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Hartpatiënten Nederland vraagt Onderzoeksraad voor de Veiligheid om onderzoek 
Ruwaard van Putte Spijkenisse 
 
 
ROERMOND – De Onderzoeksraad voor de Veiligheid moet zo snel mogelijk een onderzoek instellen 
naar de veiligheid in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. In een brief aan de 
Onderzoeksraad roept stichting Hartpatiënten Nederland de organisatie op zijn licht te laten schijnen 
over de gang van zaken in het ziekenhuis, en dan met name over de veiligheid. 
 
Stichting Hartpatiënten Nederland is de afgelopen dagen door vele tientallen mensen gebeld en 
gemaild, aanvankelijk alleen patiënten van de hartafdeling, maar inmiddels van alle afdelingen. Onze 
stichting maakt zich ernstige zorgen. 
 
Al deze mensen praten over de manier waarop ze door het ziekenhuis behandeld zijn. Soms gaat het 
om schrijnende gevallen. 
 
Wij bieden patiënten die bellen een luisterend oor, en verwijzen hen waar nodig door naar hun 
huisarts of onze juridisch adviseur. 
 
Hartpatiënten Nederland heeft nu de Onderzoeksraad ingeschakeld om een onderzoek in te stellen 
naar de veiligheid in het ziekenhuis. 
 
 
Zie bijgaand de brief aan de Onderzoeksraad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henri Haenen  
Woordvoerder Stichting Hartpatiënten Nederland 
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Roermond, 28november2012

Betreft: Ruwaard van Puilen ziekenhuis Spijkenisse.

Zeer geachte Raad,

Het zal u niet ontgaan zijn dat in het Ruwaard van Puilen ziekenhuis in Spijkenisse vier cardiologen geschorst zijn
en dat de hartafdeling is gesloten. Onze stichting Hartpatiënten Nederland maakt zich ernstig zorgen over de gang
van zaken in het ziekenhuis, en de manier waarop met patiënten in het algemeen en hartpatiënten in het bijzonder
werd omgegaan.

Onze stichting heeft inmiddels een meldpunt geopend, waar patiënten — élle patiënten, dus niet alleen hart
patiënten — mee kunnen bellen. Deels (en vooral) voor een luisterend oor, want deze mensen weten niet waar ze
anders terecht kunnen om hun hart te luchten. Deels voor advies, zowel medisch als juridisch. Medisch wil in dit
kader zeggen: we adviseren mensen contact op te nemen met hun huisarts als ze zich zorgen maken over hun
gezondheid, en zich te laten doorverwijzen naar een specialist in een ander ziekenhuis. Juridisch betekent hier: we
brengen de bellers desgewenst in contact met onze juridisch adviseur.

Vele tientallen patiënten of hun nabestaanden hebben ons reeds gebeld, gemaild of gefaxt. We zijn geschokt door
de verhalen die deze mensen ons vertellen, los van het feit of deze gebeurtenissen verwijtbaar zijn.

Aanvankelijk werden wij uitsluitend gebeld door onze doelgroep, hartpatiënten, die hun verhaal deden over de
hartafdeling. In toenemende mate belden ons ook mensen van andere afdelingen. Uiteindelijk hebben we alle
patiënten van het ziekenhuis die klachten hebben, opgeroepen met ons contact op te nemen.

Vele tientallen mensen bellen en mailen ons inmiddels. We worden overstelpt door de vele schrijnende verhalen,
waarin mensen vertellen beschadigd te zijn. Helaas beperken deze meldingen zich niet alleen tot de hartafdeling.

Vandaar dat wij een beroep op uw organisatie doen om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de oorzaken
van de voorvallen in het ziekenhuis van Spijkenisse.

Wij zijn graag bereid daaraan op welke manier dan ook medewerking te verlenen.

In afwachting van uw berichten, graag bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Met de meeste Hoogachting,

J.M. van Overveld, voorzitter
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