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Haarlem - Een zwartboek vol ernstige medische missers heeft Sophie Hankes (53)
gisteren op de Nieuwe Gracht in Haarlem overhandigd aan de directeur van het
Patiënten Gehandicapten en Ouderenfonds (PGO). Het PGO dat miljoen euro's subsidie
geeft aan organisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen.
Hankes is al jaren bezig met haar missie om 'ernstige fouten' in de zorg op te sporen. In
2005 heeft ze de stichting Slachtoffers Iatrogene (door de arts veroorzaakt) Nalatigheid
Nederland opgericht en de Iatrogenic Europe Unite-Alliance. De juriste trekt niet alleen
in Nederland maar in heel Europa ten strijde. Ze is zelf ook slachtoffer van een
medische misser en daardoor ernstig gehandicapt. Maar ook haar vader en moeder
waren slachtoffer.
Volgens Hankes worden medische slachtoffers niet goed geholpen omdat artsen niet
bereid hun fouten te erkennen. ,,Dagelijks vallen er twintig doden en raken er twintig
mensen invalide door fouten. Maar dat wordt niet geregistreerd, niet onderzocht en niet
voorkomen. Daardoor krijgen slachtoffers en nabestaanden geen eerlijke informatie of
herstelbehandeling. De situatie is zeer ernstig.''
Hankes was met twee andere slachtoffers Peter van den Berk en Tonny Wigman uit
Limburg in Haarlem. Zij verloren hun kleinkind wegens nalatigheid door de huisarts.
Hankes is boos op het PGO omdat ze geen subsidie krijgt. In het kader van een
'zomeractie tegen fraude' ging ze naar Haarlem voor haar protest. ,,Wij zijn door de
inspectie naar het PGO gestuurd. Vervolgens hebben we een voorstel voor 30.000 euro
ingediend en dat op onduidelijke grond is afgewezen. Terwijl wij staan voor een
onafhankelijk onderzoek naar medische missers.''
,,Het PGO krijgt 35 tot 40 miljoen subsidie per jaar van de overheid. Dat geld gaat naar
artsen en patiëntenorganisaties die geen onafhankelijk onderzoek doen.'' Sophie
Hankes (in rolstoel) geflankeerd door Tonny Wigman en Peter van den Berk. foto united
photos/rob hendriks

