
Persbericht 

Ziekenhuis Spijkenisse verdient kans 

ROERMOND - Het ziekenhuis in Spijkenisse verdient een nieuwe 
kans. Er is schoon schip gemaakt, het oude management en de 
oude Raad van Bestuur zijn vervangen. Hartpatiënten Nederland, 
de grootste belangenbehartigingsorganisatie van hartpatiënten in 
ons land, hoopt dat patiënten de weg naar het ziekenhuis weer 
weten te vinden.  
 
Hartpatiënten Nederland roept patiënten op weer vertrouwen in het 
omgedoopte Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), te hebben. Ruwaard 
van Putten bestaat niet meer, met Ruwaard is ook de oude, verkeerde 
situatie verdwenen. Het nieuwe ziekenhuis heeft een belangrijke 
regionale voorziening. 
 
Het gisteren gepubliceerde rapport van de commissie Danner laat geen 
nieuwe cijfers en feiten zien. Eerder was al bekend dat er 
bovengemiddeld veel patiënten overleden in het ziekenhuis. De 
commissie bekeek 770 dossiers van overleden patiënten uit de periode 
2010-2012 en onderzocht of bij hen schade is ontstaan door het 
handelen van medewerkers van het Ruwaard van Putten. Van hen 
werd bij 55 patiënten 'duidelijk' schade vastgesteld, bij 65 patiënten was 
dat 'mogelijk'. Bij 562 anderen is schade door artsen of 
verpleegkundigen uitgesloten, aldus het rapport. Als medewerkers zich 
hadden gehouden aan de landelijke richtlijnen, de dossiers beter 
hadden bijgehouden en elkaar hadden aangesproken op fout handelen 
waren er volgens het rapport waarschijnlijk minder sterfgevallen 
geweest. Medische dossiers waren van twijfelachtige kwaliteit, aldus de 
commissie. 
 
Hartpatiënten Nederland bracht deze situatie eerder al onder de 
aandacht van de vorige Raad van Bestuur. Die bleek echter doof voor 
de vele klachten van patiënten bij ons Meldpunt Hartpatiënten en 
veegde onze eisen tot verbetering van tafel. Ook weigerde deze Raad 
patiënten die schade zeiden te hebben geleden door fouten van het 
Ruwaard, geldelijk te compenseren. Deze Raad van Bestuur is gelukkig 
vervangen. Het ziekenhuis kan met een schone lei verder. 
 
Hartpatiënten Nederland zal de vinger aan de pols blijven houden en 
waar nodig het ziekenhuis kritisch blijven volgen. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
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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