
Hartpatiënten Nederland wil dat minister ingrijpt 
bij Ruwaard van Putten ziekenhuis 

Hartpatiënten Nederland wil dat minister Schippers van 
Volksgezondheid ingrijpt om de veiligheid van patiënten bij het 
Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse te waarborgen. Wij 
vragen de minister er mede zorg voor te dragen dat het ziekenhuis 
alsnog kan worden overgenomen. 
 
Hartpatiënten Nederland maakt zich grote zorgen om het Ruwaard van 
Putten ziekenhuis. De Raad van Bestuur van dit ziekenhuis in 
Spijkenisse handelt in het geheel niet in het belang van patiënten. 
Hartpatiënten Nederland vreest dat het commerciële belang van 
ziekenhuis voor de Raad van Bestuur belangrijker is dan het belang 
van de patiënt. Dat is vandaag opnieuw gebleken uit het afketsen van 
de onderhandelingen over overname van het ziekenhuis door andere 
ziekenhuizen.  
 
Hartpatiënten Nederland roept minister Schippers van Volksgezondheid 
daarom dringend op om de meest vergaande maatregelen te treffen 
teneinde een veilige omgeving voor patiënten te garanderen. Wij 
vrezen dat de patiëntenzorg door de ontstane patstelling nog meer in 
het geding is. Wij vragen de minister een overname van het ziekenhuis 
zo snel mogelijk te bevorderen. 
 
Eerder overleg tussen Hartpatiënten Nederland en de Raad van 
Bestuur over de afdoening van zo'n honderd serieuze klachten over de 
afdeling cardiologie en enkele andere afdelingen liep op niets uit.  
De Raad van Bestuur liet blijken patiënten die klagen niet serieus te 
nemen. 
 
De Raad van Bestuur toonde zich tijdens dit overleg ten opzichte van 
probleemgerichte oplossingen in verband met slachtoffers van het 
Ruwaard van Putte volstrekt niet coöperatief in een structurele 
oplossing. Hartpatiënten Nederland kreeg de indruk dat in de visie en 
het beleid van het ziekenhuis de patiënt zeker niet op de eerste plaats 
kwam. De voorzitter, Ir. G. van Zoelen, wist tijdens de 
onderhandelingen in ieder geval te melden dat zijn tijdelijke 
arbeidscontract inmiddels was omgezet in een vaste aanstelling. 
 
Hartpatiënten Nederland heeft na alle gebeurtenissen geen vertrouwen 
meer in deze Raad van Bestuur en vestigt zijn hoop op de minister die, 
wellicht mede samen met bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid en de IGZ, passende maatregelen kan treffen om het 
ziekenhuis op een verantwoorde manier overeind te houden. De 
Onderzoeksraad startte begin dit jaar een volledig onderzoek naar het 
Ruwaard van Putte ziekenhuis. 

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