Noodplan medische fouten, 25 november 2007.
Een noodplan is opgesteld omdat de Inspectie Gezondheidszorg weigert om medische fouten
te onderzoeken en slachtoffers van medische fouten te helpen.
Op 7 november 2007 hebben de organisaties van medisch specialisten, de ziekenhuizen en de
verpleegkundigen toegegeven dat het weigeren van eerlijke informatie en weigeren van
herstelbehandeling na een medische fout, valt onder het strafrecht.
Mede na recent overleg met de Inspectie Gezondheidszorg werd het volgende duidelijk:
• De Inspectie Gezondheidszorg weigert om de huidige medische fouten te onderzoeken.
• De Inspectie weigert de artsen te vervolgen, die medische hulp weigeren aan de huidige
slachtoffers.
• De Inspectie gezondheidszorg richt zich mbt patientveiligheid uitsluitend op de toekomst.
Conclusie
De inspectie weigert medische strafbare feiten te onderzoeken en de daders te vervolgen.
Artsen staan blijkbaar boven de wet. Let wel, het gaat om duizenden medische fouten per jaar,
het gaat om duizenden slachtoffers per jaar en de Inspectie inspecteert niet. Stel de politie
weigert structureel opsporing van degene die doorrijdt na een verkeersongeval zonder hulp te
verlenen, een misdrijf volgens art 7 WegenVerkeersWet.
SIN-NL heeft aldus het volgende noodplan opgesteld
1. Website: plaatsing van foto’s en zwarte lijst van artsen die met opzet eerlijke
informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten weigeren, in
strijd met de WGBO.
2. Weigeren nazorg: toevoegen als misdrijf in Wetboek. van Strafrecht analoog aan art 7
WVW, doorrijden na ongeval.
Tevens invoering van Vertel en Herstel voorstel in WGBO.
3. Verzoek aan Onderzoeksraad voor de Veiligheid tot:
- onderzoek naar de ernst en hoeveelheid van medische fouten
- onderzoek naar de weigering van nazorg aan slachtoffers van medische fouten
- formuleren van aanbevelingen ter verbetering.
4. Verzoek aan Ombudsman tot onderzoek naar weigering van de Inspectie
Gezondheidszorg om de structurele weigering van eerlijke informatie,
herstelbehandeling door 5 ziekenhuizen, bij slachtoffer van medische fout te
onderzoeken.
5. Toevoegen aan WGBO:
Medische verpleegkundige dossiers slechts geldig na schriftelijke autorisatie van de
patiënt.
*-sancties voor het niet direct ter beschikking stellen van de dossiers.
*-recht van patiënten hun ICD-10 codes van hun aandoening te ontvangen alsmede
kopieën van alle rekeningen van artsen en ziekenhuizen,.
6. Aanstellen van Ombudsman ten behoeve van slachtoffers van medische fouten, met
bevoegdheid tot direct ingrijpen bij weigering van informatie en herstelbehandeling (=
mishandeling en/of poging tot doodslag) van slachtoffers van medische fouten.
7. Instellen van onafhankelijk Instituut voor Slachtoffers van Medische Fouten, functie:
Registratie, onderzoek en preventie, alsmede regelen van eerlijke informatie en
nazorg.
8. Instellen van Parlementaire Enquête en instellen van Waarheidscommissies
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