Persbericht
Hartpatiënten Nederland zeer bezorgd om
Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Met grote bezorgdheid heeft Hartpatiënten Nederland kennis
genomen van de misstanden in het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis in Spijkenisse. De zorg was er jarenlang onder de maat
en er overleden eerder onverwacht veel patiënten.
Hartpatiënten Nederland heeft eerder al geprobeerd in gesprek te
komen met de Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten
ziekenhuis. We wilden met name de vele klachten van patiënten onder
de aandacht van de Raad van Bestuur brengen, en willen bovendien
dat deze patiënten gehoord worden en genoegdoening krijgen. De
Raad van Bestuur wees ons verzoek hooghartig van de hand. Er
zouden nauwelijks klachten zijn van patiënten, aldus deze Raad.
Bij het Meldpunt Hartpatiënten van Hartpatiënten Nederland zijn
honderden meldingen binnen gekomen over het Ruwaard van Putten
ziekenhuis, waaronder zo'n 95 claims en serieuze klachten. De Raad
van Bestuur weigert deze klachten te behandelen.
Daarmee geeft deze Raad van Bestuur er blijk van geen belangstelling
te hebben voor de patiënt. Patiënten met gerechtvaardigde klachten
worden weggestuurd en niet serieus genomen. Er waren misstanden.
En er overleden eerder onverwacht veel patiënten.
Deze Raad van Bestuur zou moeten aftreden en zo snel mogelijk
moeten worden vervangen, vindt Hartpatiënten Nederland. Al was het
maar om de neerwaartse spiraal te doorbreken, waarbij patiënten het
ziekenhuis niet meer vertrouwen, wegblijven en het ziekenhuis
daardoor steeds verder in de problemen geraakt.
Het is niet zomaar dat de Raad voor de Veiligheid een onderzoek instelt
naar het ziekenhuis.
Patiënten die dat nog niet gedaan hebben kunnen zich melden bij ons
Meldpunt Hartpatiënten via mail (roermond@hartpatienten.nl) of tijdens
kantooruren per telefoon: 0475-317272.
Jan van Overveld, voorzitter Hartpatiënten Nederland
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