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Willemstad,  25 april 2016                                      
 
 

AAN: MEDISCH TUCHTCOLLEGE 

Wilhelminaplein 4, 
Willemstad, Curaçao 

E-mail: curacao@caribjustitia.org 
 
 

BEFTREFT: Klacht van ….. bij het Medisch Tuchtcollege over het handelen dan wel het nalaten 
daarvan van de heer B.D. Whiteman, arts, betreffende de mogelijke gezondheidsgevolgen 
van de luchtvervuiling. 
 
 

Geacht College, 
 

Klager woont te …………, benedenwinds van de industrieën in het Schottegat- gebied, en voelt 

zich ernstig gedupeerd door de luchtvervuiling afkomstig van die industrieën en het gebrek aan 

handhaving van regels ter bescherming van de gezondheid van mensen die in de nabijheid van 

de industrieën wonen. Eén van de gevolgen van de luchtvervuiling zijn haar 

gezondheidsklachten. 
 

1. Klager vindt dat dokter Whiteman, de ex-Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en 

huidige Minister van Algemene Zaken, tevens premier van Curaçao op basis van zijn 

geneeskundige kennis en zijn kennis hoe de openbare gezondheidszorg de individuele 

gezondheid beïnvloedt, hoogst onzorgvuldig omgaat met haar individuele gezondheid 

door na te laten haar ten minste en met de nodige spoed te informeren over:  

a. de samenstelling van de stoffen in de luchtstroom benedenwinds van de industrieën 

in het Schottegat-gebied, 

b. de schadelijkheid van de stoffen, in het bijzonder nu eenmaal consistent van andere 

bronnen informatie in de publiciteitsmedia komt, waarin melding wordt gemaakt 

van schadelijke stoffen in de lucht,  

c. welke maatregelen zij zelf kan/ moet nemen om haar eigen gezondheid te 

beschermen,  

d. welke maatregelen de overheid heeft genomen om de gezondheid van haar te 

beschermen, en  

e. welke stappen de overheid heeft ondernomen om de vervuiling te doen stoppen. 

 

2. Klager voelt zich gesterkt (in haar standpunt dat ten tijde van de manifestatie van haar 
gezondheidsklachten fundamentele stappen op het gebied van de openbare 
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gezondheidszorg zijn nagebleven) door het vonnis in de zaak van een tweetal 
stichtingen en een aantal burgers tegen de openbare rechtspersoon het land Curaçao, 
registratienummer: KG 74136/2015 Vonnisdatum: 16 november 2015.  
 
In dit kort geding verzoeken de eisers onder andere om de overheid te verplichten om 
de volledige aard en samenstelling van de groene substantie professioneel te laten 
onderzoeken, om gerichte luchtmetingen te doen, om gezondheidsklachten van 
inwoners professioneel te laten onderzoeken en over deze onderzoeken binnen twee 
maanden aan de eisers te rapporteren en ook de buurtbewoners van informatie te 
voorzien inzake de betekenis en effecten van de groene aanslag en de gevolgen van de 
uitstoot van de raffinaderij alsmede informatie over te ondernemen acties door de 
buurtbewoners om erger te voorkomen.  
 
De rechter heeft het verzoek van de eisers weliswaar afgewezen maar dit komt [Citaat] 
“….doordat de wensen van de eisers in de loop van de procedure grotendeels zijn 
ingewilligd, terwijl gedaagde voorts goed op koers ligt bij de invoering van maatregelen 
die uiteindelijk moeten leiden tot het terugbrengen van de overlast tot aanvaardbare 
proporties Door gedaagde zijn in de loop van de procedure ook diverse stappen gezet 
waar het gaat om het geven van voorlichting aan eisers en andere betrokkenen over 
gezondheidsaspecten, alsmede over de inspanningen die zijdens het ministerie van 
GMN, al dan niet in samenwerking met de desbetreffende bedrijven, worden betracht 
ter vermindering van hinder. Daaraan schortte het tot dusver, zo kan aan eisers worden 
toegegeven.” [Einde citaat] (Onderstreping door Klager.)  
 
Klager beargumenteert dat in de ogen van het Gerecht de overheid ten minste nog voor 
de datum van vonniswijzing (16 november 2015) uit eigener beweging (gezondheid 
beschermende) maatregelen had moeten treffen uit hoofde van overheids 
verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid. Echter nadat het vonnis is 
uitgesproken heeft geen enkele informatieverschaffing plaatsgevonden, ook niet over 
resultaten over enig onderzoek over de samenstelling en de gezondheidsrisico’s  van de 
groene aanslag. 
 

3. Klager citeert voorts uit het voornoemde vonnis, onder 3.10: “Voorafgaand aan de 
behandeling ter zitting op 19 oktober 2015 is zijdens gedaagde een concept voor een 
voorlichtingsbrochure voor het publiek met betrekking tot de groene substantie 
overgelegd. Daarin wordt een toelichting gegeven omtrent de herkomst, de 
samenstelling, de gezondheidsrisico’s van en de omgang met die substantie Tijdens de 
behandeling ter zitting op 19 oktober 2015 is zijdens gedaagde onbetwist gesteld dat zij 
voornemens is geweest dat concept aan eisers ter bespreking voor te leggen, zoals 
eerder was afgesproken, alvorens de brochure onder de desbetreffende bewoners te 
verspreiden. In aanmerking genomen dat eisers thans te kennen hebben gegeven geen 
prijs meer te stellen op overleg, staat niets aan de verspreiding van die brochure in de 
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weg. Gelet hierop zal binnen afzienbare termijn aan het verzoek van eisers worden 
tegemoet gekomen, zodat zij bij toewijzing van hun daarop gerichte vordering geen 
spoedeisend belang meer hebben. .” [Einde citaat] (Onderstreping door Klager.)  
 
Voorts onder 3.11: [Citaat] “In de folder is geen definitieve conclusie gegeven omtrent 
de gezondheidsrisico’s van de groene substantie. Dat wordt in die folder aldus 
toegelicht, dat nader onderzoek naar de verbindingen van nikkel en vanadium in die 
substantie noodzakelijk is om de gezondheidsrisico’s beter in kaart te brengen en dat dit 
onderzoek ook zal worden verricht. Zoals hiervoor onder 3.4. is overwogen, zijn thans 
vergevorderde stappen daartoe genomen. Eerst nadat nader onderzoek naar de 
samenstelling van de desbetreffende elementen is gedaan, kan daarover informatie aan 
het publiek worden verstrekt. Deze omstandigheden staan aan toewijzing van het 
verzoek in de weg. Daarbij neemt het Gerecht mede in aanmerking dat zijdens gedaagde 
is toegezegd dat deze nadere informatie te zijner tijd aan het publiek zal worden 
verstrekt. Het Gerecht ziet geen reden om aan te nemen dat gedaagde de aldus gedane 
toezegging niet zal nakomen.” [Einde citaat] (Onderstreping door Klager.)  
 
Zowel de Klager alsmede haar behandelend huisarts, benadrukken de 
informatiebrochure niet te hebben ontvangen, waarvan volgens het vonnis reeds ten 
tijde van de vonniswijzing een concept bestond, en waarvan de rechter reeds toen vond 
dat niets meer in de weg van verspreiding ervan stond. Noch heeft zij, of haar 
behandelaar tot nu toe, bijna vijf maanden na vonniswijzing van het Ministerie GMN 
definitieve conclusie gekregen omtrent de gezondheidsrisico’s van de groene 
substantie. Dit is in het strijd met de toezegging van het Ministerie GMN aan het 
Gerecht en het spoedeisend belang van de eisers in het kortgeding en evenzeer in strijd 
met het spoedeisend belang van de diagnose en behandeling van Klager. Ook op de 
website van de overheid, organisatie onderdeel GMN, komt voornoemde folder nog 
steeds niet voor. 

 

4. De gezondheidsklachten van Klager zijn begonnen in augustus 2014 en zijn periodiek 
terug gekomen in 2015. Haar huisarts heeft einde 2015, na een aantal onderzoeken om 
andere allergenen uit te sluiten, geconcludeerd dat de allergische reactie te wijten is 
aan de luchtvervuiling. Dat is schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de huisarts van 
Klager. (BIJLAGE 1)  

 

5. De allergie heeft bij Klager jeuk, uitslag en brandend gevoel veroorzaakt, zwellingen, 
atopisch eczeem, kortademigheid. De meest ernstige, zichtbare symptomen waren haar 
opgezwollen ogen en de jeuk in hals en nek. De jeuk was niet te verdragen. Klager moest 
dan slapen met ijsklontjes op haar gezicht en in haar nek moest ze natte/ koude 
theedoeken leggen. Anders kon ze helemaal niet slapen. Ze heeft verschillende 
werkafspraken moeten missen en heeft zelfs een paar dagen geen auto kunnen rijden 
omdat haar ogen dicht zaten. Geen enkel medicijn helpt. Er is al van alles geprobeerd: 
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anti-histamine, cetirizine, cortisone, prednison, allegra.  Niets gaf verlichting. Bij gebruik 
van prednison werden de klachten alleen maar erger. Na een paar aanvallen van hevige 
allergie is er een zekere natuurlijke resistentie ontstaan waardoor de allergie een stuk 
minder is geworden sinds november 2015. Bij zware uitstoot heeft Klager nog wel 
gezwollen en brandende ogen maar de symptomen zijn als gevolg van de opgebouwde 
resistentie wat minder dan voorheen. 
 
Begeleidende foto's, daterend van augustus 2014 tonen beelden van de ernstige 
allergische reacties, gezwollen oogleden, rode, geïrriteerde huid en rashes. (BIJLAGE 2; 
vier foto’s, 20140824, 20140826; 20150603; 20150626). 
 

6. Klager maakt zich ook ernstig zorgen om de gezondheidsschade die zich tot op dit 
moment niet heeft gemanifesteerd, of niet zichtbaar is, maar er ongetwijfeld wel kan 
zijn. Deze foto’s zijn genomen van zichtbare uitwendige weefsels en organen en doen 
klager het ergste vermoeden over de mate van aantasting van haar inwendige organen 
en weefsels die direct of indirect met de vervuilde lucht in aanraking zijn geweest en 
nog steeds blootgesteld worden. 
 

7. De voornoemde informatieverschaffing door de overheid is van vitaal belang voor de 
diagnosestelling en behandeling van Klager, en de afwezigheid van die informatie heeft 
de behandeling van Klager ernstig belemmerd of vertraagd. 

 

8. Allergie is méér dan lastig. Bij patiënten met allergieklachten is niet alleen sprake van 

een afname van de kwaliteit van leven maar bestaat tegelijkertijd het risico op het 

ontwikkelen van bijvoorbeeld astmaklachten, anafylaxie, vernauwing luchtpijp en of 

slokdarm vanwege zwellingen. Allergie kan zelfs fataal aflopen. Door in een vroeg 

stadium de oorzaak van allergie aan te pakken kan de ontwikkeling naar allergisch astma 

en andere allergieën, de "allergische mars", gestopt worden. 

 

9. Een allergie test heeft ten doel vast te stellen of er sprake is van allergie. Er kan sprake 
zijn van een positieve of negatieve uitslag. Terwijl er in beide gevallen geen verband 
hoeft te bestaan met de klachten, kan de behandelende arts kan toch een betrouwbare 
uitspraak doen wanneer de uitslag van de test en de anamnese goed op elkaar 
aansluiten. Klager is zich bewust van het feit dat het aanwijzen van allergenen en het 
verband daartussen en de klachten zoekwerk in een hooiberg is. Klager beroept zich op 
het Medisch Tuchtcollege, (vooralsnog) niet vanwege een vermoedelijk causaal verband 
tussen de luchtvervuiling en haar gezondheidsklachten en diens gezondheidseffecten in 
brede zin, doch vanwege het onder “1” gestelde. 

 

10. Nochtans wil Klager uw specifieke aandacht vragen voor de “gouden test", oftewel de 
eliminatie-provocatietest. Deze test houdt in dat het contact met het verdachte 
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allergeen wordt gestopt (eliminatie). Wanneer de klachten verminderen of verdwijnen, 
kan de patiënt dan eventueel weer aan het verdachte allergeen worden blootgesteld 
(provocatie). Wanneer de klachten dan weer terugkomen is het echte bewijs voor een 
allergie geleverd. Wanneer heftige allergische reacties verwacht kunnen worden is 
supervisie van een gespecialiseerd arts noodzakelijk. Niet zelden worden deze testen 
uitgevoerd op de afdeling intensive care van het ziekenhuis om direct levensreddend te 
kunnen ingrijpen bij een dreigende 'shock'-toestand. Dit laatste illustreert hoe ernstig de 
gevolgen van allergie wel kunnen zijn.  
 
Saillant detail: Klager heeft zich in de periode waarop de klachten het hevigst waren 
zoveel mogelijk uren doorgebracht op kantoor, dat buiten het gebied ligt dat het meest 
te lijden heeft van de luchtvervuiling en de klachten namen beduidend af. In periodes 
waarin ze zich vanwege vakantie voor langere tijd ver van haar woning ophield, of zich 
niet “onder de rook” begaf, verdwenen de klachten geheel. 

 

11. Stichting Clean Air Everywhere Curaçao (CAEC) heeft tot doel aan te dringen bij de 
Overheid erop toe te zien dat burgers van schone lucht kunnen genieten. Burgers 
hebben een fundamenteel recht op een veilige leef- en woonomgeving. Op 11 
september 2015 heeft het bestuur van CAEC samen met een aantal burgers, in een 
vergadering met de Staten nadrukkelijk aandacht van de Staten gevraagd voor 
gezondheidsschade als gevolg van de luchtvervuiling. (ZIE BIJLAGE 3).1 CAEC heeft de 
Staten met klem verzocht [Citaat] “om op te komen voor de gezondheid van een groot 
deel van uw bevolking. Uw bevolking, waaronder vele ouderen en kinderen, wordt 
dagelijks blootgesteld aan een grote hoeveelheid schadelijke gassen en elementen 
onder de rook van het Isla terrein” [Einde citaat] (onderstreping door Klager). 
 
Daarbij is gewezen op de schadelijkheid van de stoffen waarmee de lucht wordt 
vervuild. Er is sprake van effecten op korte termijn en langere termijn, van stoffen die 
kankerverwekkend zijn, leukemie, bloedarmoede, vermoeidheid, vroeggeboortes, 
hoofdpijn, geheugenverlies, benauwdheid, hartproblemen en astma veroorzaken en het 
centraal zenuwstelsel kunnen aantasten. 

 

12. Rekening houdend met het feit dat Statenleden onmogelijk expert kunnen zijn op alle 
gebieden en aspecten van vraagstukken die hen worden voorgelegd, en dus ook geen 
gezondheidsexperts zijn, en die expertise ook bij hun adviseurs niet altijd beschikbaar is, 
wil Klager uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het feit dat de voornoemde verklaring 
van CAEC mede is ondertekend door maar liefst tien huisartsen en verschillende 

                                                           
1
Deliberashon ku representantenan di Julianadorp, Wishi/Marchena, Piscadera, Blaauw, i Fundashon Clean Air 

Everywhere: Deliberashon ku representantenan di Julianadorp, Wishi/Marchena, Piscadera, Blaauw i Fundashon 
Clean Air Everywhere enkuanto nan karta fechá 9 di yüni 2015 riba polushon eksesivo. 
 
Aangehecht: Verklaring van Clean Air Curaçao tijdens de vergadering met de Staten op 11 september 2015. 
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apothekers. De mede ondertekening door die huisartsen en apothekers kan onmogelijk 
aan de aandacht van de Statenleden voorbij zijn gegaan. 

 

13. CAEC e.a. hebben de Staten verzocht de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur op 
te dragen in het belang van de gezondheid van mensen die benedenwinds van de 
luchtvervuilende industrieën in het Schottegat de "voornoemde vergiftiging" per direct 
te doen stoppen. 

 

14. Niets indiceert dat de luchtvervuiling is stopgezet, integendeel, blijkens de metingen is 
geen verbetering te bespeuren. (Zie http://www.luchtmetingencuracao.org/ ) CAEC en 
de burgers is door de Staten aangehoord, maar door de Staten zijn geen conclusies 
getrokken. CAEC heeft nimmer weer van de Staten gehoord. Op de website 
http://www.parlamento.cw/ wordt het gesprek met de Staten weergegeven, maar zijn 
geen documenten, moties of wat dan ook aan te treffen waaruit blijkt dat de Staten enig 
standpunt heeft ingenomen naar aanleiding van het verzoek van CAEC e.a.  
 
Zelfs de voornoemde kritiek van de rechter ( KG 74136/2015) over het verzuim van het 
Ministerie en de Minister met betrekking tot de informatievoorziening is tot nu nog niet 
voldoende om de Staten aan te zetten tot corrigerende actie. 
 
Klager heeft eerder betoogd dat de informatievoorziening, ondanks toezegging van het 
ministerie GMN aan het Gerecht in kort geding, achterwege is gebleven. Noch minister 
dokter Whiteman noch zijn opvolger hebben informatie verschaft over de samenstelling 
van het spul dat sedert medio 2014 vanwege de luchtvervuiling neerdaalt op de 
bewoners van Wishi, Marchena, Julianadorp, Blue Bay en andere wijken in de nabijheid. 
Ook na het gesprek tussen CAEC e.a. en de Staten is het kennelijke beleid om geen 
informatie te verschaffen, voortgezet en uitgevoerd. 
 

15. Bij Klager krijgt het vermoeden steeds meer grond dat de overheid informatie, waarop 
zij en andere burgers recht hebben en waarvan de overheid aan de rechter heeft 
toegezegd die te zullen verspreiden, niet geeft omdat die informatie wellicht zelf 
incriminerend is en schadeclaims tegen de overheid tot gevolg zal hebben.  

 

16. Een klacht van Klager, zichtbaar slachtoffer van de ernstige luchtvervuiling, bij het 

Openbaar Ministerie en bij de Milieu-inspectie tegen de vervuilende industrieën in het 

Schottegat- gebied heeft niet mogen baten. Dit alles draagt bij tot een gevoel van 

machteloosheid en frustratie bij Klager. 

 

17. Klager heeft dokter Whiteman, die nu Minister President is, met betrekking tot de 

luchtvervuiling horen zweren dat [Citaat] "hij arts is en niets doet dat de gezondheid van 

mensen in gevaar brengt. Hij heeft een eed afgelegd, en die eed neemt hij serieus." 

http://www.luchtmetingencuracao.org/
http://www.parlamento.cw/
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[Einde citaat] (onderstreping door Klager). Zie Antilliaans dagblad, dd. 19 februari 2016, 

(BIJLAGE 4). 

 

Uitspraken van hoge ambtsdragers in onze maatschappij (zoals een Minister President 

gaan niet voorbij aan de aandacht van burgers, waardoor hij bij Klager en anderen, 

terecht de indruk wordt gewekt dat dokter Whiteman in zijn functioneren als 

bestuurder consistent en structureel mede in het belang van de gezondheid van Klager 

en andere burgers handelt. Zulks te meer daar de Minister President, dokter Whiteman, 

juist geen terughoudendheid betracht en juist beroep doet op zijn "arts- zijn" om zijn 

bestuurlijke beslissingen kracht bij te zetten achter.  

 

18. De verklaring van dokter Whiteman in zijn hoedanigheid van Minister President is echter 

rechtstreeks in tegenstrijd met de schriftelijke verklaring van de huisarts van Klager. 

 

19. Maar liefst tien huisartsen en meerdere apothekers hebben in een schriftelijke 

verklaring betoogd (zie voornoemde brief van CAEC aan de Staten) dat de heersende 

luchtvervuiling funest is voor is voor de gezondheid van omwonenden. In de ogen van 

Klager heeft de mede- ondertekening door die huisartsen en apothekers tot gevolg dat 

ook het gedrag/ nalaten zoals onder “1” in een brede kring van huisartsen en andere 

zorg professionals afgekeurd wordt.  

 

20. Op haar speurtocht om haar recht te halen is Klager gewezen op het vonnis van 1 maart 

2016 waarin het Medisch Tuchtcollege (MTC) (registratienummers: 2015/ 74144, MTC 

04/ 2015 H 32215, Uitspraak : 1 maart 2016) over de voornoemde bestuurder- arts stelt: 

[Citaat] “ 2.3. Met (Klagers) is het hof van oordeel dat de tekst en strekking van de 

artikelen 2 tot en met 6 van de Landsverordening niet uitsluiten dat ook gedragingen 

van een arts in een andere hoedanigheid dan die van (behandelend) arts luchtwaardig 

kunnen zijn in tuchtrechtelijke zijn in de zin van die bepalingen. Uit de Landsverordening 

zelf volgt immers al dat gedragingen als privépersoon klachtwaardig kunnen zijn in 

tuchtrechtelijke zin. Dit neemt niet weg dat, zoals het Tuchtcollege terecht heeft 

geoordeeld, de strekking van de Landsverordening MT is om handelen door een arts te 

kunnen sanctioneren, indien dat handelen voldoende verband houdt met de uitoefening 

van de geneeskunst in de brede zin van het  woord.” [Einde citaat] (onderstreping door 

Klager). 

 

Nu Beklaagde zelf en in hoogst eigen bewoordingen aangeeft dat hij arts is en zijn ‘arts-

zijn’ breed en in het algemeen betrekt op zijn functioneren in andere hoedanigheid, 
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vraagt Klager zich af hoe zijn gedraging om na te laten om informatie te verschaffen die 

noodzakelijk is voor haar diagnose en behandeling, zich met zijn ‘arts-zijn’ verdragen. 

Het behoort immers tot de hem in niet alleen de hoedanigheid van Gezondheid, Milieu 

en Natuur, maar zeker ook als Minister-president, de vader der natie, als geen andere 

en met uitsluiting van anderen, om de bevolking te beschermen tegen en te informeren 

over (mogelijke) gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtvervuiling. Door zijn 

gedragingen/ nalaten om informatie te verschaffen heeft hij bovendien de 

behandelende arts van Klager de mogelijkheid ontnomen om met de nodige 

voortvarendheid en spoed diagnose te stellen en gericht te behandelen. Aldus heeft 

Beklaagde in strijd met het belang van de behandeling van Klager gehandeld, met als 

gevolg dat ze gezondheidsschade heeft opgelopen die te vermijden of te mitigeren was. 

Dokter Whiteman behoort dat als arts te hebben beseft. 

 

Ook het vonnis in het voornoemde kortgeding (registratienummer: KG 74136/2015) had 

tot dat besef moeten bijdragen. Klager ontkomt niet aan de indruk dat beklaagde 

willens en wetens haar gezondheid en die van medeburgers in gevaar heeft gebracht en 

nog steeds brengt. 

 

21. Het Wetboek van Strafrecht (artikel 2:122) stelt dat [Citaat]  "...aan wiens schuld te 
wijten is, dat wederrechtelijk een stof …. in de lucht …wordt gebracht, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie, 
indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te 
duchten is."  .” [Einde citaat] (Onderstreping door Klager.)  
 
Klager vraagt uw College aandacht voor het feit dat het nalaten van verweerder 
hetzelfde effect heeft als het handelen van diegenen die de lucht hebben vervuild, en 
waartegen verweerder handhavend had moeten optreden, en of / zo niet, de bevolking 
had moeten informeren inzake de gezondheidsrisico’s van de luchtvervuiling en hoe te 
handelen. 

 

22. In het vervolg van 2.4 van het voornoemde MTC- vonnis stelt het MTC echter dat de 

controle over de door dokter Whiteman genomen beslissingen berust binnen het 

staatsrechtelijke bestel van Curaçao bij de Staten. Dit gegeven dwingt tot 

terughoudendheid bij de toepassing van andere controle mechanismen, zoals het 

medisch tuchtrecht. 

 

Klager heeft reeds beargumenteerd dat de Staten reeds geïnformeerd is, maar naar het 

zich laat blijken geen gebruik maakt van haar controlerende taak, of juist wel, en dat 
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geen correctie van het informatiebeleid en de uitvoering daarvan is waar te nemen.  

 

De terughoudendheid van het Medisch Tuchtcollege zoals bedoeld onder 2.4 kan tot 

gevolg hebben dat burgers zoals Klager nergens hun recht kunnen halen. Indien alle 

koorzangers, die overigens heel mooi kunnen zingen, in een zangkoor 

terughoudendheid betrachten en elke individuele zanger op zijn collega koorzanger 

wacht om te beginnen met zingen, dan wordt er niet gezongen. Het koor draagt dan 

(jammer genoeg) niet bij tot het levensgenot (en de kwaliteit van het leven) van de 

audiëntie. In het geval van het niet optreden van het koor zijn de gevolgen niet te 

overzien.  

 

Klager concludeert dan ook dat in dit specifieke geval van ernstige luchtvervuiling een 

indicatie van een orgaan zoals MTC dat een belangrijke rol speelt in (mede) bewaken 

van de kwaliteit van de gezondheidszorg bij zal dragen tot het zichtbaar maken van 

onafhankelijke controle op de kwaliteit van de gezondheidszorg en het gevoel van 

burgers nergens hun recht te kunnen halen zal helpen verminderen. 

 

 

VERZOEKT Klager het Medisch Tucht College: 

I. haar klacht gegrond te verklaren  

II. die maatregel(en) op te leggen die u, gezien de ernst van de zaak, passend acht.  

 

Klager is bereid het bovenstaande nader toe te lichten en behoudt zich het recht voor e.e.a. 

nader aan te vullen. 
 

 

 

…….. 

 


