
Persbericht 

Hartpatiënten Nederland bezorgd over Bethesda 
ziekenhuis Hoogeveen 

ROERMOND - Hartpatiënten Nederland maakt zich zorgen over de 
patiëntveiligheid in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Dit 
nadat er minstens een patiënt is gestorven na een operatie door 
een chirurg. 
 
Zoals bekend heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
chirurg Muller van het ziekenhuis per direct verboden nog complexe 
vaatchirurgische ingrepen te doen. Hartpatiënten Nederland vraagt zich 
af of de patiëntveiligheid nog wel gegarandeerd is in het ziekenhuis in 
Hoogeveen, en vraagt patiënten die daarmee nare ervaringen hebben 
zich bij ons te melden. 

De IGZ greep in na een onderzoek naar de onverwachte dood van een 
patiënt van Muller, vorig jaar. Muller heeft deze patiënt op 4 maart 2012 
geopereerd in verband met een acuut aneurysma aorta abdominalis. 
Als gevolg van de operatie traden volgens de IGZ complicaties op 
waarna de patiënt opnieuw geopereerd moest worden, dit keer door 
een andere chirurg. Uiteindelijk overleed de patiënt op 3 april 2012.  
 
Volgens de IGZ heeft de chirurg tijdens de (eerste) operatie ernstige 
fouten gemaakt. Muller had de operatie niet mogen uitvoeren omdat hij 
weinig of geen ervaring had in de acute en complexe vaatchirurgie. Hij 
had er op zijn minst direct een kundig vaatchirurg bij moeten halen, 
zowel tijdens als direct na de operatie. Verder heeft Muller volgens de 
IGZ nagelaten tijdig en adequaat verslag te doen in het medisch 
dossier van de door hem uitgevoerde operatie.  
 
Daarnaast blijken er volgens de inspectie nog enkele patiënten van 
Muller tijdens of na opname te zijn overleden. Bij één van deze 
patiënten ging het wederom om een complexe vaatchirurgische 
ingreep, waar Muller dus geen verstand van heeft. Daarnaast is van 
vier patiënten geen verslag uit de operatiekamer aangetroffen. Een 
extern deskundige gaat onderzoeken of de chirurg daarvoor 
(mede)verantwoordelijk is. 

Muller heeft bepaalde vaatchirurgische ingrepen uitgevoerd terwijl hij 
als gewoon chirurg daartoe niet bevoegd is. De IGZ stapt daarom naar 
de tuchtrechter. Overigens is niet bekend waar Muller op het moment 
is. De IGZ heeft hem gezocht, maar niet gevonden. 

Blijft natuurlijk de vraag hoe het kan, dat een ziekenhuis een dergelijke 
handelwijze door een chirurg toelaat. 

Wij roepen patiënten of nabestaanden die te maken hebben gehad met 
deze chirurg of soortgelijke ervaringen hebben gehad, of die hun 
verhaal kwijt willen over hun ervaringen met het Bethesda ziekenhuis 
op zich bij ons te melden. Dat kan via het Meldpunt Hartpatiënten, 
bereikbaar tijdens kantooruren op 0475-317272. Desgewenst wordt u 
dan direct doorverbonden met onze juridische helpdesk. U kunt ook 
mailen naar roermond@hartpatienten.nl 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen met Henri 
Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland,  

 
 

Contactgegevens: 

 
Postbus 1002 

6040 KA Roermond 

0475-317272 
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06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl 
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