
Hartpatiënten Nederland heeft vertrouwen in 
hartoperaties HagaZiekenhuis 

Hartpatiënten Nederland heeft er alle vertrouwen in dat onder 
leiding van Prof. Dr. Henry van Swieten de afdeling hartchirurgie 
weer goed en veilig zal functioneren. Hartpatiënten Nederland 
reageert hiermee op de bekendmaking door het ziekenhuis, dat zij 
dinsdag weer beginnen met de hartoperaties.  
 
Met opereren kan weer worden begonnen nadat onder leiding van prof. 
Dr. Henry van Swieten de afgelopen weken het beleid van de afdeling 
cardiologie is geëvalueerd. Daarbij keek Van Swieten met zijn collega's 
naar protocollen, richtlijnen en procedures van de cardioketen. 
 
Met elkaar staan cardiochirurgen, cardiologen, anesthesiologen, 
intensivisten, perfusionisten, verpleegkundigen en personeel van de 
operatiekamers garant voor veilige cardio chirurgische zorg, aldus het 
ziekenhuis. Eind maart schoof het ziekenhuis alle geplande operaties 
op de lange baan. Dit omdat het ziekenhuis zelf constateerde dat een 
operatie niet volgens de protocollen werd begonnen. Daarop werd die 
operatie stopgezet. Zo'n 80 operaties gingen vervolgens niet door. Op 
één patiënt na ondergaan alle patiënten binnenkort hun operatie bij het 
HagaZiekenhuis. 
 
Hartpatiënten Nederland is zeer tevreden met de manier waarop het 
ziekenhuis de ontstane problemen aanpakt. Prof. Van Swieten 
verdiende eerder zijn sporen in het hartcentrum van het Radboud 
Ziekenhuis in Nijmegen, waar hij na interne problemen weer orde op 
zaken stelde. Hartpatiënten Nederland heeft er alle vertrouwen in dat 
ook het HagaZiekenhuis van het goede werk van Van Swieten zal 
profiteren. 
 
Ook de juridische afwikkeling van de mensen die zich gemeld hebben 
bij het meldpunt Hartpatiënten is in volle gang en zal bijdragen aan het 
ingezette verbeterproces. Hartpatiënten Nederland vraagt iedereen die 
het idee heeft schade te hebben opgelopen in de afgelopen jaren door 
onzorgvuldig medisch handelen zich alsnog te melden. Er zijn met het 
ziekenhuis goede afspraken gemaakt over de hiermee gepaard gaande 
kosten. 

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