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EIS TEEN NARKOTISEUR:

Dokter
skik
met 2de
pasient
Vrou sêprosedurelei
tot pyn in been,voet
Jeanne-Marié Versluis

'n Tweede pasiënt het 'n ver-
troulike skikking met dr. Rus-
sell P. Raath, die Pretoriase nar-
kotiseur en pynbestuursprakti-
syn, bereik.

Retha Meyer (48) van Water-
kloofrif het na bewering skade
aan senuweepunte laag in haar
rug opgedoen in 'n prosedure
wat Raath uitgevoer het. Sy het
toe 'n eissaak in die hooggeregs-
hof in Pretoria begin.

Meyer se prokureur,
J.P. Rudd van die regs-
firma Adams & Adams
sê die bepalings van die
skikking wat buite die
hof bereik is, is vertrou-
lik.

Meyer het R3 miljoen
van Raath geëis.

Sy beweer in hofstuk-
ke Raath het haar van
September 2010 tot Junie
2015 vir pyn en spierspasmas be-
handel. Sy sê hy het op 29 Junie
2015 in die Jakaranda-hospitaal
radiofrekwensie-ablasie op haar
uitgevoer. In dié prosedure het
sy glo skade aan senuweepunte
aan die regterkant van haar
ruggraat opgedoen wat gelei het
tot 'n erge brandgevoel en pyn
in haar regterbeen en -voet.
Haar regterboud het glo ook lam
en/of seer gevoel.

Meyer sê Raath het haar nie
oor al die moontlike risiko's van
die prosedure ingelig nie.

Sy sê sy is permanent gedeel
telik gestrem en sal in die toe-
koms pyn en ongemak in die
regterbeen, voet en -boud hê.

Retha Meyer

Raath ontken in sy hofstukke
dat hy tydens en weens die pro-
sedure skade veroorsaak het. Hy
sê Meyer moet dit bewys.

Hy het ontken dat hy die pro-
sedure uitgevoer het sonder om
haar ingeligte toestemming te
kry en vra dat haar eis van die
hand gewys word.

'n Neurochirurg wat Meyer
ondersoek het, het in 'n verslag
voor die hof gesê volgens Meyer
het dit gevoel of haar been "in
kookwater gesit is" toe sy ná die

prosedure wakker word
- die pyn het nie vermin-
der nie.

Volgens die neurochi-
rurg is die prosedure
"uitgevoer op 'n manier
wat senuweeskade ver-
oorsaak het".
N Karen Pietersen van
Arcadia in Pretoria het
verlede jaar 'n vertrouli-
ke skikking buite dieself-

de hof met Raath bereik. Sy het
R5 miljoen geëis.

Pietersen het in hofstukke ge-
sê sy is deels verlam deur 'n in-
spuiting wat Raath haar vir
pynverligting gegee het.

Sy het gesê die spuitnaald het
haar rugmurg gepenetr eer.

Raath het in sy verweerskrif
gesê 'n dokter het Pietersen na
hom verwys weens haar chro-
niese nek- en skouerpyn. Hy het
ontken dat sy weens sy behan-
deling beseer is.

Hy het gesê sy het skriftelik
verklaar dat hy die aard van die
behandeling met haar bespreek
het en dat sy die moontlike
komplikasies verstaan.


