voorwaarden het volgende opmerken. Dergelijke overeenkomsten zijn niet per definitie juridisch 

onaanvaardbaar, maar kunnen afhankelijk van de omstandigheden (de wijze van totstandkoming en 

/of de specifieke inhoud) wel geheel of gedeeltelijk juridisch onaanvaardbaar zijn. De scheidslijn 

tussen (nog net) aanvaardbare overeenkomsten (de patiënt stemt er welbewust mee in en werd 

bijgestaan door een advocaat) en niet meer aanvaardbare overeenkomsten (er was sprake van een 

bepaalde mate van druk op de patiënt) zal in de praktijk niet zelden flinterdun zijn. Daarbij kan de 

beleving van beide partijen over het verloop van het onderhandelingsproces ook aanzienlijk 

verschillen. Dat zijn allemaal omstandigheden die maken dat het enerzijds mogelijk is binnen de 

grenzen van het juridisch aanvaardbare te blijven, maar die grenzen anderzijds ook gemakkelijk 

kunnen worden overschreden. Dat is naar de mening van de commissie op zich al een argument om 

overeenkomsten met beperkingen zoals hiervoor genoemd te vermijden. Daar komt nog een tweede 

argument bij: zelfs al het gaat om een overeenkomst die, al dan niet op het randje, als juridisch 

aanvaardbaar kan worden beoordeeld, is het ongewenst om dergelijke overeenkomsten te sluiten. 

Zowel in de praktijk van de gezondheidszorg als in de recente regelgeving (gedragscodes, rechtspraak 

en wetgeving) zijn belangrijke stappen gezet naar openheid en transparantie met betrekking tot 

incidenten (waaronder begrepen calamiteiten en fouten). De patiënt en zijn familie hebben nu ook 

een wettelijk recht op informatie over incidenten. Uit dat recht vloeit naar de mening van de 

commissie voort dat zij zelf mogen besluiten wat zij wel en niet met deze informatie doen (niets, een 

tuchtklacht starten, aangifte doen e.d.). Vaststellingsovereenkomsten met beperkende voorwaarden 

zoals hiervoor genoemd passen daar niet bij. Zorgaanbieders zouden om die reden dergelijke 

overeenkomsten niet moeten willen afsluiten. Dergelijke overeenkomsten dienen beperkt te zijn tot 

de volgende aspecten: 

- het vaststellen van de financiële tegemoetkoming die de zorgaanbieder bereid is te verstrekken; 

- het verlenen van finale kwijting; 

- de afspraak dat beide partijen geen uitlatingen zullen doen die de ander schaden of belasteren 

(hetgeen dus nadrukkelijk niet omvat: alle contacten met de media over de gang van zaken zoals 

die door partijen ervaren is); 

Daarnaast kan de commissie zich voorstellen dat wordt afgesproken dat partijen geheimhouding 

zullen betrachten over de overeengekomen financiële vergoedingen. 

 

De minister van VWS heeft in 2016 enkele malen aangekondigd te onderzoeken of 

vaststellingsovereenkomsten met beperkende voorwaarden wettelijk kunnen of moeten worden 

verboden. Dat is een optie, maar het verdient naar de mening van de commissie veruit de voorkeur 

dat de zorgsector zelf besluit en verklaart dergelijke overeenkomsten niet meer te hanteren. Hier ligt 
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een schone taak voor de branche- en koepelorganisaties. Een bepaling terzake zou ook kunnen 

worden opgenomen in de in voorbereiding zijnde herziening van de GOMA. 


