Tuchtcollege buigt zich in hoger beroep over dood baby Ashana
Zaterdag 5 januari 2008 - DEN HAAG - Hadden vier artsen de dood van de zes maanden
oude Ashana kunnen voorkomen? Over die vraag buigt het centraal medisch tuchtcollege in
Den Haag zich donderdag. De baby stierf eind maart 2003. Haar ouders en opa verwijten de
medici dat zij niet tijdig hersenvliesontsteking constateerden en het kind naar het ziekenhuis
doorverwezen.
Het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven wees een klacht tegen de artsen af, waarna
de opa van het kind beroep aantekende. Dat dient donderdag.
In juni 2004 kwam de Inspectie voor de Gezondheidszorg al tot de conclusie dat drie van de
vier artsen fouten hebben gemaakt bij het onderzoeken van de baby. Ze hielden het op griep.
De vierde arts constateerde hersenvliesontsteking en verwees de ouders door, maar belde geen
ambulance. De Inspectie verbond geen consequenties aan haar oordeel. Wel werden de artsen
verplicht de cursus 'Valkuilen in de diagnostiek van het ernstig zieke kind' te volgen.
De opa werd in april 2005 tot een voorwaardelijke werkstraf veroordeeld wegens
mishandeling, bedreiging, belediging en stalking van een van de vier medici, een huisarts uit
Heerlen.
Hij kon niet verkroppen dat die verweer instelde tegen het inspectierapport. In hoger beroep
werd de grootvader vrijgesproken van belediging en stalking.
De beschuldiging van mishandeling en bedreiging bleef overeind en hiertegen ging hij in
cassatie.
In het beroep bij het centraal medisch tuchtcollege krijgt de opa steun van de stichting SINNL (Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland) die opkomt voor slachtoffers van
medische missers. De stichting maakt zich sterk tegen de 'zwijgcultuur' waarmee artsen fouten
verbloemen.
Volgens de stichting heeft de Heerlense huisarts een half jaar voor de foute diagnose bij
Ashana al eens een soortgelijke fout gemaakt. Die eveneens zes maanden oude baby
overleefde omdat een andere arts een dag later de juiste diagnose stelde.
Ook de familie van dit kind ving bot bij het regionaal tuchtcollege en ging in beroep. Dat
dient donderdag eveneens in Den Haag. Als het aan beide families ligt, moet de Heerlense
huisarts 'in elk geval tijdelijk, maar beter nog definitief worden geschorst'.
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