
Hartpatiënten Nederland wil opheldering ADRZ 
over mindere pacemakers 

Hartpatiënten Nederland wil opheldering van de Raad van Bestuur 
van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Zeeland over de 
manier waarop cardiologen omgaan met pacemakers voor 
patiënten. In een uitzending van KRO Reporter bleek dat er 
problemen op cardiologie zijn ontstaan als gevolg van 
belangentegenstellingen tussen cardiologen. Die hadden te maken 
met het type geïmplanteerde pacemaker bij patiënten.  
 
De ziekenhuizen  in Goes en Vlissingen gebruikten verschillende 
merken. Het conflict bleek zo hoog op te lopen, dat uiteindelijk de 
veiligheid van patiënten in het gedrang kwam en de afdeling cardiologie 
van het Amphia in Breda toezicht ging houden op de gang van zaken in 
Zeeland.  
 
KRO Reporter doet op zijn minst vermoeden dat mensen nieuwe 
pacemakers hebben gekregen terwijl ze die nog niet nodig hadden, of 
pacemakers hebben gekregen van mindere kwaliteit. In beide gevallen 
zijn patiënten benadeeld. De pacemakers moeten er eerder uit of 
moeten vaker gereset worden en als ze echt ophouden dan kan dat 
een groot gevaar opleveren met mogelijk fatale gevolgen. Wij willen van 
het ziekenhuis weten of er mensen zijn die problemen hebben 
gekregen met de pacemakers en of dit hiermee verband houdt.  
 
Ook willen we weten of en hoeveel mensen klagen of bellen over hun 
pacemaker, bijvoorbeeld omdat ze willen weten wat voor pacemaker ze 
hebben. Hartpatiënten Nederland dringt er bij het ziekenhuis op aan de 
mensen in kwestie goed te informeren om elke onrust zo snel mogelijk 
weg te nemen. Onrust is voor mensen met een pacemaker sowieso uit 
den boze! 
 
Hartpatiënten Nederland wil ook weten of en zo ja welke 
belangenverstrengelingen bestaan tussen de industrie en cardiologen 
bij het ADRZ. We willen hierover op korte termijn een gesprek hebben 
met de Raad van Bestuur van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in 
Zeeland.  
 
Tot slot doet Hartpatiënten Nederland een oproep aan iedereen die een 
pacemaker in het Ziekenhuis in Vlissingen heeft gekregen over de 
afgelopen 5 jaren zich te melden bij het Meldpunt Hartpatiënten. Graag 
willen wij weten wat hun ervaringen zijn zodat een beeld kan worden 
verkregen van de (hoeveelheid) mogelijke problemen.   

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