
Geanonimiseerde uitspraak 
 

Uitspraak Geschillencommissie EZa   
 
 
in de zaak van  
 
(namen klagers), 
hierna Klagers genoemd 
 
tegen 
 
ExpertCare B.V., handelend onder de naam KiZo Kinderthuiszorg, 
hierna ExpertCare te noemen, 
gemachtigde: (geanonimiseerd). 
 
 
Procedure 
(Klagers) hebben op 10 maart 2017 een klacht bij de klachtenfunctionaris van ExpertCare B.V. 
ingediend. Deze klacht is door de klachtencommissie KiZo kinderverpleging bij brief van 3 april 2017 
beoordeeld. (Klagers) kunnen zich met het oordeel van de klachtencommissie niet verenigen. Om die 
reden hebben zij op 18 juni 2017 de zaak aan de Geschillencommissie EZa (hierna: de Commissie) 
voorgelegd met het verzoek om daarover uitspraak te doen.  
 
ExpertCare heeft schriftelijk verweer gevoerd. (Klagers) hebben op 28 augustus 2017 nadere stukken 
ingediend. Nu ExpertCare niet meer in de gelegenheid kon worden gesteld om hierop te reageren, 
zullen deze stukken door de Commissie buiten beschouwing worden gelaten.  
 
De Commissie heeft het geschil ter zitting behandeld op 4 september 2017, waar (Klagers) en 
ExpertCare, bijgestaan door hun gemachtigden, zijn verschenen. ExpertCare werd ter zitting verder 
vertegenwoordigd door (geanonimiseerd), (hierna: zorgverlener1), (geanonimiseerd) en 
(geanonimiseerd).  
 
Ter zitting hebben (Klagers) verklaard dat zij eventueel hun klacht zouden intrekken wanneer 
ExpertCare het gebeuren op 16 en 17 februari 2017 zou evalueren en daaruit de nodige lessen zou 
willen trekken. Daarom is afgesproken dat ExpertCare binnen twee weken een evaluatie van het 
gebeuren zou maken en aanbevelingen zou formuleren met betrekking tot de toekomstige werkwijze 
in vergelijkbare gevallen. (Klagers) zouden binnen twee weken na ontvangst van dit rapport beslissen 
of zij hun klacht zouden intrekken of handhaven. Het rapport heeft niet het door (Klagers) gewenste 
resultaat opgeleverd, reden waarom zij de Commissie om een uitspraak hebben gevraagd.  Een 
aanbod van de Commissie om onder leiding van de voorzitter te proberen om alsnog tot een 
schikking te komen is namens (Klagers) door hun gemachtigde van de hand gewezen. 
 
 
De feiten 
De Commissie stelt tussen partijen de navolgende feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds niet 
dan wel onvoldoende betwist. Op 16 februari 2017 heeft ExpertCare een verzoek om palliatieve zorg 
voor (naam zoon), de twee jaar oude zoon van (Klagers), ontvangen. Deze zorg is in de avond van 16 
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februari en in de nacht van 16 op 17 februari 2017 bij (Klagers) thuis verleend door (zorgverlener1) en 
door (zorgverlener2), als (zzp) verpleegkundige werkzaam voor ExpertCare.  
 
Zoon was sinds 2 maart 2016 gediagnosticeerd met een Alveolair Rhabdomyosarcoom, niveau 4, type 
4. Sinds 14 februari 2017 kreeg zoon last van hoofdpijn en epileptische aanvallen. Uit een MRI-scan 
bleek dat de kanker was uitgezaaid waardoor verdere behandeling onmogelijk was. Hij mocht daarom 
naar huis gaan om zijn laatste tijd daar door te brengen. De transferverpleegkundige van het (naam 
ziekenhuis) heeft thuiszorg via ExpertCare geregeld. Met de ouders was onder meer afgesproken dat 
het streven gericht zou zijn op comfort bij zoon, gericht op pijnbestrijding en bestrijding van 
convulsies in de thuissituatie door middel van laagdrempelig toedienen van Midazolam IV continu. 
Op 16 februari 2016, rond 18.00 uur is zoon thuisgebracht door een ambulance en opgevangen door 
zorgverlener2; zij was ingeroosterd tot 12.00 uur de volgende dag. Zorgverlener1 is ongeveer 1,5 uur 
later gearriveerd. Zij was supervisor, lid van het specialistisch team dat die nacht achterwacht had en 
eindverantwoordelijke voor de zorg voor zoon. 
 
(Zorgverlener1) heeft de medicijndoses berekend en in elk geval twee infuuspompen met medicijnen 
ingesteld (Perfalgan IV en Keppra IV). Of zij ook de pomp met Midazolam (in de stukken ook 
Dormicum genoemd) heeft ingesteld en klaargezet is tussen partijen in geschil. (Zorgverlener1) is die 
avond om 23.00 uur naar huis gegaan en is de volgende ochtend omstreeks 6.45 uur weer 
aangekomen in de woning van (Klagers). 
 
(Zoon) heeft die nacht last gekregen van hoofdpijn, braken en stuipen. (Zorgverlener2) heeft hem 
daarop een injectie met diazepam toegediend, maar kon de aanwezige pomp voor Midazolam niet 
zonder hulp instellen, terwijl (Zorgverlener1) telefonisch niet bereikbaar bleek. (Zorgverlener2) heeft 
daarom collega’s van ExpertCare voor advies gebeld. Toen dat geen resultaat opleverde, heeft zij de 
dokterspost gebeld waarna de dienstdoende huisarts, (geanonimiseerd), is gekomen. Hij heeft (zoon) 
een tweede injectie met diazepam toegediend en nog eenzelfde spuit gereed gemaakt.  
 
Vervolgens heeft (Zorgverlener2) opnieuw met collega’s van ExpertCare gebeld voor instructies met 
betrekking tot het instellen van de pomp met Midazolam. Toen dat geen resultaat opleverde, heeft 
de ook aanwezige broeder (geanonimiseerd), chauffeur van (geanonimiseerd), met een andere 
thuiszorgorganisatie, (geanonimiseerd), gebeld. Korte tijd later arriveerde een lid van het 
specialistisch team van (geanonimiseerd). Deze heeft de pomp met Midazolam ingesteld en 
aangesloten, waarna (Zorgverlener2) (zoon) nog een derde injectie met diazepam heeft gegeven.  
 
Omdat de situatie van (zoon) desondanks weer verslechterde en hij veel pijn had, terwijl 
(Zorgverlener1) nog steeds niet bereikbaar was, is dokter (geanonimiseerd)  later die nacht gevraagd 
nogmaals langs te komen; deze heeft (zoon) morfine toegediend. Om ongeveer 05.30 uur kon 
telefonisch contact worden gelegd met (Zorgverlener1) en is zij van de situatie op de hoogte 
gebracht. (Zorgverlener1) kwam omstreeks 06.45 uur bij de woning van (Klagers) aan; zij heeft (zoon) 
morfine toegediend en (Zorgverlener2) rond 07.00 uur naar huis gestuurd.  (Zoon) is die ochtend 
omstreeks 07.30 uur overleden.  
 
ExpertCare heeft naar aanleiding van dit voorval besloten geen gebruik meer te maken van de 
diensten van (Zorgverlener2). 
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Oordeel klachtencommissie ExpertCare 
De klachtencommissie KiZo kinderverpleging heeft geconcludeerd dat (Zorgverlener1) in de 
voorbereidingen en instructie professioneel heeft gehandeld en dat alle voorbereidingen voor de 
nacht waren getroffen. (Zorgverlener2) was bekwaam om de nachtelijke zorg te verlenen en 
(Zorgverlener1) zou bereikbaar blijven. De commissie acht het een zeer ongelukkige samenloop van 
omstandigheden dat (Zorgverlener1) die nacht telefonisch niet bereikbaar is geweest. Verder 
oordeelt de commissie dat (Zorgverlener2) in een aantal situaties onvoldoende handelend en actief is 
opgetreden. Hoewel (Zorgverlener1) bij haar vertrek op 16 februari 2017 rond 23.00 uur alles had 
voorbereid voor het toedienen van Midazolam en andere medicatie, heeft (Zorgverlener2) die niet 
zoals afgesproken toegediend, maar hulp gezocht bij collega’s van ExpertCare en de dokterspost. De 
klachtencommissie beveelt ten eerste aan dat bij een bereikbaarheidsdienst altijd wordt 
gecontroleerd of de verbinding goed werkt en ten tweede dat bij de inzet van een verpleegkundige 
altijd wordt gekeken of deze bekwaam is voor de betrokken zorg en beschikt over de vereiste 
specialistische kennis. In het bijzonder in geval van gespecialiseerde palliatieve zorg moet daarop 
worden gelet, aldus de commissie. 
 
Standpunt Klagers 
(Klagers) betogen dat ExpertCare niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en dat de door (Zorgverle-
ner1) en (Zorgverlener2) verleende zorg onder de maat was. (Zorgverlener1) heeft veel tijd besteed 
aan het klaarmaken en berekenen van de medicijnen en het instellen van twee pompen, voor Perfal-
gan IV en Keppra IV. Bij vertrek van (Zorgverlener1) waren beide pompen ingelopen. De pomp met 
Perfalgan IV was opnieuw ingesteld en klaargezet voor (Zorgverlener2). (Klagers) stellen dat (Zorgver-
lener1) vóór haar vertrek niet ook nog een pomp voor Midazolam heeft ingesteld. Indien een derde 
pomp voor Midazolam was ingesteld, had (Zorgverlener2) hiervan op de hoogte moeten zijn. (Kla-
gers) verwijzen hiervoor ook naar de schriftelijke verklaring van (Zorgverlener2) welke zich in het dos-
sier bevindt. Ook was er volgens hen geen reden voor (Zorgverlener1) om de vierde pomp niet alvast 
voor Morfine in te stellen. (Klagers) stellen dat een opdracht voor het toedienen van Morfine niet 
benodigd was, nu in de Palliatieve Leidraad is opgenomen dat Morfine kan worden toegediend.  

(Zorgverlener1) is om 23.00 uur naar huis gegaan en gaf aan dat zij de volgende ochtend terug zou 
komen met de juiste infuuspompen. Zij is vanaf ongeveer 03.00 uur tot 5.30 uur telefonisch niet be-
reikbaar geweest, terwijl zij eindverantwoordelijk was en als specialistisch verpleegkundige als enige 
in staat was de pompen juist in te stellen. Ook was haar aanrijtijd vijf kwartier, terwijl dit maximaal 20 
minuten had mogen zijn. Uiteindelijk heeft (naam klaagster) zelf contact opgenomen met de huisart-
senpost. Met behulp van een andere thuiszorgorganisatie is toen een pomp met Midazolam ingesteld 
en aangesloten. (Zorgverlener1) heeft bij aankomst een pomp met Morfine ingesteld en aangesloten 
en heeft (Zorgverlener2) vervolgens geïrriteerd weggestuurd. (Klagers) stellen dat (Zorgverlener2) 
rust heeft gebracht tijdens het verlenen van de zorg in de nacht, maar dat zij niet doortastend genoeg 
was bij het verrichten van de verpleegkundige handelingen. Voorts heeft zij onvoldoende initiatief 
genomen door geen contact op te nemen met een andere specialistische verpleegkundige teneinde 
de pomp te kunnen instellen met Midazolam, maar heeft zij slechts contact opgenomen met twee 
collega’s, die niet in staat waren om haar te helpen. (Zorgverlener1) heeft verzuimd om de pomp met 
Midazolam in te stellen, omdat ze moe was en naar huis wilde. Zij heeft onvoldoende instructies aan 
(Zorgverlener2) gegeven en was die nacht telefonisch onbereikbaar. De door (Zorgverlener1) daar-
voor gegeven reden is volgens hen niet relevant.  
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Hoewel (zoon) door het handelen van de huisarts en de andere thuiszorgorganisatie (Klagers) 
minimaal onnodig heeft geleden, heeft de wijze van zorgverlening van ExpertCare bij hen tot een 
extreem stressvolle situatie geleid en waren de laatste momenten met hun zoon daardoor extra 
pijnlijk en gespannen. Zij willen met hun klacht voorkomen dat andere gezinnen op dezelfde wijze 
zorg ontvangen van ExpertCare.  
 
Standpunt ExpertCare 
Volgens ExpertCare waren bij aanvang van de zorgverlening op 16 februari 2017 vier pompen 
beschikbaar. Eén pomp was geleverd door MEDIQ Tefa en (Zorgverlener1) heeft drie pompen uit 
eigen consignatievoorraad geleverd. (Zorgverlener1) is omstreeks 19.00 uur bij de (Klagers) 
gearriveerd. Zij heeft die avond de medicijndoses berekend en klaargemaakt, waarna zij de pompen 
met Perfalgan IV en Keppra IV heeft ingesteld. De derde pomp was bedoeld voor Midazolam en de 
vierde pomp voor Morfine. (Zorgverlener1) heeft ook de pomp voor Midazolam op de juiste dosering 
ingesteld en weer teruggelegd in het blauwe koffertje in de bruine kartonnen doos, waarin ook de 
infuuslijn zat. De vierde pomp was nog niet ingesteld, omdat er geen opdracht van een arts was tot 
toediening van Morfine en er andere pijnmedicatie werd toegediend. De Midazolamcassette en de 
Morfinecassette heeft (Zorgverlener1) in de koelkast gereed gezet. (Zorgverlener1) heeft dit 
besproken met (Zorgverlener2) voordat zij het huis verliet. Volgens ExpertCare heeft (Zorgverlener2) 
onvoldoende zorg geleverd. In geval van calamiteit hoefde (Zorgverlener2) slechts de 
Midazolamcassette uit de koelkast te halen en aan te sluiten. Zij was daartoe als niveau 5 HBO 
gespecialiseerde verpleegkundige bevoegd en bekwaam, hetgeen ook blijkt uit de door ExpertCare 
overgelegde zelfverklaring van (Zorgverlener2) van 24 december 2015. (Zorgverlener2) heeft de 
pomp voor Midazolam die nacht echter niet zelf aangesloten, maar heeft in plaats daarvan hulp 
gezocht bij collega’s en bij de huisartsenpost. Het centrale alarmnummer van ExpertCare heeft zij niet 
gebeld. Een gespecialiseerd verpleegkundige van een andere thuiszorginstelling heeft vervolgens de 
vierde pomp, die nog niet voor Morfine was ingesteld, ingesteld voor Midazolam. In opdracht van de 
huisarts heeft (Zorgverlener1) de volgende ochtend een pomp voor Morfine aangesloten. Hiervoor 
heeft zij de pomp gebruikt (na een reset) die zij de voorgaande avond had ingesteld voor Midazolam, 
maar die daarvoor niet was gebruikt. ExpertCare stelt dat (Zorgverlener1) de juiste voorbereidingen 
heeft getroffen en voldoende instructies aan (Zorgverlener2) heeft gegeven. Er was geen reden voor 
de aanwezigheid van twee gespecialiseerde verpleegkundige gedurende de nacht, zodat 
(Zorgverlener1) naar huis kon gaan. Er bestaat geen norm of afspraak dat (Zorgverlener1) in een 
dergelijke situatie binnen 20 minuten weer aanwezig moest kunnen zijn. (Zorgverlener1)  heeft, toen 
zij in de avond van 16 februari 2017 in de woning van (Klagers) was, veelvuldig telefonisch contact 
gehad met het (naam ziekenhuis). Op verzoek van (Klagers) heeft zij het volume van haar telefoon 
zachter gezet. Zij heeft vergeten het volume weer aan te passen, zodat zij ’s nachts haar telefoon niet 
heeft gehoord. Bij calamiteit had (Zorgverlener2) evenwel het noodnummer van het 
bereikbaarheidsteam van ExpertCare moeten bellen, welk nummer dag en nacht bereikbaar is, en 
niet naar collega’s die op dat moment geen dienst hadden. ExpertCare is tot de conclusie gekomen 
dat (Zorgverlener2) onvoldoende bekwaam is om de juiste zorg te verlenen voor een dergelijke 
situatie en heeft daarom besloten geen gebruik meer te maken van haar diensten. ExpertCare erkent 
dat de samenloop van omstandigheden tot een zeer ongelukkige situatie heeft geleid.  
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Beoordeling 
De Commissie is van oordeel dat het voor de beoordeling van deze zaak niet uitmaakt hoeveel pom-
pen er op de avond van 16 februari 2017 aanwezig waren en dat de vraag of (Zorgverlener1) die 
avond nu wel of niet een pomp voor Midazolam heeft ingesteld, daarvoor evenmin doorslaggevend 
is. (Zorgverlener1) en (Zorgverlener2) zijn immers als team ingezet door ExpertCare voor de zorg van 
(zoon) en zowel ExpertCare als (Zorgverlener2) erkent dat de zorgverlening die avond en nacht niet 
aan de maat is geweest.  Er is die avond en nacht sprake geweest van een aantal tekortkomingen, 
waarvan de nadelige effecten elkaar hebben versterkt en die voortvloeiden uit een gebrekkige sa-
menwerking tussen (Zorgverlener2) en (Zorgverlener1), een onvoldoende overdracht tussen (Zorgver-
lener1) en (Zorgverlener2), een niet adequaat optreden door (Zorgverlener2) toen duidelijk werd dat 
de situatie van (zoon) verslechterde en de onbereikbaarheid van (Zorgverlener1) gedurende een be-
langrijk deel van de nacht.  

De Commissie acht dit te meer verwijtbaar, nu het hier ging om de zorg voor een doodziek kind dat 
naar huis was gebracht om daar zonder onnodig lijden en in alle rust te kunnen sterven. Het feit dat 
de zorg van (zoon) tekortschoot heeft begrijpelijkerwijs sterke gevoelens van wanhoop, stress en pa-
niek bij (Klagers) veroorzaakt, voor wie als ouders de situatie toch al zo zwaar en ingrijpend was. Ook 
al kan, zoals de ouders hebben verklaard, ervan worden uitgegaan dat (zoon) als gevolg van de ge-
brekkige zorgverlening door ExpertCare minimaal extra heeft geleden, dan is dat niet aan de inzet van 
(Zorgverlener1) en (Zorgverlener2) te danken, maar uitsluitend aan die van de dienstdoende huisart-
sen en de medewerker van (geanonimiseerd) die snel en adequaat hebben gehandeld.  

(Zorgverlener2) kan in het bijzonder worden vastgesteld dat zij zich die nacht niet heeft gedragen als 
de professionele verpleegkundige die zij volgens haar opleiding en ervaring zou moeten zijn. Haar 
optreden was afwachtend en aarzelend, het blijft onduidelijk waarom zij geen pomp voor Midazolam 
heeft aangesloten als die wel, zoals (Zorgverlener1) heeft betoogd, al was ingesteld en waarom zij, als 
die niet gereed stond, (Zorgverlener1) niet tijdig heeft gewaarschuwd dat zij die pomp niet zou kun-
nen instellen. Dat was vooral van belang, omdat het onder de gegeven omstandigheden zeer waar-
schijnlijk was dat (zoon) Midazolam zou moeten krijgen. Ook heeft (Zorgverlener2) verzuimd om het 
centrale alarmnummer van Expertcare te bellen, hetgeen voor een snelle assistentie had kunnen 
zorgen. Pas op verzoek van de ouders heeft zij de huisartsenpost om assistentie verzocht.  

(Zorgverlener1) heeft met betrekking tot de zorg voor (zoon) haar rol van supervisor en eindverant-
woordelijke niet waargemaakt, waarbij vooral het feit dat zij in die cruciale periode ’s nachts telefo-
nisch niet bereikbaar was, haar moet worden aangerekend. Zij kon daardoor niet tijdig de zorg van 
(Zorgverlener2) overnemen of anderszins maatregelen nemen om (Zorgverlener2) bij te (doen) staan. 
(Zorgverlener1) heeft in haar verslag van de gebeurtenissen verklaard dat zij zich als gevolg van aller-
gie de avond van 16 februari 2017 ziek en moe voelde, dat zij de samenwerking met (Zorgverlener2) 
niet goed vond gaan en dat zij eigenlijk ook niet op haar durfde vertrouwen. In die situatie had het 
voor (Zorgverlener1)  als eindverantwoordelijke meer voor de hand gelegen om ofwel te blijven ofwel 
een gespecialiseerde collega te laten komen. Dat (Zorgverlener1) niet binnen 20 minuten weer aan-
wezig kon zijn, was onder de gegeven omstandigheden een extra nadeel. Weliswaar is de Commissie 
niet gebleken van normen voor aanrijtijden binnen de thuiszorg, maar onder de omstandigheden van 
dit geval betekende een dergelijk lange aanrijtijd voor (Zorgverlener1) als supervisor wel een extra 
risico in geval van calamiteiten.  
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Op grond van al het voorgaande is de conclusie van de Commissie dat ExpertCare, die als zorgverle-
ner verantwoordelijk was en is voor het optreden en de bekwaamheid van het door haar ingezette 
personeel, in de zorg voor (zoon) is tekortgeschoten, zodat de klacht van (Klagers) gegrond is.  

 
Beslissing 

De Commissie acht de klacht gegrond en verklaart dat de door ExpertCare op 16 en 17 februari 2017 
ten behoeve van (zoon), zoon van (Klagers), geleverde thuiszorg niet aan de daaraan te stellen eisen 
heeft voldaan, een en ander, zoals hiervoor in de motivering aangegeven. 

De Commissie bepaalt dat de kliniek overeenkomstig het reglement van de geschillencommissie een 
bedrag van € 50,- dient te vergoeden aan de cliënt ter zake van het klachtengeld. 

 

Aldus opgemaakt te Zeist op 23 november 2017 en uitgesproken door de Geschillencommissie EZa. 

 


