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Manifest 2007 Jaar van en voor slachtoffers van medische fouten, ter gelegenheid van
het 50 jarig bestaan van de Europese Unie, 25 Maart 2007
Ter verbetering van de transparantie en kwaliteit van de gezondheidszorg:
*introductie van het “Vertel en Herstel” protocol op basis van het Harvard Consensus Rapport Maart
2006 ten goede van slachtoffers van medische fouten
*introductie van het “Vertel en Herstel”protocol alsmede patiëntveiligheid in de opleiding
geneeskunde, alsmede introductie van jaarlijkse bijscholing voor artsen en medische hulpverleners.
*introductie van positieve beloningen voor artsen, verpleegkundigen en andere medische
hulpverleners om medisch fouten aan de overheid te melden en patiënten te informeren over medische
fouten. Tevens introductie van sancties tegen hen die medische fouten niet melden noch patiënten
informeren over medische fouten. Introductie van een verplicht meldsysteem alsmede analyse en
preventie.
*introductie van een Nationaal Meldpunt voor slachtoffers van medische fouten in combinatie met het
aanstellen van een Nationale Onafhankelijke Bemiddelaar met bevoegdheden om direct te
interveniëren voor en ten goede van slachtoffers van medische fouten.
*bij wet vaststellen:
- medische en verpleegkundige dossiers zijn slecht geldig na schriftelijke autorisatie van de patiënt.
*-sancties voor het niet direct ter beschikking stellen van de volledige en correcte medische dossiers
op het eerste verzoek van de patiënt.
*-verplichting voor ziektekostenverzekeraars en artsen om de patiënten hun ICD-10 codes van hun
aandoening ter beschikking te stellen alsmede kopieën van alle rekeningen van artsen en ziekenhuizen.
*wettelijke verplichting om vertegenwoordigers van slachtoffers van medische fouten mee te laten
beslissen in besprekingen en besluitvorming omtrent medische fouten, slachtoffers en
patiëntveiligheid.
*wettelijke verplichting om bij medische fouten bemiddeling aan te bieden in plaats van juridische
procedures.
*wettelijke verplichting om no-fault systeem aan te bieden, in plaats van tort-systeem .
*wettelijke verplichting voor nationale Inspecties voor Gezondheidszorg in alle EU-landen om de
status van artsen mbt professioneel disfunctioneren te registreren en deze informatie ter beschikking te
stellen van alle EU-burgers.
*instellen van waarheidscommissies om medische fouten en de positie van de slachtoffers te
onderzoeken.
*instellen van nationale parlementaire enquêtes per land alsmede instellen van enquête van het
Europees Parlement ter onderzoek van medische fouten, de positie van slachtoffers en
patiëntveiligheid in het algemeen.
Moge deze vernieuwingen de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren voor alle betrokkenen

