Persbericht
Hartpatiënten Nederland bezorgd om Amphia
Ziekenhuis
ROERMOND - Hartpatiënten Nederland roept patiënten van het
Amphia Ziekenhuis in Breda op zich te melden bij ons Meldpunt
Hartpatiënten, als ze nadelige gevolgen hebben ondervonden van
problemen in de operatiekamers van het ziekenhuis. Dat er
problemen zijn bleek vandaag uit publicaties in verschillende
media, zoals BN De Stem en het ANP.
Volgens deze berichten zijn in de operatiekamers van de
hoofdvestiging van het Amphia Ziekenhuis in Breda forse
tekortkomingen geconstateerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) constateert dat er te veel personeelswisselingen zijn geweest.
Ook zou volgens het ANP de verplichte dubbele controle bij het maken
en toepassen van geneesmiddelen niet altijd zijn toegepast.
Een en ander kwam in juli aan het licht, tijdens een onverwachts
bezoek van de Inspectie, aan het ziekenhuis. Naar aanleiding van dat
bezoek heeft het ziekenhuis weliswaar beterschap beloofd, maar
Hartpatiënten Nederland heeft met beloftes van ziekenhuizen niet altijd
goede ervaringen. Temeer omdat het ziekenhuis nu al beweert dat de
patiëntveiligheid nooit in het geding is geweest. Als dat zo was, zou er
immers niets aan de hand zijn. Maar volgens de Inspectie is er wel het
nodige aan de hand. Hoe kan je dan oprecht beterschap beloven?
Alleen al het feit dat het ziekenhuis heeft aangegeven het personeel
voortaan beter bij te scholen, strenger toe te zien op de naleving van
protocollen door het personeel en meer veiligheidscontroles te zullen
houden, maakt een dergelijke opmerking niet echt geloofwaardig.
Kortom, wij twijfelen eraan of de patiënt bij het Amphia Ziekenhuis wel
veilig is. Daarom roepen wij alle patiënten die in het ziekenhuis in Breda
een onveilig gevoel hebben gekregen en denken dat ze daar niet juist
zijn behandeld op, om zich te melden. We roepen uitdrukkelijk alle
patiënten op, en niet alleen hartpatiënten. Dit omdat de ervaring bij
andere ziekenhuizen in de afgelopen maanden is geweest, dat vaak
meerdere groepen patiënten slachtoffer worden van onvoldoende
toezicht op de kwaliteit. Aan de hand van deze meldingen zal het
gesprek met het ziekenhuis worden aangegaan om zodoende meer
garanties te krijgen voor veilige zorg in het Amphia Ziekenhuis.
Dat kan via ons Meldpunt Hartpatiënten, telefoon 0475-317272, of per
mail: roermond@hartpatienten.nl
------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen met Henri
Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland,
06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl
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