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Haarlem/Bussum, 20 april 2018
Betreft: Afwijzing BIG-herregistratie drs. J.C.J. Reijntjes
Geachte cliënt/patiënt,
HME Orthokliniek werd dit weekend geconfronteerd met het besluit van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de herregistratie van drs. J.C.J. Reijntjes af te wijzen. Hiermee vervalt
officieel per 12-04-2018 de inschrijving van drs. J.C.J. Reijntjes in het BIG-register. Wij betreuren de beslissing
van het Ministerie en stellen ons op het standpunt dat sprake is van een procedurele onduidelijkheid.
Bezwaarschrift
In overleg met onze accountant, externe adviseur(s) en het Ministerie hebben wij besloten om een
bezwaarschrift in te dienen. Het opstellen van het bezwaarschrift zal de komende twee weken in beslag nemen
en wordt dan verzonden aan de commissie die de bezwaarprocedure behandelt. De beslissing op het bezwaar
kan tot 6 weken of zelfs langer in beslag nemen. Het is onze overtuiging dat de onduidelijkheid met het
bezwaarschrift kan worden weggenomen en dat de BIG-herregistratie van drs. J.C.J. Reijntjes alsnog succesvol
wordt gerealiseerd.
Consequenties dienstverlening
Doordat drs. J.C.J. Reijntjes geen BIG-herregistratie heeft ontvangen is hij per 12 april 2018 arts niet
praktiserend. Dit betekent dat hij geen bevoegdheid heeft tot het verrichten van voorbehouden handelingen,
bijvoorbeeld het geven van injecties.
Voor de goede orde, het houden van consulten en het geven van adviezen is nog steeds mogelijk. De consulten
blijven ook in aanmerking komen voor vergoeding via de aanvullende verzekering op basis van het
lidmaatschap bij de AVIG.
Wijziging dienstverlening
Gedurende de periode waarin het bezwaarschrift hangende is willen wij onze cliënten/patiënten op de
volgende wijze een alternatief bieden.
Aantrekken tweede arts in Bussum en Haarlem
Wij zullen op de korte termijn een BIG geregistreerde arts aantrekken om daarmee de bevoegdheid tot het
verrichten van medische handelingen, zoals infusen en injecties welke voorbehouden zijn, te kunnen uitvoeren.
Drs. J.C.J. Reijntjes blijft gewoon beschikbaar voor consult en advies en is dan ook aanwezig.
Aangepaste openingstijden
Bussum
Maandag
Donderdag

09.00 – 13.00
09.00 – 17.00

Haarlem

10.00 – 19.00

Woensdag

Wij bieden op voorhand onze excuses aan voor deze (voor ons ook verrassende) wending in de dienstverlening.
Met vriendelijke groet,

Carel Hoffman

