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SIN-NL publiceert zwartboek medische fouten
De stichting Slachtoffers Iatrogene NalatigheidNederland (SIN-NL) gaat onverveerd verder met
haar strijd tegen medische fouten, met nogal
onconventionele methoden, vooral via Internet.
Onlangs plaatste
men foto’s van twee artsen (met een balkje over de
ogen) op de eigen website. En in maart 2008 zette men een lijst met “foute” artsen online.
Vandaag (19 juni 2008) houdt men een korte demonstratie van 12.45 uur tot 14.00 uur, voor
de ingang van de Doelen, Rotterdam. Daar vindt het zesde congres over patiëntveiligheid
plaats, georganiseerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Ook brengt SIN-NL vandaag een zwartboek uit, “Noodsituatie medische fouten en de
slachtoffers”. Op Internet is het zwartboek gratis te downloaden.
“De KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging weigeren tot nu toe elk overleg met
SIN-NL”, zegt SIN-NL-voorzitter mr Sophie Hankes (foto, zelf slachtoffer van een medische
fout), “Ze zwijgen de slachtoffers van medische fouten dood, dus ook die van huisartsen.
Dit is in strijd met hun zorgplicht op basis van de Wet
Geneeskundige Behandelings Overeenkomst”.
Er is niets bekend over fouten van huisartsen, zegt Hankes,
“Huisartsen registreren hun fouten niet of nauwelijks, onderzoeken
hun fouten niet en doen niets aan preventie van hun medische
fouten”.
De NPCF weigert volgens Hankes om de belangen van slachtoffers
te behartigen. “Men heeft ons verwezen naar de zorgverzekeraars.
Dit was ten tijde van Mw Iris van Bennekom als directeur, die
gehuwd is met een medisch specialist”.
Hankes hekelt het feit dat de NPCF subsidie kreeg zodat het Nivel een onderzoek kan doen
naar slachtoffers van medische fouten. Volgens Hankes weigert het Nivel met SIN-NL te
spreken. Van de andere kant wees het fonds PGO een subsidie voor onderzoek door SIN-NL
af. “Omdat wij niet tot de doelgroep behoren”, zegt Hankes, “We wilden het onderzoek in
samenwerking met een onafhankelijk instituut uitvoeren”.Hankes wil de huidige koers
gewoon voortzetten. “Opgeven is voor ons geen optie, ondanks alle tegenwerking”.
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18 juni 2008 Twee artsen Beatrix Ziekenhuis op E-schandpaal
26 mei 2008 SIN-NL kritisch over nieuwe Patiëntenwet
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