Oproep Hartpatiënten Nederland aan patiënten VUmc: meldt u bij
ons
ROERMOND – Hartpatiënten Nederland* doet een oproep aan patiënten die zich
slachtoffer voelen van het gedoe met camera’s en schrijvers in het VUmc om zich
bij ons te melden. Samen met ons huisnetwerk aan advocaten gaan we aan de
hand van uw meldingen inventariseren of het ziekenhuis en de schrijvers
schadeplichtig zijn.
Gisteren (maandag) werd bekend dat het Amsterdamse ziekenhuis niet alleen
RTL-producent Eyeworks op schaamteloze wijze mee liet kijken naar wat
patiënten meemaakten – ook schrijver Ronald Giphart liep gekleed in witte jas
mee op nota bene de afdeling cardiologie. Veel mensen dachten dat hij dokter
was. Hij droeg een kaartje op zijn witte jas waarop de tekst stagiair stond.
Zoals bekend hingen er maar liefst 35 camera’s in het ziekenhuis. Eyeworks
filmde op de afdeling Spoedeisende hulp. Patiënten wisten van niets. Soms werd
hen achteraf wel gevraagd of beelden gebruikt mochten worden voor het RTLprogramma '24 uur tussen leven en dood'.
Na een storm van kritiek uit het hele land besloot het ziekenhuis maandag het
project te stoppen. Zeker vier patiënten hebben inmiddels laten weten aangifte
te doen tegen het VUmc en Eyeworks.
Hartpatiënten Nederland vindt de gang van zaken schokkend. ,,Dit gaat
alle perken te buiten’’, zei voorzitter Jan van Overveld van Hartpatiënten
Nederland. ,,Het gaat hier om een forse inbreuk op de privacy. Het
ziekenhuis beslist zoiets en vreemden kijken mee. Juist omdat het
gebeurde zonder medeweten van patiënten kan er sprake zijn van
geleden schade. Ik vraag daarom iedereen die denkt gedupeerd te zijn
of in diens privacy te zijn aangetast contact met ons op te nemen’’. Dat
kan door te bellen: 0475-317272 (tijdens kantooruren) of te mailen:
roermond@hartpatienten.nl
* Hartpatiënten Nederland komt al meer dan 40 jaar geheel onafhankelijk op
voor de belangen en rechten van Hartpatiënten. Wij zijn volkomen afhankelijk
van de vrijwillige bijdragen van onze donateurs en worden volstrekt niet
ondersteund door stichtingen, farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen of van de
overheid.
Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
woordvoerder Henri Haenen. Telefoon: 0475 - 31 72 72 of mobiel: 06 – 55 77
21 04.

