
Persbericht 

,,Ruwaard'' kan in elk ziekenhuis spelen 

ROERMOND - Wat in het Ruwaard van Putten ziekenhuis is 
voorgevallen, kan in elk ziekenhuis spelen. Het kan overal 
gebeuren. Dat is de bittere conclusie die Hartpatiënten Nederland 
trekt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, en het 
eerder vandaag gepubliceerde rapport van de IGZ over het 
ziekenhuis in Spijkenisse. Zorgelijk, aldus Hartpatiënten 
Nederland. Om die reden roept Hartpatiënten Nederland artsen, 
verpleegkundigen en belanghebbenden op, om dingen die fout 
gaan in ziekenhuizen te melden, en wel via Meldpunt 
Hartpatiënten. 
 
De IGZ bleek niet in staat om de misstanden bij Ruwaard bij te sturen 
en maatregelen te nemen. In RvP was sprake van solistische artsen. 
Dat komt natuurlijk in meerdere ziekenhuizen voor. Wellicht zou het 
ministerie van Volksgezondheid meerdere bevoegdheden aan de IGZ 
moeten toekennen zodat men slagvaardiger te werk kan gaan in geval 
van zorgwekkende constateringen. Naar onze mening zou de IGZ meer 
middelen en mogelijkheden moeten krijgen om bij te kunnen sturen en 
in te kunnen grijpen in geval van ernstige tekortkomingen.  
 
Iets dergelijks geldt voor de NVVC. Ook die zou meer moeten mogen 
en kunnen dan alleen maar visiteren en adviseren.  
 
Kan overal spelen 
 
In het rapport valt te lezen dat nieuwe inzichten over palliatieve zorg 
ook in andere ziekenhuizen nog niet algemeen zijn ingevoerd. Ook dat 
het complexe samenspel tussen medisch specialisten en bestuurders in 
andere ziekenhuizen kan leiden tot mogelijke negatieve gevolgen voor 
de kwaliteit van de zorg. 
 
Er bestond een sterke focus op productie. Dus geld, geld en nog eens 
geld. Terwijl de zorg en de veiligheid bovenaan zouden moeten staan. 
Winst moet van ondergeschikt belang zijn, maar klaarblijkelijk gaat dat 
een steeds grotere rol in onze gezondheidszorg spelen. 
 
Een zeer verontrustende constatering is de vaststelling dat langdurige 
conflicten over geld en patstellingen tussen bestuur en medisch 
specialisten niet uniek zijn voor RvP en dat de voedingsbodem die 
heeft geleid tot de problemen in RvP overal aanwezig is. Dit vreesden 
wij reeds langer, maar blijkt in de praktijk dus dagelijks voor te komen in 
onze zorginstellingen. 
 
Ook de wetenschappelijke verenigingen kunnen hiervan leren: 
patiënten betrekken in hun visitaties. Reeds herhaaldelijk door ons op 
aangedrongen, maar het is in de medische wereld nog veel te vaak: 
oude jongens, krentenbrood. 
 
Het toezicht houden op en maatregelen nemen in de ziekenhuizen blijkt 
bijzonder complex: NVVC, NIAZ en IGZ bleken in RvP niet in staat om 
de levensgevaarlijke patstelling tussen bestuur en medisch specialisten 
te doorbreken. 
 
Conclusie: het kan zomaar in elk ziekenhuis spelen.  
 
Hartpatiënten Nederland had destijds bij de Onderzoeksraad 
aangedrongen op een diepgaand onderzoek bij het RvP. We zijn blij dat 
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de Raad aan onze wens is tegemoet gekomen. 
 
Zie relevante berichten hierover op onze website: 

Zorg voor patiënten in Ruwaard van Putten jarenlang slecht 

Veiligheid hartpatiënt bij Ruwaard van Putten was niet gewaarborgd 

 ------------------------------------------------------------------------- 
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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