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HIGHLIGHT:
Slachtoffers medische fouten verwijten de ex-inspecteur laksheid.

door Lucien Baard
ENSCHEDE/UTRECHT SIN, de vereniging van slachtoffers van medische fouten, heeft Herre Kingma op haar
rode lijst gezet.
De huidige topman van het Medisch Spectrum Twente (MST) wordt verweten dat hij destijds, als inspecteur
gezondheidszorg, onvoldoende deed om medische missers te onderzoeken, en terug te dringen.
Op de rode lijst staan in totaal 20 ziekenhuizen, artsen, bestuurders en instellingen, die fouten weigerden toe te
geven, te bestrijden of te herstellen. De namen zijn bekendgemaakt om de slachtoffers een stem te geven en een
cultuuromslag in de zorg af te dwingen. Volgende week dinsdag is er een congres van de inspectie. In het weekeinde
komt SIN zelf bijeen om aandacht te vragen voor het probleem.
Een van de sprekers is John Kleijn, vader van de overleden baby Dimitri. Hij verwijt Kingma dat hij de dood van
zijn kind niet heeft onderzocht. Kingma was gisteren niet voor een reactie bereikbaar. Als leider van het MST heeft hij
in het ziekenhuis tal van zaken in gang gezet, die de kwaliteit in de zorg moet verbeteren en die fouten kunnen
terugdringen. Hij is uit deze regio de enige op de lijst.
Sophie Hankes, voorzitter van SIN (Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid), zegt dat alleen de 'harde zaken' tot een
plek op de lijst hebben geleid. "Geen geruchten, of dubieuze zaken. Maar laat duidelijk zijn, dat dit het topje is van de
ijsberg." Van de 1,3 miljoen ziekenhuispatieenten ondervinden ongeveer 10.000 patieenten blijvende schade door een
medische fout. Bij 6.000 was dat onnodig, meldde eerder het onderzoeksbureau Nivel. Volgens Nivel hadden van de
42.000 overlijdens in een ziekenhuis er 1700 voorkomen kunnen worden.
Bijlage Spectrum:
Vermijdbaar of verwijtbaar?
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