
Meldpunt Cardiologie verder als Meldpunt 
Hartpatiënten    

Het in december vorig jaar opgerichte Meldpunt Cardiologie gaat 
voortaan verder als Meldpunt Hartpatiënten. Dit om verwarring te 
voorkomen. 
 
Bij het Meldpunt zijn sinds december in totaal 290 klachten en 
meldingen binnen gekomen. Daarvan gingen er 17 over het 
HagaZiekenhuis, dat recent in het nieuws is. En daar ligt net het 
probleem. Bij het HagaZiekenhuis zijn er geen problemen bij 
Cardiologie, maar bij de Hartchirurgie. Dat zijn twee verschillende 
takken van sport, die door enkele media ten onrechte door elkaar zijn of 
worden gehaald. Heel vervelend voor de afdeling Cardiologie van het 
HagaZiekenhuis, want daar gaan de klachten niet over. 
 
NVVC 
Ook uit ons gesprek gisteren met het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie is gebleken dat mensen soms zaken over 
één kam scheren en alles onder de noemer cardiologie plaatsen. Het 
gaat echter om twee verschillende beroepsuitoefeningen: cardiologie 
en hartchirurgie (openhartoperaties). Over cardiologie kwamen 
bijvoorbeeld veel klachten binnen van het Ruwaard van Putten 
Ziekenhuis in Spijkenisse, en in mindere mate van het Admiraal de 
Ruyter Ziekenhuis in Zeeland. Maar patiënten van het HagaZiekenhuis 
klagen over hartchirurgie en dus niet over cardiologie. 
 
Meldpunt Hartpatiënten 
Om misverstanden te voorkomen heet het Meldpunt waar mensen met 
klachten en meldingen terecht kunnen voortaan Meldpunt 
Hartpatiënten. Daar kunnen dus ook meldingen worden gedaan van 
mogelijke fouten en missers bij hartchirurgie. Het Meldpunt 
Hartpatiënten staat overigens ook open voor meldingen van 
verpleegkundigen, assistenten en artsen. De informatie die we krijgen 
bij het meldpunt wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Gaat het om 
juridische verwijtbaarheid, dan kan de melder terecht bij onze 
letselschadeadvocaat Rob Vermeeren. 
 
In kaart brengen problemen 
Opzet van het Meldpunt Hartpatiënten is een beeld te krijgen van 
eventuele problemen en knelpunten in ziekenhuizen op de afdelingen 
cardiologie of hartchirurgie. Met deze gegevens kunnen wij 
ziekenhuizen die volgens veel melders haperen, aanspreken op de 
veiligheid van patiënten. 

Wij willen in dit verband nogmaals benadrukken dat in de meeste 
Nederlandse ziekenhuizen de zorg prima is, en dat verreweg de 
meeste cardiologen en hartchirurgen uitstekend werk verrichten, 
hun stinkende best doen en uiterst bekwaam zijn. Het Meldpunt is 
bedoeld om eventuele problemen in kaart te brengen, en die met 
het desbetreffende ziekenhuis te bespreken. 

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