
 

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE 
 
 

Rollijst voor de openbare zitting van :  Vrijdag 1 november 2013  
 

Tijdstip      :  10.00 uur  
 

zaaksnummers/klagers :  010/2013 tot en met 014/2014 

Gem. klagers  : Y.P.J. Drost 

 

Verweerder : destijds neuroloog te Overijssel 

Gem. verweerder  : mr. F.H.J. van Gaal 

 

Korte aanduiding van de zaak: 

De klacht betreft - op grond van de verjaringstermijn van 10 jaar - de 

behandeling van klagers door verweerder in de periode van 25 januari 
2003 tot eind december 2003.  

Klagers verwijten verweerder in zijn algemeenheid  dat hij jegens hen 

niet gebleven is binnen de grenzen van een redelijk bekwame 
beroepsuitoefening. Meer specifiek wordt verweerder door klagers – 

samengevat - verweten: 

Klager 1:  

1. het niet herzien van de diagnose MS;  

2. gebrekkige/onvoldoende dossiervoering; 

3. het op basis van een op onjuiste wijze verkregen machtiging  

voorschrijven van medicatie; 

4. het niet diagnosticeren, althans adequaat doorverwijzen naar een 

andere  beroepsbeoefenaar, voor de problemen met klaagsters 

linkerbeen. 

Klager 2: 

1. ten onrechte vasthouden aan de op onjuiste wijze gestelde diagnose 

ziekte van Pick; 



2. het voorstel marihuana te gebruiken en te verstrekken; 

3. het op onjuiste wijze voorschrijven van niet geïndiceerde medicatie  

(Exelon) voor de onjuist gediagnosticeerde ziekte en het niet 

monitoren van de bijwerkingen; 

4. gebrekkige/onvoldoende dossiervoering.  

Klager 3: 

1. geen follow-up van de gestelde diagnose - het zonder informed 

consent verrichten van wetenschappelijk onderzoek - het ten 

onrechte en op onjuiste wijze  voorschrijven van medicatie, ook in 

een trial, en het niet monitoren van de bijwerkingen; 

2. gebrekkige/onvoldoende dossiervoering.  

Klager 4: 

1. het niet lege artis en op onjuiste indicatie toedienen van Botox per 

injectie; 

2. gebrekkige/onvoldoende dossiervoering.  

Klager 5: 

1. het vasthouden aan een op onjuiste wijze gestelde diagnose;  

2. onjuiste medicamenteuze behandeling; 

3. gebrekkige/onvoldoende dossiervoering.  

 

De zitting is in beginsel openbaar. Partijen worden in ieder geval in staat gesteld 

de zitting ongehinderd bij te wonen. Het aantal zitplaatsen in de zaal is beperkt. 

Voor de pers wordt naar behoefte ruimte beschikbaar gehouden om de zitting te 

volgen. Voor andere belangstellenden is er naar verwachting maar beperkt 

ruimte. Degenen die direct betrokken zijn bij deze zaken, hebben voorrang bij 

de toedeling van zitplaatsen. Het college verzoekt de pers en andere 

belangstellenden die de zitting willen bijwonen zich vooraf aan te melden via 

rtgzwolle@minvws.nl of per telefoon op nummer 088-3611039. Andere 

belangstellenden dan de pers dienen hun betrokkenheid bij deze klachtzaken te 

vermelden. Tenminste een week voor de zitting zal hun worden doorgegeven of 

bijwonen van de zitting in de zaal of anderszins mogelijk is.  
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