
Hartpatiënten Nederland opent Meldpunt 
Morfinemisbruik    

Roermond - Hartpatiënten Nederland heeft vandaag het nieuwe 
Meldpunt Morfinemisbruik geopend. Dat meldpunt is bedoeld voor 
alle patiënten of nabestaanden van overledenen in ziekenhuizen, 
die te maken hebben gehad met misbruik van morfine. 
 
Nieuwsuur maakt vandaag bekend dat jaarlijks maar liefst 550 mensen 
sterven aan een overdosis morfine. Als dat al met de bedoeling was het 
overlijden te bespoedigen dan is dat een verborgen vorm van 
euthanasie. Het toedienen van morfine om een patiënt te laten sterven 
is immers niet toegestaan. Het gebruik brengt volgens hoogleraar 
Agnes van der Heide risico's met zich mee en is dus al lang niet meer 
volgens de richtlijnen. 
 
Eerder maakte Hartpatiënten Nederland al gewag van verdachte 
sterfgevallen bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse als 
gevolg van onder meer het kwistig hanteren van de morfinespuit. Het 
ziekenhuis laat momenteel 800 sterfgevallen uit de periode 2010 tot 
2012 onderzoeken. Wij vrezen dat een groot aantal van deze 
sterfgevallen verwijtbaar is en dat als verder terug wordt gekeken, daar 
nog grote aantallen bij zullen komen. 
 
Nu in het hele land de regels door ziekenhuizen aan de laars lijken te 
worden gelapt, en er sprake lijkt te zijn van een landelijk en uiterst 
laakbaar patroon, heeft Hartpatiënten Nederland besloten over te gaan 
tot de oprichting van een Meldpunt Morfinemisbruik. Wij roepen 
mensen die hiermee geconfronteerd zijn op zich bij dit meldpunt te 
melden. Aan de hand van de meldingen gaat Hartpatiënten Nederland 
bekijken of er eventuele stappen moeten worden ondernomen. Men is 
immers gevoelloos gebleken voor de eigen regels. 
 
Eind vorig jaar richtte Hartpatiënten Nederland ook al een Meldpunt 
Cardiologie op. Daar meldden zich in korte tijd vele honderden 
patiënten en nabestaanden uit heel Nederland met klachten over 
ziekenhuizen, met name het Ruwaard van Putten ziekenhuis en het 
Adriaan de Ruyterziekenhuis. In samenwerking met Hartpatiënten 
Nederland bereidt letselschadeadvocaat Rob Vermeeren uit Breda 
claims tegen het Ruwaard van Putten ziekenhuis voor. 
 
Vermeeren bekijkt ook de meldingen van mensen die zich melden bij 
het nieuwe Meldpunt Morfinemisbruik. 
Het Meldpunt Morfinemisbruik is tijdens kantooruren te bereiken via 
0475-317272 of via roermond@hartpatienten.nl 

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