Persbericht
Teller Meldpunt Cardiologie staat op 500
ROERMOND - Zo'n 500 mensen hebben bij het Meldpunt
Cardiologie van Hartpatiënten Nederland een melding gedaan over
hun cardioloog of de behandeling in hun ziekenhuis.
Ongeveer de helft van deze meldingen zijn klachten over de
behandeling door cardioloog of ziekenhuis. De andere helft bestaat uit
verhalen van mensen die alleen hun hart wilden luchten, of die hun
klacht uit angst voor hun cardioloog niet doorzetten.
Dat blijkt uit een inventarisatie door Hartpatiënten Nederland. 250
meldingen gaan over het Ruwaard van Putten ziekenhuis in
Spijkenisse. Over het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) in
Zeeland kwamen 70 meldingen binnen. Daarnaast kwamen van andere
ziekenhuizen uit andere plaatsen in het land nog eens 200 meldingen
binnen.

Cardiologen in Nederland doen het over het algemeen
uitstekend
Mensen klagen niet alleen. Buiten de hierboven genoemde 500
meldingen bereiken ons veel mails, telefoontjes, brieven en faxen van
mensen die het ziekenhuis of de eigen cardioloog een pluim op de
hoed steken. Het beeld dat de cardiologen in Nederland niet deugen, is
volledig uit de lucht gegrepen. Een eerste inventarisatie leert juist, dat
de meeste cardiologen in Nederland uitstekend werk leveren. Wij willen
dit graag benadrukken en de cardiologen in Nederland een hart onder
de riem steken. Het is zeker niet allemaal kommer en kwel.
Integendeel!

Rotte appels
Enkele rotte appels dreigen echter de goede naam van de hele sector
ernstig in gevaar te brengen. Het gaat ons om die rotte appels, zoals bij
het ziekenhuis in Spijkenisse. De rotte appel kan een enkeling zijn,
maar ook een complete afdeling.

Klachten
Uitgesplitst ontvingen wij over Ruwaard van Putte ongeveer 150, van
het ADZR zo'n 35, en landelijk rond de 50 klachten die door onze
juridisch adviseur nader worden bekeken. Hij kijkt daarbij onder meer
naar gemaakte fouten, verwijtbaarheid en dergelijke. We onderzoeken
de klachten tot op het bot. Daarna nemen we contact op met het
betreffende ziekenhuis om de klacht bespreekbaar te maken.
Veel klachten waren te voorkomen als de behandelend cardioloog meer
tijd aan de patiënt zou hebben besteed. Ook staat de cardioloog te
boek als arrogant en hooghartig. Dat schijnt welhaast een
beroepskwaal te zijn, waarvan specialisten in andere disciplines
volgens patiënten minder last hebben.

Arrogant
Rotte appels zijn over het algemeen specialisten die de verplichte
bijscholing aan hun laars hebben gelapt, en die er de kantjes van af
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lopen. Uiteindelijk wil Hartpatiënten Nederland samen met de NVVC de
zwakke plekken opsporen om daar maatregelen te kunnen nemen.
--------------------------------------------------------------Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen met
woordvoerder Henri Haenen van Hartpatiënten Nederland,
06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl

