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Geen juridische bodem
voor zwarte lijst artsen
‘Kans op reputatieschade te groot’
KORT EN BONDIG. Op de vraag of SIN-

NL de zwarte lijst met artsen
zomaar mag publiceren, reageert
het College voor Bescherming van
Persoonsgegevens kort en bondig:
“Nee.” “Het klinkt alsof er geen
enkele juridische waarborg is. De
kans op reputatieschade is veel te
groot”, zegt een CBP-woordvoerder.
Bij het college zijn nog geen klachten binnengekomen.

Fout
Tien procent van alle opnames in het
ziekenhuis gaat gepaard met een
fout.
Een procent daarvan resulteert in de
dood of een blijvende aandoening.
Iatrogeen betekent ‘veroorzaakt
door medisch handelen’.
JAARLIJKS sterven in Nederland acht-

kunnen controleren of een
arts zijn papieren wel heeft, bestaat
in Nederland het BIG-register. Iedere medicus is wettelijk verplicht
zich te laten registreren. In deze
databank zou ook te vinden moeten zijn of een arts zijn vak wel mag
uitoefenen. Uit recent onderzoek
blijkt echter dat informatie over
schorsingen of beroepsverboden
niet in het register is terug te vinden. “En dan zijn er ook nog artsen
die gewoon in een ander EU-land
aan de slag gaan” , zegt Sophie Hankes van SIN-NL.
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duizend mensen door medische
fouten en raken er evenveel invalide, stelt SIN. Onder artsen zou een
doofpotcultuur heersen en in sommige ziekenhuizen zou men bang
zijn voor hoge schadeclaims.
KNMG noemt
het initiatief ‘verwerpelijk’. De
beroepsvereniging gaat uitzoeken
of er ook leden op de lijst staan en
beslist dan of er stappen worden
ondernomen tegen SIN-NL.
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Je bent jong en

IDEEËN. Wat is actief bu

nen jongeren daar iets m
dat met jongeren die ac
in Europa? Het zijn de vr
terdam aan bod komen
madag ‘Jongeren in Euro
jongerenwerkers en jon
met elkaar en wisselen i

‘Wil je nu opho

BIZAR. Een -jarige ma

reed afgelopen juni doo
toen zijn auto werd bek
eieren. Hij stopte om er
gen en kreeg een mes t
ribben. De man overlee
huis. De rechtbank in Le
delt vandaag de zaak te
verdachte.

Discussiëren ov

VERMIJDING. Amsterda

van een conferentie ove
ontwikkelingen binnen
Nederland. De bijeenko
titel ‘Voorbij de vermijd
objectiever naar de ont
ken nu de discussie ron
dienst volgens organisa
gepolariseerd.

