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Er moet een parlementaire enquête komen om het hoge aantal medische fouten te
onderzoeken. Dat vindt SIN-NL, de organisatie voor slachtoffers van medische fouten in
Nederland.

Zelfregulering medisch specialisten faalt
‘De zelfregulering van medisch specialisten faalt. Alleen externe druk kan hen corrigeren.’
Dit zegt Sophie Hankes (51), voorzitter van SIN-NL, de organisatie van slachtoffers van
medische nalatigheid in Nederland.
Hankes reageert op het vraaggesprek met Harry van Hulsteijn, internist en ondervoorzitter
van de Orde van Medisch Specialisten, deze week in Elsevier.
Van Hulsteijn zegt in Elsevier, dat specialisten hun werk goed moeten doen, of anders
dienen te vertrekken: ‘Wie dit beroep wil uitoefenen, moet daarvan de lusten én de lasten
dragen. In de geneeskunde is geen plaats voor mensen die hun vak niet goed uitoefenen.’
Geen woorden, maar daden
Hankes van SIN-NL, tegenover elsevier.nl: ‘Geen woorden, maar daden. Slachtoffers van
medisch falen worden geweerd. Laat de Orde van Medisch Specialisten eerst met de direct
betrokkenen praten, met ons in discussie gaan, en burgers correct informeren.’
Zij wil, dat er waarheidscommissies worden ingesteld om te achterhalen waarom er geen
onderzoek wordt verricht naar het hoge aantal ernstige medische fouten met slachtoffers.
Ook dringt zij aan op een parlementaire enquête.
Ernstige fouten
Volgens haar ontbreekt in Nederland nog altijd een exacte registratie van medische fouten:
‘Naar schatting een op de 1.000 ziekenhuisopnames gaat gepaard met een ernstige fout,
met de dood of invaliditeit als gevolg.’
Hankes: ‘Als je diverse internationale onderzoeken naar Nederlandse maatstaven vertaalt,
dan worden hier jaarlijks zeker 16.000 ernstige medische fouten gemaakt. Gerekend vanaf
1992 betekent dit 240.000 ernstige medische fouten met slachtoffers, die niet zijn
onderzocht.’
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Nalatigheid
Hankes: ‘Elke specialist kan een fout maken. Maar soms is er sprake van nalatigheid, bij
verzwijgen sprake van opzet, en zelfs van criminaliteit. Als patiënten niet goed worden
geïnformeerd over wat er is fout gegaan, en hen een herstelbehandeling wordt onthouden,
is er echt iets heel ernstigs aan de hand.’
Zij wijst er met nadruk op, dat slachtoffers van medische fouten die een tuchtprocedure zijn
begonnen bij het Medisch Tuchtcollege ‘op een zwarte lijst worden geplaatst, en tot
persona non grata in de medische zorg worden verklaard.’
Door Willem Wansink
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