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Wettelijke regelingen gelden ook voor medische sector, toch?
De ontwikkelingen rond de neuroloog uit Twente zijn in een aantal opzichten exemplarisch en opvallend, onder
andere ten aanzien van zwijgplicht en de rol van de Inspectie Gezondheidszorg. Deze neuroloog kreeg veertien jaar
carte blanche om te disfunctioneren en bij vele tientallen patiënten foutieve diagnoses te stellen en verkeerde
behandelingen te geven (o.a. NRC Handelsblad, 21 januari). De directie van het ziekenhuis, de raad van bestuur, de
Inspectie Gezondheidszorg, het Openbaar Ministerie en verzekeraar Medirisk zwegen. Een interne afspraak om te
zwijgen werd als afdoende middel beschouwd.
Het is duidelijk dat dit middel gefaald heeft. De betrokken neuroloog is weer aan het werk gegaan in Duitsland.
Directie en raad van bestuur zijn bij kennisname van medische fouten waar sprake is van ernstige schade voor de
patiënt verplicht om melding te maken bij de Inspectie Gezondheidszorg. Deze heeft echter als beleid "individuele"
medische fouten niet te onderzoeken. Een aanvaardbare rechtvaardiging hiervoor ontbreekt, zeker nu erkend is dat bij
circa 10 procent van de medische behandelingen in het ziekenhuis fouten optreden.
De neuroloog blijkt inmiddels minstens tachtig slachtoffers te hebben gemaakt. Ik kan mij niet voorstellen dat
niemand van deze slachtoffers zich gewend heeft tot de Inspectie. Het zou zinvol zijn om op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur informatie in deze op te vragen van de Inspectie Gezondheidszorg. Ik bepleit zelfs het
opvragen van alle bij de Inspectie Gezondheidszorg ingediende klachten van individuele slachtoffers. Dan kan
daadwerkelijk inzicht verkregen worden in disfunctionerende artsen en ziekenhuizen en kunnen maatregelen ter
verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg getroffen worden.
Tot nu toe kiezen artsen om te zwijgen en ook om de slachtoffers van medische fouten dood te zwijgen, uit angst
voor reputatie en mogelijke procedures. Dit is in strijd met de verplichtingen van artsen op grond van de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar blijkbaar gelden wettelijke verplichtingen niet voor de medische
sector en wordt volstaan met onderlinge afspraken.
Mr Sophie Hankes
voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland
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