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Inleiding

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dit geldt zeker 
ook voor de zorg. Ook artsen zijn mensen en fouten 
maken is menselijk en soms onvermijdelijk. Wat niet 
onvermijdelijk is, is een correcte afhandeling van 
fouten en alles in het werk stellen ter voorkoming 
van herhaling. Om inzicht te krijgen in hoe deze af-
handeling beleefd wordt in de praktijk, heeft de 
Consumentenbond een Meldactie medische missers 
gehouden. Met 1900 reacties in zeven weken tijd bij 
de door ons gehouden Meldactie, in het kader van 
onze zorgcampagne Kiezen moet Kunnen, hebben 
we het niet meer over incidenten, maar over een 
structureel probleem dat aan de kaak gesteld moet 
worden.

De titel van dit boek, Dokter, luister nou! ‘Persoonlijke 

verhalen over medische missers’, geeft treffend aan 
dat het ontkennen van fouten moet ophouden en 
dat er vrijuit en eerlijk gesproken moet worden met 
patiënten. Het begint met een goed gesprek. En hoe 
eenvoudig dat ook klinkt, uit ons onderzoek blijkt dat 
maar een zeer klein percentage zorgverleners deze 
‘eenvoudige’ actie onderneemt. Vast staat dat met dit 
gesprek de fout niet kan worden teruggedraaid, maar 
het gevoel van onbegrip en verdriet kan wel worden 
weggenomen. En precies dàt is wat de patiënt in veel 
gevallen wil. De overtuiging leeft dan ook dat veel 
van de meldingen niet binnen zouden zijn gekomen 
wanneer hierover goed gecommuniceerd was. Com-
municatie is troef, juist ook in de zorg. 
De persoonlijke verhalen die slachtoffers en nabe-
staanden bij ons achterlieten, hebben enorme 
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indruk op ons gemaakt. Niet alleen het aantal ver-
halen was overweldigend, maar ook de impact er-
van. Het heeft onze ogen geopend en ons doen 
inzien dat wij deze verhalen niet ongelezen kun-
nen laten. Deze verzameling van verhalen zien wij 
als de noodkreet tot verbetering van de situatie van 
patiënten die slachtoffer zijn geworden van een me-
dische misser. De positie van slachtoffers is al schrijnend 
genoeg. Laat deze publicatie de aanleiding zijn om 
te zorgen dat de daarna in te slagen wegen patiënt-
en enkel energie geven en niet kosten. 

De harde waarheid is dat de situatie rondom me-
dische missers spijtig genoeg maar één van de vele 
onderdelen in de zorg is waarbij openheid ontbreekt. 
In deze publicatie is vooral de situatie rondom me-

Inleiding

dische missers in de spotlights geplaatst, maar wij 
zouden graag dit boek ook symbool laten staan voor 
de algemeen aanwezige doofpotcultuur in de zorg, 
de ingewikkelde en ondoorzichtige klachtproce-
dures en de ronduit slechte informatievoorziening 
naar patiënten toe. Kiezen zou moet kunnen in de 
zorg, maar zonder transparantie is het maken van 
een goede keuze een onbegonnen zaak. 

Moge dit boek het signaal afgeven dat er niet langer 
gesproken dient te worden over de wens tot ver-
betering, maar over de noodzaak tot verbetering! 
Dokter, luister nou!

Bart Combée
directeur Consumentenbond
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Persoonlijke 
verhalen over 

medische missers

Cosmetische ingrepen

‘Borstverkleining bij mijn dochter toen ze 18 jaar was. 
Beide borsten elk een kilo weggehaald. Heeft lang-
durig ontstoken wonden gehad. 
Werd aangestipt met alle pijn en ellende van dien! 
Mijns inziens had ze antibiotica moeten gebruiken. 
Huisarts, plastisch chirurg en assistente bleven maar 
aanstippen. Het zou allemaal goed komen! Nog 
heeft ze pijn in de borsten. Ze heeft nog steeds grote 
littekens. Heeft langdurige napijn en verhoging ge-
had, waardoor ze niet kon werken/studeren. De plas-
tisch chirurg zei dat dit vaker voorkomt. Iedere huid 
is anders, daar was het mee afgedaan.’

‘Tijdens een mid-facelift met daarbij correctie van de 
onderste oogleden (wallen weghalen) werd te veel 
huid weggenomen waardoor de onderste oogleden 
open bleven staan (ectropion). Hierna drie operaties 
noodzakelijk, middels huidtransplantatie is de huid 
onder oogleden terug gezet waardoor deze weer 
konden (aan)sluiten.’

‘Ondeskundigheid; hij wist niet dat je van lekkende 
borstimplantaten ernstig ziek kunt worden, terwijl er 

al erg veel medische publicaties over bekend waren. 
Hij heeft me met een kapot implantaat naar huis ge-
stuurd en gezegd dat er wetenschappelijk nog niets 
was aangetoond en dat ik over een jaar of 5 maar 
eens terug moest komen. Ik lag op dat moment al 
ruim een jaar in bed met veel pijn. Later bleek dat het 
implantaat echt stuk was en in het bloed terecht was 
gekomen, waardoor een ernstige auto-immuunziek-
te was ontstaan met neuro-logische problemen en 
schade in het hele lichaam.’

‘Ik heb drie cosmetische operaties laten doen 
verdeeld over twee jaar. Een hoog aangeschreven 
plastisch chirurg heeft meerdere zaken niet goed of 
enorm fout gedaan!
Opsomming:
•	 Niet mooi behandelen van mijn borsten (maar 

daar is nog mee te leven).
•	 Intussen zit één borstprothese scheef. 
•	 Foute liposculptuur van onderbuik waardoor ik 

nu een kuil van 30cm op mijn onderbuik heb. 
•	 Ondeskundig en asymmetrisch uitgevoerde 

liposculptuur van de binnenkant van mijn  
benen/knieën.
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Maar het ergste is dat hij, zonder dit te zijn over-
eengekomen, aan buitenzijde van mijn linkerboven-
been vet heeft afgezogen en aan de andere kant niet, 
omdat dit ook helemaal niet had mogen gebeuren. 
Toen hij had ontdekt dat hij één kant per ongeluk 
had gedaan, is hij gestopt. De andere kant heeft hij 
natuurlijk niet meer gedaan. Gevolg is dat in de 
buitenkant van mijn linkerdij een deuk zit met zicht-
bare knobbels, terwijl de andere kant mooi is (was 
vooraf aan andere kant ook goed).
Het lijkt alsof ik heel dik ben omdat ik zoveel heb 
laten doen, maar dat is niet zo! 

Ik ben een sportvrouw die 3 dagen in de week les 
geeft naast mijn gewone baan en heb er (ondanks 
mijn genetisch stevige bouw) altijd van gedroomd 
mooie slanke benen te hebben. Het resultaat na 
deze operaties is niet mooi, zeker niet als ik bloot 
moet in bikini.’

Medicijnen

‘De anesthesist heeft zonder afspraak vooraf een 
blokverdoving toegediend, terwijl hij in mijn medisch 
dossier had kunnen zien, dat ik altijd een algehele 
narcose wil hebben. Ik heb dat ook aan de kamer-
zuster bekendgemaakt.’

‘De morfinepomp na de operatie was verkeerd af-
gesteld. Gevolg: te veel morfine toegediend. Ver-
pleegkundige had twee patiënten tegelijk om op 
te halen bij verkoeverkamer en heeft een komma 
verkeerd gelezen voor de morfinedosering. Helaas is 
alles via de klachtencommissie geregeld nadat ik een 
klacht ingestuurd had. Later nog telefonisch contact 
gehad, waarin mij verteld werd dat de procedures 
aangescherpt werden en de protocollen op de afde-
ling herzien waren. De betreffende verpleegkundige 
helaas niet meer gesproken. Later heb ik gehoord 
dat zij niet meer in het betreffende ziekenhuis werkt.’

‘Volgens protocol worden na een heupoperatie an-
tistollingsmiddelen toegediend. Ik kreeg dagelijks 
tabletten en werd steeds zieker, kon absoluut niet 
meer eten en/of drinken van de intense misselijkheid. 

Er werd geen aandacht aan geschonken (zou vanzelf 
wel over gaan), laat staan een onderzoek naar de 
oorzaak. Ik zorgde voor een snelle thuiskomst en een-
maal thuis ben ik meteen gestopt met die tabletten. 
Gevolg: de dag daarop kwam de eetlust terug en kon 
ik langzaamaan weer eten en drinken! Als ik door was 
gegaan met hun protocol van 5 weken blijven door-
slikken, dan had dat mijn dood betekend.’

‘De internist was op de hoogte van mijn trombose en 
gebruik van bloedverdunningsmedicijnen. 
Hij schreef aan het begin van mijn zwangerschap tot 
twee keer toe de verkeerde medicatie voor. Tijdens 
de nacontrole kwam hij aan met een conclusie die 
zo’n elf jaar eerder al was getrokken en opgenomen 
in mijn medisch dossier. Hij had dus ook duidelijk 
mijn dossier niet gelezen.

Ik heb na uitleg over het voorval om een andere in-
ternist gevraagd aan de poli. Zij wezen mij direct een 
andere internist toe. Daar heb ik mijn verhaal ook 
gedaan, maar ik had het gevoel dat niemand het een 
interessant verhaal vond.’
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‘De plastisch chirurg zei 
dat dit vaker voorkomt. 
Iedere huid is anders, 
daar was het mee afgedaan.’



14 Persoonlijke verhalen over medische missers 15

‘In januari 2007 had ik last van hartkloppingen. 
Ik werd verwezen naar een cardioloog. Hij stuurde 
me naar een internist die wegens te snelle werking 
schildklier het medicijn strumazol voorschreef. De 
hele winter was ik extreem moe en de huisarts zei 
dat dit verband hield met mijn leeftijd (bij 80). Begin 
juni kreeg ik hoge koorts 39,3 ˚C. 
De huisarts kwam niet, maar zou medicijnen laten 
brengen. Even later was de koorts opgelopen tot 
40,4 ˚C. De huisarts kwam niet. Daarna weet ik 
niets meer totdat ik 8 dagen later ontwaakte op de 
intensive care. Ik was gevonden door de buren die 
iets verdachts opgemerkt hadden. Mijn witte bloed-
lichaampjes waren gedaald onder de 10%, ik had lon-
gontsteking en bloedvergiftiging. Na ruim een maand 
was ik thuis, tijdelijk volslagen invalide. 
De oorzaak bleek strumazol te zijn, waar ik absoluut 
niet tegen kan. Als ik een kwartier later in het ziek-
enhuis was geweest, had ik nu niet meer geleefd. 
Klachten moeten serieus genomen worden en hoge 
koorts heeft altijd een oorzaak. Dit kan men op af-
stand niet afdoen met een koortswerend medicijn. 
Bovendien had de internist mijn bloed moeten bekijken. 
Dan had men in februari al ontdekt dat er iets fout 
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zat en was me een hoop ellende bespaard gebleven.’

‘Mijn moeder had klachten. De internist zei dat het 
allemaal geestelijk was en stuurde haar naar een 
psychiatrische kliniek. Dat terwijl hij geen psychia-
ter was. Twee maanden later overleed ze aan een 
hersentumor. 
Mijn moeder heeft dus dankzij die man de laatste 
maanden van haar leven in een (wat zij noemde) 
gekkenhuis gezeten.’

‘Onze dochter is allergisch voor antibiotica. Ze raakt 
hierdoor in een anafylactische shock. Ze liep een 
infectie op en tijdens de hemodialyse kreeg ze de 
antibiotica waar ze allergisch voor was. Ze raakte in 
een anafylactische shock. De arts bleek niet in de sta-
tus te hebben gekeken. Nadien werd nog drie keer 
door een kindernefroloog de betreffende antibiotica 
voorgeschreven. Dankzij de alarmbellen bij de apo-
theek kon erger worden voorkomen.’

Darmen

‘Tijdens het verwijderen van een cyste in de en-
deldarm is er te veel littekenweefsel verwijderd. 
Daardoor is er een dunne plek ontstaan die is door-
gebroken. Gevolg: een zware buikholteontsteking. 
Na een tweede operatie is er een nieuwe stoma in 
de dikke darm gemaakt. Door intraveneuze toedien-
ing van antibiotica, voeding en zoutoplossing is er 
in het lichaam te veel vocht opgehoopt, waardoor 
de patiënt bijna is gestikt. Door kennis van een arts 
in opleiding is na enkele weken de juiste plaspil toe-
gediend waardoor vocht is afgevloeid en patiënt is 
hersteld. De opnameduur is door deze complicaties 
tot zeven weken opgelopen. Revalidatie en herstel 
heeft na ontslag uit het ziekenhuis nog vier maan-
den geduurd.’

‘Een hechtfout bij van mijn destijds 3-jarig zoontje: 
navel vastgehecht aan perineum. Dit bleek een 
bekende complicatie maar is niet te zien op buik-
echo’s. Er is ook niet aan gedacht.
Na twee weken is hij overgeplaatst naar een gespe-
cialiseerd kinderziekenhuis, centrale (voedings)lijn 
gekregen die tijdens inbrengen drie keer brak. 

Na een week lijnsepsis en enorm gezwollen buik: 
heroperatie. Darm bleek uitgezet, er is een stuk 
verwijderd. De nacht na de operatie kreeg hij een 
septische shock, gevolg: vijf dagen opname op de 
kinder-IC. Gelukkig geen complicaties meer, behalve 
hardhandige verwijdering van lijn die verkleefd bleek. 
Totale opnameduur: zes weken in plaats van drie da-
gen; drie operaties met in totaal meer dan tien uur 
narcose, interventies op de IC alwaar zeker 10 draden 
aan zijn lijfje zaten, ontelbaar veel antibiotica, 
diclofenac, morfine, noradrenaline, zuurstof en weet 
ik wat nog meer bij een kind van net 3 met een 
simpele blindedarmontsteking waar we op tijd bij 
waren.’

’Mijn zoon zijn waarde (acute appendix) waren niet 
zo hoog dat er direct ingegrepen moest worden, ter-
wijl mijn huisarts achteraf zei dat hij zag aan de uit-
slag dat het acuut was (die had ons met spoed naar 
ziekenhuis gestuurd). Ze hebben hem gewoon vanaf 
16.00 uur laten liggen op de EHBO tot er om 22.00 
uur ‘s avonds plaats was voor een kijkoperatie. Hij is 
uiteindelijk pas om 23.30 uur geopereerd. 
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Na acht dagen wisten we pas dat hij het zou halen.’

‘Ik melde me met aanhoudende buikpijn en koorts 
met Pasen bij de weekendarts. Die stuurde mij naar 
huis met de woorden dat ik zeker geen blinde-
darmontsteking had maar een virus. Enkele dagen 
later stelde mijn eigen huisarts een abces vast nabij 
de blindedarm. In het ziekenhuis bleek de blinde 
darm zo erg ontstoken dat een operatie niet mogelijk 
was aangezien de gehele onderbuik ontstoken was. 
Hierdoor en door bijkomende complicatie van vocht 
in de longen heb ik drie weken in het ziekenhuis 
moeten verblijven en pas enkele maanden later kon 
ik aan de blindedarm geopereerd worden.’

‘Tijdens een darmonderzoek zijn poliepen verwij-
derd. Ongeveer tien uur daarna kreeg ik vreselijke 
pijn. De diagnose was ‘darmperforatie’. Hierna met 
spoed naar ziekenhuis waar ik ‘s nachts direct ben 
geopereerd. Ik heb drie weken in het ziekenhuis 
gelegen. Enkele weken daarna is een flinke litteken-
breuk ontstaan te hoogte van de navel. De chirurg 
kon dit herstellen door drie matjes van 30x30 cm 
onder de huid te bevestigen (totaal dus 90x90cm). 
Wegens een flinke kans op infectie en de kans dat 
de breuk weer terug kon komen, heb ik na overleg 
met andere artsen hiervan afgezien. Wegens het 

lelijke aanzicht van de breuk ben ik sindsdien nooit 
meer gaan zwemmen en naar het strand gegaan. 
Na de breuk paste geen enkele pantalon meer, zo-
dat ik alles heb moeten vernieuwen. Het is nu acht 
jaar geleden, maar iedere morgen bij het douchen 
baal ik nog steeds van het aanzicht. Ik troost mij maar 
steeds met feit, dat het ook nog slechter had kunnen 
aflopen. Opvallend feit was wel dat de specialist die 
de poliepen had verwijderd nieuw was (mijn oude 
specialist was met de VUT gegaan). Voorts was de 
chirurg die mij ‘s nachts heeft geopereerd ook nog 
vrij jong en miste ook mogelijk de nodige ervaring.’

‘De ingreep was een simpele kijkoperatie om galste-
nen bij mijn man te verwijderen. Daarbij is de dunne 
darm geperforeerd en kwam hij met spoed op IC te-
recht (hij was al zwaar hartpatiënt).’ 

‘Voor de darmoperatie (verwijderen dikke darm) is er 
niet verteld dat er een naadje zou worden gemaakt 
en er kans was op naadlekkage, na de operatie heb-
ben ze acht dagen gewacht met ingrijpen. Acht da-
gen lag ik met een gescheurde darm en darminhoud 
in mijn buik en dus ernstige buikvliesontsteking.’

‘Betrokken specialist (inmiddels met pensioen ) heeft 
een tweetal fouten gemaakt. De eerste was om kort 
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na elkaar een derde colonscopie uit te voeren (tegen 
protocol, maximum is twee keer bleek achteraf ). Van-
wege de pijn (door de derde keer een geïrriteerde 
darm) is er vervolgens een te grote dosis roesmiddel 
gegeven met als gevolg een delirium met korte op-
name in een psychiatrisch centrum, waarna alsnog 
een operatie nodig was. Daarbij werd een volgende 
fout werd gemaakt. Het verdovingsinfuus van de 
ruggenprik werd na de operatie niet vervangen door 
de pijnstilling, waardoor er bijna een verlamming 
optrad. Alles voortvloeiend uit het niet handelen vol-
gens het protocol. 
Het ziekenhuis deed de klacht af met dat het hen 
speet maar dat het all in de game is (waar gehakt 
wordt vallen spaanders).’

‘Na het weghalen van een poliep in mijn darm met 
een scope kreeg ik een bijna dodelijke nabloeding. 
De chirurg heeft mij op het laatste moment gered. 
Ik heb er geen werk van gemaakt maar ik ben nooit 
meer de oude geworden.’  

‘Late onderkenning van complicaties na een darm-
operatie. Door die complicaties longontsteking, buik-
vliesontsteking en bloedvergiftiging. 
Vervolgoperaties aan de darm. Blijvende darm -en 
longproblemen, waardoor zes maanden IC en nog 

twee maanden op andere afdeling. Na pas zeven 
maanden is vastgesteld dat de bijnier niet goed func-
tioneerde. De grootste periode in het ziekenhuis heb 
ik veel te weinig fysiotherapie gekregen waardoor te-
vens polineuropathie aan de ledematen is ontstaan.’

‘Mijn vader werd geopereerd aan zijn maag, maar 
er kwam nog een darmbloeding bij met septische 
shock. We wisten niet dat ook twee à drie  dagen na 
de operatie nog kritiek zouden zijn. Mijn vader kwam 
zeer moeilijk uit zijn woorden en een verpleegkun-
dige stond op de hele afdeling en belde keer op 
keer de behandelend chirurg, die niet wilde komen. 
Degene die dienst had zei ‘het is mijn patiënt niet’. 
Mijn moeder was erbij en liet zich wegsturen. De 
verpleegkundige kwam niet op het idee hem terug 
te sturen naar de intensive care, want ze dacht dat 
vader ging dementeren. Dat was zaterdagavond. 
Maandagmorgen was de internist/chirurg pas bereid 
om te komen, zag de ernst van de zaak in en wilde 
opereren, maar dit was te laat. Vader is overleden 
door deze man waar hij zoveel vertrouwen in had ge-
had, maar die niet de moeite nam om even te komen 
kijken na veelvuldig bellen van de verpleegkundige.’

‘Er moest vanwege diverticulitis een stuk dikke darm 
verwijderd worden. De chirurg wilde een kijk-
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operatie doen. Daarbij wordt lucht in de buikholte 
gebracht, waardoor er meer ruimte is voor de in-
greep. Daar had ik mijn bedenkingen over, omdat ik 
zes maanden daarvoor in hetzelfde ziekenhuis aan 
een buikwandhernia was gerepareerd. De chirurg 
zei ‘appeltje-eitje’. Een dag na de ingreep (chirurg 
was met vakantie gegaan) bleek toch het oude lit-
teken gescheurd met een beknelling van de darm 
tot gevolg. Spoedopname in ander ziekenhuis waar 
breuk gerepareerd is. Twee dagen daarna bleek de 
darmnaad toch losgelaten te hebben. Gevolg: ope-
ratie-coma-ic-buikvliesontsteking-bloedvergiftiging-
dialyse-stoma. De buikwand was onherstelbaar be-
schadigd. Daarna volgden nog drie keer een operatie 
voor de buikwand en het weghalen van de stoma 
(buikwand hield de stoma niet) en het plaatsen van 
buikwandmatten. De laatste operatie was in juli 
2011, waarvan ik nu herstellende ben (hoop ik). Deze 
vier jaar zijn voor mijn gezin zeer emotioneel en ang-
stig geweest. Ik ben moeder en had samen met mijn 
man een bloemenkwekerij. Ik kan niet meer werken.’

‘Mijn nichtje van 7 had veel pijn. Ook tijdens het 
lachen, draaien en zelfs als mijn zwager haar om-
draaide in bed. Mijn zwager gaf dit door aan de as-
sistente. Zij zei: o, straks krijgt ze diarree en dan is het 
over. Toen ze de volgende ochtend weer belden, 

mochten ze komen en was de appendix gesprongen. 
Hierdoor moest ze een week in het ziekenhuis blijven, 
kreeg ze een drain in haar buik en heeft ze misschien 
wel een trauma voor dokters/ziekenhuizen. Verder 
mocht ze pas na drie weken weer naar huis. Gevolg: 
klas een jaar overdoen.’

‘Tijdens onderzoeken op de spoedeisende hulp is 
er verdikking van de blinde darm waargenomen en 
was er vocht in de buik zichtbaar. Artsen twijfelde 
wat er aan de hand was en hebben extra onderzoek 
laten doen door gynaecoloog. Ik moest met mijn ei-
gen auto van gebouw B naar gebouw H. De gynae-
coloog kon niks vinden en besloot een kijkoperatie 
te doen. Tijdens de kijkoperatie bleek dat de blinde-
darm ontstoken en gebarsten was. De blinde darm is 
verwijderd, maar geen drain geplaatst. Een dag na de 
operatie kreeg ik een ontsteking aan het litteken. Dat 
is opengesneden op zaal zonder verdoving. Ik kreeg 
hoge koorts; er werd alsnog drain geplaatst zonder 
verdoving. Die werd verkeerd geplaatst: niet in het 
abces maar in de buikholte. De ontstekingswaarden 
bleven hoog en ze wilden weer een drain plaatsen. 
Ik heb hier niet mee ingestemd en heb een second 
opinion laten doen in een ander ziekenhuis. Daar 
bleek dat ik ontlasting in mijn buik had en een abces 
van 20 centimeter. Daar is de drain wel goed  
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geplaatst en heb ik nog bijna drie weken in het ziek-
enhuis gelegen.’

‘Ik heb een jaar lang medicatie voor darmklachten 
gehad. Eindelijk mocht ik naar een gynaecoloog. 
Mijn baarmoeder moest er uitgehaald worden, om-
dat ik spataderen had die de baarmoeder naar links 
drukten en links begon het naar rechts te drukken 
met het gevolg dat ik veel vloeide. Veertien dagen 
op, veertien dagen af en om de twee uur verschonen 
met veel pijn. De operatie ging goed, zeiden ze. Maar 
zodra ik wakker werd zei ik dat ik pijn had. Dat was 
normaal, werd er gezegd.
Dat was niet zo. Eerst was het een wondbreuk, toen 
was het een abces en toen weer wat anders. Ik heb 
twee puncties gehad wat totaal niets opleverde. On-
geveer drie MRI-scans en ontelbare echo’s en een 
kijkoperatie en het heeft niets opgeleverd. Onder-
tussen had ik heel veel pijn. Zoveel dat het kolieken 
gaf en soms een week lang zo’n heftige pijn dat ik 
niet meer kon lopen en werken, omdat het naar mijn 
benen uitstraalde. Ik heb verschillende ziekenhuizen 
en pijnpoli’s bezocht en daar ook behandelingen 
gehad maar niets heeft het opgeleverd. Alleen een 
overdosis aan pijnstilling op advies van het zieken-
huis met als gevolg een acute darmstilstand. Totdat 
ik eindelijk een dokter tegen kwam, die, na me vijf 

minuten gezien te hebben zei: ik ga je opereren. Dus 
weer een operatie die tegen viel omdat ik geen pijn-
medicatie had en omdat er een andere arts bij moest 
komen.
Er was een stukje baarmoeder vast gekleefd aan de 
bekkenbodemspier, want elke keer als ik die spier ge-
bruikte kreeg ik een zweepslag. Dat was dus ook de 
reden dat ik niet kon lopen maar toen ik wakker werd 
van deze operatie voelde ik gelijk dat ik goed zat. En 
inderdaad was ik opgeknapt, na drie jaar kon ik weer 
gaan werken.
Pijn heb ik nog steeds als ik moe ben, maar ik ben fit-
ter, kan meer aan en ik kan er voor mijn drie kinderen 
zijn en die hebben dat ook gemist. Ik was blij dat ik 
gelijk had. Ook voor de mensen in mijn omgeving 
die voor onbegrip zorgden. 
Dit opschrijven lucht ook op.’ 

‘Ik werd op een zondag onwel. Huisartsenpost ge-
beld. Advies: paracetamol slikken en gaan slapen. 
Had ik dat gedaan, dan had ik dit niet meer kunnen 
schrijven. Mijn dochter vertrouwde de zaak niet en 
heeft mij toch naar ziekenhuis gebracht. Na onder-
zoek bleek ik een aneurysma (buik) te hebben. Direct 
kreeg ik een operatie van 9 uur. Ik ben helemaal her-
steld. Na een klacht heeft de huisartsenpost toege-
geven dat advies niet juist was.’ 
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‘Zaterdag 14 oktober met hevige buikpijn naar de 
huisartsenpost en daar werd vaag gezegd dat het 
een blaasontsteking was, recept voor antibiotica en 
pijnstillers mee en naar huis gestuurd. Maandag 16 
oktober werd ik om 22 uur naar de OK gereden en 
daar werd een darmperforatie en een buikvlies-
ontsteking geconstateerd!! Op het randje van de 
dood gebalanceerd door een verkeerde diagnose van 
een arrogante dienstdoende huisarts. De betreffende 
huisarts had verzuimd om mij direct door te sturen 
naar de EHBO en heeft verzuimd goed te luisteren 
naar mijn darmen en naar mijn verhaal!! Ik werd non-
chalant weggestuurd met de boodschap; het zal wel 
een blaasontsteking zijn (zonder dat er urine getest 
was!!). Gelukkig heb ik het overleefd, maar het was 
kantje boord!! Een tijdelijke stoma en lelijke littekens 
en soms nog steeds buikklachten tot gevolg!! Stoma 
is na drieënhalve maand gelukkig verwijderd. Heb 
nog wel vele complicaties daarna gehad. Maar nu 
ben ik gelukkig, na bijna vijf jaar, redelijk hersteld van 
deze ellende.’
 

‘Bij het verwijderen van een cyste is mijn darm ge-
perforeerd. Ik ben naar huis gestuurd met een buik-
vliesontsteking tot gevolg. In totaal ben ik zeven keer 
geopereerd, heb ik tien dagen in coma gelegen en 
vier weken in het ziekenhuis gelegen. Met een sto-
ma, en psychisch in de war tot gevolg.’

‘De eerste fout die is gemaakt is tijdens de operatie 
was in plaats van het aanleggen van een pouch, het 
aanleggen van een stoma... Dit omdat volgens de 
chirurg mijn slagader van mijn dunne darm te kort 
was! In het ziekenhuis hebben ze mij echter kun-
nen helpen zonder rare trucjes! De tweede fout die 
de chirurg heeft gemaakt is mij vertellen dat ik nooit 
meer van mijn stoma af zou kunnen komen!!! Dat 
was een grove leugen en dat had hij nooit mogen 
zeggen, vooral omdat het niet waar is... Tot op de dag 
van vandaag kan ik om beide fouten nog steeds zo 
ontzettend boos worden...
Ik was destijds altijd bang dat ik die kerel zou aanvlie-
gen... Ik heb er wel over gesproken met mijn nieuwe 
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chirurg, hij snapt mij wel... Hij gaat echter geen col-
lega’s zomaar afvallen zonder dat hij precies weet 
hoe het zit! Hij heeft wel gezegd dat het onzin is dat 
ik nooit meer van mijn stoma af zou kunnen komen. 
Hij heeft groot gelijk gekregen!’

‘Acute pijn in onderbuik werd gediagnosticeerd als 
voedselvergiftiging. Of ik 48 uur later met een mon-
ster van mijn ontlasting terug wilde komen. Twee 
dagen later werd ik doodziek weer naar eerste hulp 
gebracht. De pijn bleek veroorzaakt door een blind-
edarmontsteking. Ik ben met spoed geopereerd. De 
arts vertelde me later dat het een half uur had ge-
scheeld of ik was overleden.’  

‘Zijn zeer slordig geweest tijdens operatie. Er hangt 
gewoon een stuk darm uit mijn buik.’

..Ik heb er wel over gesproken
  met mijn nieuwe chirurg, 
  hij snapt mij wel....
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Longen

‘Er is na een longbioptie een drain geplaatst in de 
borstholte (waar de longen inzitten). Die drain is 
niet goed vastgezet tijdens de operatie. In de eerste 
nacht daarna is hij los-, dan wel lekgeraakt. Er werd 
lucht aangezogen in de borstholte - het belem-
merde sterk de ademhaling. Twee verpleegsters heb-
ben midden in de nacht de drain moeten repareren. 
Er is melding van gemaakt in het nachtjournaal en 
als fout aan de chirurg gemeld. Na een longbioptie is 
er op de operatie een drain met pomp geplaatst in 
de borstkas. Bedoeld om vocht en lucht uit de ge-
perforeerde long af te zuigen De drain ging de nacht 
na de operatie los; er kwam lucht in de borstholtes 
en er ontstond een levensbedreigende situatie; de 
borstholte was niet vacuüm meer. De drain is ‘s nachts 
door twee dienst-doende verpleegkundigen gere-
pareerd zonder assistentie van een operatieteam-
medewerker. Ik weet niet wie de fout heeft gemaakt 
- het kan de chirurg zijn maar ook een medewerker 
van hem. De chirurg heeft gezegd te weten dat er 
een fout is gemaakt - de drain is niet goed vastgezet. 
Het voorval is gemeld door middel van een opge-
maakt rapport van de twee verpleegkundigen die de 

drain gerepareerd hebben. Dat repareren ging heel 
moeizaam en de drain is daardoor schuin tegen een 
rib komen te staan met veel pijn tot gevolg. Het is 
raar dat er ‘s nachts geen operatiekamermedewerker 
aanwezig is voor calamiteiten.’ 

‘Mijn moeder - met weerstandproblemen - is tijdens 
een verblijf bij mij thuis ziek geworden: bronchitis. Ze 
had er regelmatig last van en had hoge dosis antibio-
tica nodig om ervan af te komen. Het was een be-
kend probleem. Mijn huisarts heeft me niet echter 
serieus genomen toen ik dat vertelde, en een nor-
male dosis gegeven. Circa 36 uur later heeft mijn 
moeder midden in de nacht grote ademproblemen 
gehad, ze begon te verstikken en kon niet meer in bed 
gaan zitten of uit bed komen. Wij hebben met spoed 
een andere huisarts, midden in de nacht, moeten la-
ten komen. Hij heeft ons verteld dat de medicijnen 
gewoon niet sterk genoeg waren geweest, en dat 
mijn moeder last had van een longontsteking. Zij 
heeft drie weken nodig gehad - met sterke antibiotica 
- om te kunnen herstellen. 
Ik heb het daarna daarover gehad met hem, hij was 
mijn huisarts en ik zag hem regelmatig.’



24 Persoonlijke verhalen over medische missers 25

Lo
ng

en

‘Mijn zus ging naar de spoedeisende hulp met adem-
halingsklachten. Er was sprake van opname, maar die 
werd uiteindelijk afgeblazen omdat mijn zus in eerste 
instantie niet opgenomen wilde worden. Mijn zus 
had een licht verstandelijke beperking. Ik heb op haar 
ingepraat dat het beste was dat zij een nacht zieken-
huis zou doen. De dienstdoende arts weigerde hier-
na mijn zus op te nemen. Zij en de hoofdarts hebben 
bepaald dat zij aan hyperventilatie leed en gewoon 
naar huis kon. Het interesseerde de arts niet dat het 
problemen zou geven als mijn zus in haar woning 
de trap op moest lopen. Zonder richtlijnen zijn wij 
naar huis gestuurd. Mijn zus kon bijna de trap niet 
op en had na 15 treden blauwe lippen en kon bijna 
niet meer ademen. Twee dagen later is mijn zus, die 
niet meer de helderheid van geest had te alarmeren, 
met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 112 am-
bulance wilde niet komen voor hyperventilatie (diag-
nose SEH-arts) met heftige klachten maar heeft wel 
een motorambulancemedewerker gestuurd. Deze 
medewerker constateerde een enorm zuurstoftekort. 
In het ziekenhuis werd nu geconstateerd dat mijn 
zus een longembolie had. Die longembolie had zij al 

op die zaterdag. Ze werd nu wel opgenomen. Hierna 
is er fout op fout gemaakt. Mijn zus werd op de afdeling 
heelkunde geplaatst. Hier hebben zij haar paniek niet 
serieus genomen. De afdelingverpleegsters hebben 
geweigerd mij te bellen, mijn zus heeft huilend om 
mij gevraagd. De apathie van mijn zus de volgende 
dag heeft niemand gealarmeerd. Zij had op de IC 
moeten liggen. Uiteindelijk overleed mijn zus aan 
de gevolgen van de embolie, hartfalen. Dit had niet 
hoeven te gebeuren. Mijn zus is overleden doordat 
er een gebrek aan aandacht voor haar is geweest. 
Artsen nemen klachten van verstandelijk beperkte 
mensen niet serieus genoeg. Eerder stierf mijn zus 
bijna aan zuurstoftekort in het verpleeghuis, omdat 
ook daar de huisarts de klachten van mijn zus onder 
hyperventilatie diagnosticeerde. Mijn zus was twee 
maanden eerder gediagnosticeerd voor myastenia 
gravis, hiervoor was zij tijdelijk in behandeling in het 
betreffende verpleeghuis.’

Nieren

‘Ik was gediagnosticeerd voor niersteenvergruizing. 
Er waren goede foto’s van gemaakt. De cd met die 
foto’s moest worden overgedragen aan het zieken-
huis met de niersteenvergruizer. De cd is in het ver-
sturende ziekenhuis zoekgeraakt. Het ontvangende 
ziekenhuis wilde me zonder die gegevens niet be-
handelen. Er moesten dus nieuwe foto’s worden 
gemaakt. Die foto’s zijn buiten de diagnosticerende 
arts om gemaakt in opdracht van het secretariaat. 
Deze foto’s zijn opgestuurd naar het niersteenvergru-
izende ziekenhuis, alwaar ik me moest melden voor 
dagopname. Tijdens deze opname zou niersteen-
vergruizing plaatshebben. Bij de vergruizer aangeko-
men wilde men (terecht) niet behandelen omdat de 
foto’s van onvoldoende kwaliteit waren. Dus ik kon 
weer onverrichter zake terug naar huis. Kortom er 
zijn veel kosten gemaakt, die uiteindelijk geen enkel 
doel dienden.’

‘Onze (gehandicapte) dochter van (destijds) 18 jaar 
lag in het ziekenhuis en kreeg aldaar een acute 
zwelling van een nier door waarschijnlijk een nier-
steentje. Zij moest, om de druk op haar nier te ver-
minderen, onmiddellijk geopereerd worden, door 
de nier aan de prikken en het niervocht af te zuigen. 
In die nacht mislukte de spoedoperatie en zou men 
overdag ‘zo snel mogelijk’ de operatie overdoen. 
Afgesproken was (door onder andere de behan-
delend kinderlongarts) dat onze dochter niet te lang 
aan de beademing mocht omdat ze daarna wel eens 
moeilijkheden zou kunnen krijgen met zelfstandig 
ademen door haar slechte longkwaliteit. Eerder was 
daardoor reeds een langdurige operatie aan haar 
scoliose niet uitgevoerd. 
Overdag werd de spoedoperatie echter steeds uit-
gesteld en uitgesteld. Ondanks ons aandringen, 
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werd door de intensivist gezegd dat andere opera-
ties voor gingen. Verder zou het langdurig beade-
men geen probleem zijn. Laat op de middag werd 
onze dochter voor de tweede maal geopereerd. De 
operatie slaagde, echter onze dochter werd nog 
langer aan de beademing gehouden omdat er een 
zogenaamde ‘lange leiding’ geprikt moest worden. 
Dit moest onder narcose en mocht alleen gebeuren 
door een anesthesist. Echter die was weer bezet in 
verband met andere operaties. Door de prioriteit 
niet bij onze dochter te leggen maar bij andere ge-
plande operaties, bleef onze dochter anderhalve dag 
aan de beademing terwijl we eerder in samenspraak 
met de kinderlongarts om die reden een andere 
operatie niet hebben laten uitvoeren. Het resultaat 
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was dat onze dochter, nadat ze uit de narcose was 
ontwaakt, net een vis op het droge was. Er gebeurde 
dat, waarvoor de kinderlongarts gewaarschuwd had. 
Omdat ze niet voldoende diep meer ademde, werd 
haar ademhaling vervolgens ondersteund door een 
apparaat en moesten haar longen schoon gezogen 
worden. Wonderwel knapte ze hier van op en ging 
het stilaan beter met haar totdat ….. haar longen 
door een wel erg lompe verpleegster werden uit-
gezogen en kapot gestoken, met het resultaat een 
longbloeding. De kleine kans, die ze al had, werd 
hierdoor helemaal weggenomen en onze dochter 
overleed enkele uren nadat wij haar naar huis had-
den gehaald.’

‘Er is een TVT-bandje te strak geplaatst waardoor een 
zenuw bekneld is geraakt. De arts heeft in alle toon-
aarden ontkend, wilde wel voor de klachtencommis-
sie verschijnen, maar toen was het leed al geschied. 
Doordat hij in mijn dossier een en ander vermeldde 
werd ik door andere specialisten steeds teruggestuurd. 
Pas na drie jaar, toen ik me uiteindelijk zonder dos-
sier me bij een specialist meldde, werd er serieus 
gekeken naar de fout en de gevolgen daarvan, maar 
toen was het al te laat. Ik werd uitgenodigd voor de 
klachtencommissie maar men raadde mij af daarnaar 
toe te gaan. Het maakte trouwens niets uit, er werd 
toch niets aan gedaan want hij ontkende en gooide 
het op een ingewikkelde ingreep.’
‘In verband met urineverlies werd een band om de 

blaas gebracht. En de band hadden ze niet goed ge-
plaatst. De arts probeerde mij om te praten en weer 
een operatie te laten doen.’

‘Omdat ik leed aan stressincontinentie is een bandje 
om de urinebuis geplaatst. Die is te strak aangetrokken, 
met voor mij ernstige gevolgen.’

Dus ik kon weer onverrichter zake terug naar huis. Kortom er 
zijn veel kosten gemaakt, die uiteindelijk geen enkel doel dienden.’
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Heupen

‘Na een heupoperatie is mijn moeder te snel met 
een open wond naar huis gestuurd. Geplande fy-
siotherapie is nooit gestart. Na een aantal dagen 
van veel pijn constateerde de huisarts een trom-
bosebeen. Gevolg: nieuwe ziekenhuisopname. In 
het ziekenhuis kreeg ze te veel bloedverdunners 
waardoor haar wond niet genas. Ze heeft twee keer 
in quarantaine gelegen vanwege het Norovirus en 
een ziekenhuisbacterie. Na bijna een half jaar in het 
ziekenhuis,  waarin ze meerdere open wonden kreeg 
die niet genazen, is ze (in een rolstoel) ter revalidatie 
opgenomen in een zorghotel. Daarna is ze na bijna 
een half jaar en zonder resultaat terechtgekomen in 
een verzorgingshuis. Nu, bijna anderhalf jaar nadat 
mijn gezonde, actieve (thuiswonende) moeder van 
80 jaar voor een redelijk simpele heupoperatie naar 
het ziekenhuis ging, is mijn moeder blijvend invalide. 
Naast de verkeerde behandeling verwijt ik het ziek-
enhuis ook de slechte  communicatie en  informa-
tieverstrekking zowel naar mijn moeder, vader en 
ons kinderen als intern binnen het ziekenhuis.’

‘De nieuwe geplaatste heup is te lang, waardoor er 
constant spanning op mijn been staat.’

‘Diagnose spierscheuring in bovenbeen. Ze wilden 
geen foto’s maken. Het bleek een heupfractuur en 
pas na zes maanden (na gruwelijke pijnen en zeg-
gen dat er iets niet goed was) opnieuw naar het ziek-
enhuis. Op de foto’s bleek dat de heup verkeerd aan 
elkaar gegroeid was. De heup is opnieuw gebroken 
en gezet, daarna is de heupkop afgestorven en heb 
ik op 18-jarige leeftijd een compleet nieuwe heup 
gekregen.’

‘Breuk in linkerheup; aan rechterheup geopereerd.’

‘Tijdens een heupoperatie is mijn been drie centime-
ter langer geworden. De chirurg had mij moeten op-
meten tijdens de operatie en heeft dat niet gedaan. 
De pen is te lang. Second opinion gedaan in een 
ander ziekenhuis, weer geopereerd, maar het weef-
sel was al te veel vastgegroeid om de nieuwe pen. 
Ik heb het ziekenhuis aangeklaagd, maar die wil van 
niks weten. 
Ik loop nu met een orthopedische schoen met ver-
hoging. Gevolg: Twee keer in drie maanden geopereerd, 
thuiszorg, veel kosten aan schoenenrevalidatie, last 
van de rug. Mijn tweede chirurg zei, dat ik een klacht 
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kon indienen bij het ziekenhuis, want deze fout had 
voorkomen kunnen worden en het ziekenhuis is ver-
zekerd voor deze gevallen. Een hoop mensen staan 
achter me, maar tot nu toe geen medewerking. Ik 
vraag alleen onkostenvergoeding, anders niets. Dit is 
een fout door onoplettendheid.’

‘Heupfractuur dient binnen 24 uur geopereerd te 
worden. Orthopeed bleek geen zin te hebben in 
operatie de dag na terugkeer van zijn vakantie en 
heeft de operatie 72 uur (drie volle etmalen!) uit-
gesteld met als gevolg heel veel pijn tussen het 
moment van de diagnose en de operatie, weefselaf-
sterving en tot op de huidige dag ongemakken bij 
lopen, dus lopen met een stok.’

‘Collum fractuur, DHS (dynamische heupschroef ) 
geplaatst in versleten heup, breukvlakken verscho-
ven, beenstand verkeerd, been korter. Na 7 maanden 
hersteld in ander ziekenhuis. DHS verwijderd en vol-
ledige prothese geplaatst. Lopen nog steeds moeizaam 

tot enige honderden meter. Met wandelstok meer 
dan een kilometer.’

‘Bij bekkenfractuur over een grote breuk heengeke-
ken, die echter wel behandeld had moeten worden, 
nu volgt extra operatie, waarbij een pin in het bekken 
gezet moet worden. 
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Verkeerde diagnose

‘Diagnose zweepslag ondanks herhaaldelijk aan-
geven van de pijnplek. Na vijf weken bleek ik volle-
dige achillespeesruptuur te hebben. De arts had niet 
de juiste tests gedaan.’

‘De diagnose van gecompliceerde epilepsie werd 
volkomen gemist; wel werden een handvol psychia-
trische diagnoses gesteld die onjuist bleken te zijn. 
Tijdens de ernstige epileptische aanvallen is de patiënt 
meermaals in levensgevaar geweest en is blijvend af-
gekeurd voor de WAO en dus invalide.’

’Door de diagnose reumatoïde artritis vier jaar lang 
behandeld met de verkeerde medicijnen. Daar niets 
hielp, ook niet de duurste en nieuwste medicijnen 
een second opinion laten doen, waaruit bleek dat 
ik geen reumatoïde artritis heb maar een ziekte die 
te genezen is. Door de verkeerde medicijnen heb 
ik twee staaroperaties moeten ondergaan en twee 
heupoperaties. Ik wil eerst afwachten of hetgeen dat 
ik heb ook daadwerkelijk te genezen is. Momenteel 
gebruik ik nog medicijnen.’

‘Hij heeft tot tweemaal toe een verkeerde diagnose 
gesteld, waardoor ik met spoed moest worden 
geopereerd aan een subduraal hematoom en een 
darmoperatie kreeg.’

’Een huisarts (die maandenlang mijn eigen huisarts 
verving) heeft bij hernieuwde (tien jaar eerder ook 
ontstoken blindedarm gehad) klachten van mijn 
blindedarm niet goed onderzoek laten verrichten. 
De maag-darm-leverarts in het ziekenhuis liet een 
endoscopie doen, maar daarop kan een blinde-
darmontsteking niet opgespoord worden. Bij nieuw 
bloed- en urineonderzoek door eigen huisarts ruim 
negen maanden later, werd een grotere ontsteking 
gezien. Maar zelfs in het ziekenhuis, waar ik uiteindelijk 
naar toe was gestuurd voor aanvullend onderzoek, 
werd ik bijna weer naar huis gestuurd zonder aanvul-
lend onderzoek (echo) te hebben gehad. Toen dat 
uiteindelijk toch plaatsvond lag ik een paar uur later 
onder het mes en werd er een ontstoken blindedarm 
en abces verwijderd. Ik heb dus ruim negen maan-
den met een ‘bom’ in mijn buik rondgelopen!’
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‘Mijn zusje van 17 heeft een scooterongeluk ge-
had. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. De arts constateerde alleen verschillende 
breuken (schouderblad, ribben) en kneuzingen 
(sleutelbeen). Zij bleef pijn in de buik aangeven en 
kon slecht ademhalen. Uiteindelijk (24 uur later) 
kwam de arts met de conclusie: kleine klaplong en 
een haarscheurtje in de lever. Uiteindelijk is ze naar 
een ander ziekenhuis gebracht waar zij bijna twee 
weken op de kinder-IC heeft gelegen. De arts daar 
zei dat het niet langer had moeten duren anders was 
ze doodgebloed door de scheur in de lever, die aan-
zienlijk groter was dan men in het eerste ziekenhuis 
dacht. 

‘Er is door de huisarts de diagnose ‘blaasontstekinkje’ 
gesteld. Er werd als pijnstiller paracetamol voorge-
schreven. Mijn echtgenoot heeft daardoor 14 maan-
den met vreselijke buikpijn gelopen, voordat hij ein-
delijk doorverwezen werd naar de specialist/uroloog. 
Vrij snel werd door de uroloog de diagnose ‘tumor 
op de blaas’ gesteld waar een behoorlijk ingrijpende 
operatie aan gekoppeld was. Mijn echtgenoot moest 
destijds de huisarts zelf om zijn dossier vragen en 
nog uitleg geven waarom hij (na de operatie) liever 
naar een andere huisarts wilde.’ 
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‘Er werd een verkeerde diagnose gesteld. Daardoor 
kreeg ik medicijnen die ik zeker niet had mogen 
krijgen bij de aandoening die ik wél heb en ze werden 
ook nog eens gecombineerd met een medicijn 
waarbij dat beter niet had kunnen gebeuren.’

‘Verkeerde diagnose door niet goed naar röntgen-
foto te kijken. Bleek een dodelijke tumor, maar werd 
afgedaan als overspannenheid.’

‘De diagnose kanker werd gesteld terwijl dit bij een 
second opinion in een ander ziekenhuis helemaal 
niet waar bleek te zijn. Men deed heel erg moeilijk 
toen ik de medische gegevens opvroeg en ik kreeg 
deze mee nadat ik erg persisteerde. Ik was er toen 
helemaal klaar mee.’

‘Mijn vader had klachten die zijn behandeld als een 
depressie. Tijdens de start van de medicatie kreeg 
mijn vader klachten. Dat hoort bij de eerste twee 
weken van die medicatie, maar de klachten zijn niet 
herkend als erger dan de gebruikelijke bijwerkingen 
van het medicijn. Drie weken na de start van de me-
dicatie is mijn vader overleden aan een hersentumor.’

‘De internist had mijn moeder verteld dat zij uitzaai-
ingen in de lever had. Zij zou nog maar een half jaar, 
zeker geen 2 jaar meer te leven hebben. Nou, 5 jaar 
na de diagnose leefde ze nog en deed nog dagelijks 
boodschappen!!!’

‘Men deed heel erg moeilijk 
toen ik de medische gegevens 
opvroeg en ik kreeg deze mee 
nadat ik erg persisteerde’.
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Persoonlijke 
verhalen over 

medische missers

Kanker

‘De huisarts heeft te laat geconstateerd dat mijn man 
kanker had. Na de operatie is hij met hoge koorts naar 
huis gestuurd. Verder is er na de operatie gezegd, dat 
er geen uitzaaiingen waren en weigerde men foto’s 
te maken ondanks klachten van mijn man, die voelde 
dat het niet in orde was. Toen uiteindelijk toch foto’s 
werden gemaakt, werd erkend dat er uitzaaiingen 
waren maar toen was het te laat.’

‘Mijn moeder was in het terminale stadium van uit-
gezaaide longkanker en verbleef in een hospice. Hier 
is geen eigen arts aanwezig, maar komt een huisarts. 
Toen mijn moeder hard achteruit ging en veel last 
kreeg van benauwdheid, wat ook gepaard ging met 
angst en onrust, is de dienstdoende huisarts geko-
men en heeft in principe in eerste instantie goed ge-
handeld. Toen ik echter vroeg wat  ze nu verder ging 
doen, keek ze me schaapachtig aan en zei: ‘we gaan 
geen euthanasie plegen.’ Dat was ook absoluut niet 
de vraag. Maar bij mij ging het meer om palliatieve 
sedatie, omdat  in onze ogen het overlijden nabij was. 
Het gevolg van het niet handelen van deze arts was 
dat mijn moeder drie uur voordat ze uiteindelijk is ko-

men te overlijden weer wakker werd en alle klachten 
in volle hevigheid weer terug waren. Het beeld van 
mijn moeder die letterlijk doodsangsten heeft uit-
gestaan en de wijze waarop dit zich manifesteerde 
staat nog steeds op mijn netvlies. Ik neem het deze 
‘arts’ nog steeds kwalijk en vind dat ze uitermate 
ondeskundig was daar waar het gaat om een beleid 
uit te zetten voor deze doelgroep.’

‘Mijn moeder had kanker en ging sterven. Zij wil-
de dit graag thuis doen. Het ziekenhuis heeft alle 
medewerking verleend en de huisarts moest een 
stukje begeleiding doen. Dit hield eigenlijk alleen maar 
in dat hij ervoor moest zorgen dat de pijnbestrijding 
in orde was. Hij weigerde om haar genoeg morfine 
te geven, zodat mijn moeder op haar sterfbed heeft 
liggen creperen van de pijn, wat echt nergens voor 
nodig was. Terughoudend zijn met pijnbestrijding is 
prima, maar NIET bij terminale patiënten. Niets wat 
wij tegen hem zeiden had enig effect. Het enige wat 
hij deed was proberen haar op te laten nemen in het 
ziekenhuis, terwijl ze duidelijk aan had gegeven thuis 
te willen sterven. Het is nu acht jaar geleden, maar ik 
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heb nog steeds een nare nasmaak van het hele ge-
beuren. In die dagen toen het mis ging en zij vreselijk 
pijn lag te lijden wisten wij niet wat we konden doen 
(anders dan op die arts in te praten en te smeken om 
meer morfine, wat hij naast zich neer legde). Er zou 
misschien een telefoonnummer bekend moeten zijn 
bij de gewone mensen (leken) dat ze in zo’n geval 
kunnen bellen zodat er iemand anders naar komt 
kijken. Zodra die arts een dagje vrij had, zorgde zijn 
vervanger WEL voor meer morfine en ik was haar zo 
dankbaar, ik had haar wel mijn gouden ring willen 
geven. Als wij eerder die week ergens hadden kun-
nen melden dat er volgens ons een medische misser 
gaande was had er misschien eerder een andere arts 
naar kunnen kijken.’

‘De schoonzus van mijn vriendin ging voor een (vol-
gens de chirurg) goedaardige cyste de operatieka-
mer in waar men de cyste wilde verwijderen. Toen 
ze haar open hadden, zagen ze dat het niet goedaar-
dig was. Maar ging de chirurg gewoon door om de 
cyste te verwijderen,wat hij natuurlijk niet goed kon 
doen, omdat de faciliteiten niet aanwezig waren om 
zeker te weten of ze ook alles weg konden halen. 
Ze werd wakker en toen werd haar verteld dat het 
toch kwaadaardig was. Doordat ze haar toch hebben 
geopereerd is de kanker uitgezaaid en moest later 

haar been geamputeerd worden. Ook dat heeft niet 
geholpen, want later overleed ze alsnog. Ze was pas 
33 jaar.’

‘In eerste instantie werd gezegd: schildklierkanker in 
beginfase. Beenmerg zou schoon zijn, dus goed te 
behandelen en goede kans op genezing. Een dag 
later werd gemeld dat de ziekte in de laatste fase zat, 
dat het beenmerg wel aangetast was en dat er veel 
minder tot bijna geen kans op genezing meer was.’

‘In augustus 2010 is mijn borst geamputeerd in ver-
band met een voorstadium van kanker (DCIS). Dit 
zou niet kunnen uitzaaien, dus ik hoefde geen nabe-
handelingen. In juni 2011 is vastgesteld dat ik toch 
uitzaaiingen van borstkanker heb in mijn lever en 
botten. Ik zal hieraan overlijden. Bij herhaald onder-
zoek van de geamputeerde borst (het weefsel was 
gelukkig bewaard) bleek dat er toch een kleine tu-
morhaard in zat van 3 millimeter. Als dat vorig jaar 
was ontdekt, had ik een kans gehad om het te over-
leven. Nu niet meer.’

‘Mijn huisarts diagnosticeerde een plekje op mijn rug 
als schimmel, terwijl zijn opvolgster, drie jaar later toen 
dat plekje circa vijf maal groter was geworden, mij ver-
wees naar de dermatoloog die zag onmiddellijk dat 

het ‘plekje’ een basaalcelcarcinoom is. De huisarts in 
kwestie is met pensioen.’

‘Mijn vader had al meer dan 2 jaar last van zijn maag 
en werd steeds met een medicijn naar huis gestuurd, 
totdat een vervangende arts constateerde dat de 
klacht wel erg lang aanhield en hem doorstuurde 
naar het ziekenhuis. Daar werd de diagnose gesteld 
dat hij een maagtumor had met uitzaaiingen naar 
de lever, waar ze niets meer aan konden doen. Na 
enkele chemokuren is mijn vader na 10 maanden 
overleden aan zijn ziekte.’

‘Tweeënhalf jaar geleden kwam ik bij mijn huisarts 
met de mededeling dat ik een zwart knobbeltje 
had ( leek op een bloedblaar) onder aan mijn link-
ervoet. Hij keek ernaar en zei dat het een bloedblaar 
was. Ik was intussen verhuisd naar een andere stad 
en heb een andere huisarts. Ik ben naar mijn huis-
arts gegaan met hetzelfde probleem, alleen was het 
zwarte knobbeltje groter geworden. Hij keek ernaar 
en zei ook dat het een bloedblaar was. Op een ge-
geven moment werd het steeds pijnlijker tijdens het 
hardlopen daar ik een actieve sporter bent. 
Zes maanden later ben ik weer naar mijn huisarts 
gegaan, maar mijn eigen huisarts was niet aanwezig 
zodat ik een vervangende arts kreeg. Die zei: ‘ik ver-

trouw het niet, ik stuur je door naar de dermatoloog.’ 
Afspraak gemaakt met de dermatoloog. Die constat-
eerde dat het er niet goed uit zag. Hij zei: ‘ik ga je ver-
doven en ik ga het uitsnijden.’ Ik moest even slikken, 
omdat ik dacht dat ik alleen gekomen was om foto’s 
te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben het uit-
gesneden en weer dichtgenaaid. De kweek werd op-
gestuurd om te kijken wat het was. Ik was thuis, kon 
vijf dagen niet lopen. In die periode moest ik gelijk 
naar hem toe met mijn vrouw. Toen bleek dat het er 
niet goed uitzag. Het was een kwaadaardige tumor 
(melanoom). De dermatoloog was er niet gelukkig 
mee. Hij zei dat ik eerder had moeten komen. Ik heb 
hem het hele verhaal verteld en hij heeft een pittige 
brief geschreven naar mijn huisarts.
Hij zorgde er ook voor dat ik op de urgentielijst kwam 
voor een chirurgische ingreep. Ze moesten het weer 
opensnijden, maar nu twee keer zo groot en twee 
keer zo diep. Ook was een huidtransplantatie nodig 
in verband met de grootte van de wond. Tijdens de 
operatie heb ik ook twee bloedproppen gekregen 
(trombose ). Nu ben ik ongeveer zes weken thuis 
en kan ik nog niet helemaal goed lopen. Wat ook 
vervelend is: ik ben 63 jaar en heb net een baan in 
de jeugdzorg. Ik heb op mijn sollicitatieformulier ge-
tekend dat ik het naar waarheid heb ingevuld, en dan 
gebeurt er dit. Ik wist echt niet dat ik een melanoom 
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had, maar nu kan ik een verlenging van mijn contract 
wel vergeten. Dat vind ik nog het ergst.’

‘Tijdens een darmoperatie vanwege darmkanker 
heeft iemand van het narcoseteam vergeten een be-
langrijke slang aan te sluiten waardoor ik tijdens de 
operatie bijkwam. Toen ze dit zagen, hebben ze mij 
weer van alles toegediend waardoor ik weer onder 
narcose kwam. Met als gevolg dat ik bijna een hele 
dag niet bij kennis was.’

‘In eerste instantie werd een verdikking in de borst 
gediagnosticeerd als een cyste. Meer dan een half 
jaar later bleek het, bij het operatief wegnemen, een 
agressieve uitzaaiende tumor (borstkanker) te zijn 
waaraan mijn echtgenote negen maanden later is 
overleden.’

‘Een tumor van 1 kg in de buik is niet ontdekt!’

‘Diagnose was een agressieve vorm van schildklier-
kanker. Drie maanden met deze diagnose rondgelo-
pen. De avond voor de operatie werd ik gebeld dat 
het geen kanker was. Ik werd geadviseerd mij toch te 
laten opereren.’

‘Mijn schoonvader werd thuis opgehaald door een 

ambulance, en de ambulancebroeder drong aan dat 
hij moest worden gezien door een neuroloog. De 
dienstdoende arts vond dit niet nodig. Een maand 
later blijkt hij een hersentumor te hebben, die niet 
meer te behandelen is omdat hij lichamelijk te hard 
achteruit is gegaan.’

‘In 2004 kwam ik bij mijn eigen huisarts met een 
knobbeltje in mijn borst. Volgens haar was er niets 
aan de hand. Een jaar later kwam ik weer, nu bij een 
huisarts in opleiding. Volgens haar had het knob-
beltje te maken met de maandelijkse cyclus van de 
vrouw. Dus ik moest twee weken naderhand terug-
komen. Na twee weken zat het er nog steeds. Vol-
gens haar was er niets aan de hand. Ik moest mezelf 
geen zorgen maken. Wederom na een jaar weer naar 
de huisarts en het bobbeltje was aardig gegroeid. 
Weer zou er niets aan de hand zijn. Ik heb toen zelf 
gevraagd of het verwijderd kon worden. Dat was 
niet nodig volgens haar, maar omdat ik erop stond 
heeft zij een verwijzing geschreven voor een mam-
mografie. Op de verwijzing stond geen spoed. Ik 
moest mezelf echt geen zorgen maken. Na een tijdje 
kon ik terecht in het ziekenhuis voor een foto. Wat 
bleek, borstkanker met uitzaaiingen. We hebben de 
huisarts aangeklaagd en na vier jaar hebben we de 
zaak gewonnen.’
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‘In eerste instantie werd mijn echtgenote geopereerd 
voor een knobbeltje in haar borst met een borstbe-
sparende operatie. Toen we bij het ziekenhuis kwa-
men voor 25 bestralingen werd ons medegedeeld 
dat zij de borst niet konden bestralen, want als dat 
later nog eens moest worden geopereerd, dan zou 
dit niet meer hechten. De  bestralingsdeskundige 
verwees ons terug naar de chirurg met de opdracht 
alsnog de borst te verwijderen. De chirurg zei dat 
ik wel 80 jaar kon worden maar ontkende verkeerd 
gehandeld te hebben. We zijn later naar een ander 
ziekenhuis gegaan.’

‘Aan de linkerkant van mijn hoofd zijn – daar waar 
haar groeit – enkele goedaardige tumoren wegge-
haald. De specialiste zei dat na de operatie er geen 
wond te zien zou zijn. Ze zou het zo hechten dat mijn 
haar de wond volledig zou bedekken. Ik vroeg of ze 
hier zeker van was. Na een volmondig ‘ja’ ben ik toen 
geopereerd, met een half kaal hoofd tot gevolg.’

‘Moeder had klachten, na eerder kanker te hebben 
gehad. Ze werd afgescheept met ‘het zal wel een her-
nia zijn’. Zelf vroeg ze nog om een scan, vanwege de 
eerdere kanker, maar kreeg te horen: ‘dit acht ik niet 
nodig’. Enkele maanden later werd door een andere 

arts de diagnose ‘onbehandelbaar’ gesteld. Inmiddels 
is ze, na een ongelooflijke lijdensweg, overleden.’

‘De huisarts herkende zaadbalkanker niet en gaf 
geen spoedverwijzing voor een echo. De afspraak 
mochten we zelf maken en vanwege zijn gelaten-
heid voelde mijn man ook geen spoed. Pas na een 
maand was er plek in het ziekenhuis voor een echo 
en gelukkig kende ik door mijn zwangerschappen 
een medisch diagnostisch centrum waar al binnen 
10 dagen plek was. De dag na de echo bleek dat hij 
kanker had en de daaropvolgende dag is de tumor 
(een agressieve vorm, dus snel ingrijpen is belangrijk) 
operatief verwijderd. Binnen enkele weken werd ge-
start met bestraling vanwege uitzaaiingen. Wanneer 
mijn man pas na een maand de echo gekregen had, 
zou dat vertraging hebben gegeven. Niet levensbe-
dreigend, maar mijns inziens onnodig. Met alle be-
grip voor een huisarts die veel moet ‘weten’ vind ik 
dat je bij bepaalde klachten altijd het zekere voor het 
onzekere moet nemen. Daarnaast ken ik helaas veel 
meer medische onjuistheden (missers is zo’n zwaar 
woord) hetgeen mijn eigen intuïtie en daadkracht 
wel op scherp heeft gesteld!’
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‘Ik zou een preventieve borstamputatie krijgen waar-
bij mijn tepels behouden zouden blijven en er direct 
prothesen zouden kunnen worden geplaatst. Toen ik 
wakker werd waren mijn borsten als bij een kanker-
patiënt verwijderd. Er waren geen tepels meer en 
geen prothesen geplaatst, maar expanders (zakjes 
die steeds met iets meer zoutwater worden gevuld 
om de huid op te rekken). Na de eerste klap kwam ik 
in het ziekenhuis voor mijn eerste ‘opspuiting’. Beide 
ventielen van de expanders waren niet te lokaliseren. 
Na een spoed echo bleek dat de expanders verkeerd 
om zaten Met de ventielen aan de rugzijde! Er is 
nog meer gebeurd daarna, maar dit waren de twee 
grootste ‘missers.’

‘Mijn zus die zo’n vier jaar geleden borstkanker heeft 
gehad, ging november vorig jaar naar de huisarts 
met hoestklachten. Vier maal is bij de huisarts gewe-
est (drie maal medicatie voorgeschreven), de 4e keer 
is ze pas doorgestuurd naar het ziekenhuis. Nu bleek 
het uitzaaiing van haar borstkanker naar onder ande-
re de long te zijn. Volgens de arts in het ziekenhuis is 
de behandeling die zij nu nog kunnen doen levens-
verlengend, en niet levensreddend. Natuurlijk kun je 
niet met zekerheid zeggen dat wanneer zij eerder 
doorgestuurd was de gevolgen niet zo groot waren 
geweest. Maar ik vind het wel heel dom om iemand 
met deze achtergrond niet eerder door te sturen.’   

‘Ik heb bloedverlies uit de vagina gehad. De huisarts 
heeft dit afgedaan als overgangsklachten. Er heeft 
geen inwendig onderzoek plaatsgevonden. Ik was 
toen 49 jaar. Toen ik vond dat de overgang bij mij 
gezien mijn leeftijd mogelijk niet meer aan de orde 
was, heb ik bij een volgende huisarts aangedrongen 
op onderzoek naar baarmoederhalskanker. Om een 
af andere reden ben ik uit dit bevolkingsonderzoek 
weggevallen. Bij het uitstrijkje bij huisarts had zij al di-
rect door dat het mis was. Ik ben nu behandeld voor 
baarmoederkanker in een niet zo vroeg stadium. 
Waarschijnlijk was dit al op mijn 49e al aan de gang.’

‘Mijn man werd geopereerd aan een tumor in de 
buik. De operatie overleefde hij, maar in de buik za-
ten de darmen niet goed. Zodoende kon hij niet eten 
en bijna niet drinken. Dat was na 14 dagen nog zo 
en er werd niet ingegrepen. Ook niet toen ik erover 
sprak en hun attendeerde op het feit. Zodoende 
overleed hij. Dat alles heb ik met de klachtencom-
missie en de doktoren doorgesproken en nog veel 
andere gesprekken. Uiteindelijk is het afgehandeld 
door de verzekeraar van het ziekenhuis, waar ik zeer 
ontevreden over ben. Ik heb alles zwart op wit staan 
en het hele verhaal, inclusief het dossier ziekenhuis 
heb ik in mijn bezit.’ 
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 ‘In 2008 had ik een gezwel op mijn borst. Ik ben naar 
de huisarts geweest en die vertelde mij dat het een 
vetophoping was. Dat deed hij meerdere keren en 
later bleek ik Hodgkin fase 4B te hebben. Ik wilde 
achteraf niet met de huisarts praten, want hij heeft 
nooit zijn excuses aangeboden voor de te late diag-
nose.’

‘Mijn man is onder controle geweest van de huis-
arts (elke drie maanden). Hij voelde zich niet goed. 
Na een maand wachten heeft de huisarts hem naar 
de specialist gestuurd. Hij had toen al het laatste sta-
dium van longkanker. Een maand later is mijn man 
overleden. Daar was niets meer aan te doen voor 
hem. Schandalig!’

‘Tijdens een baarmoederkankeroperatie is er een fout 
gemaakt met mijn darmen die binnen een week ver-
wijderd moesten worden. Dat is verkeerd gehecht en 
verkeerd behandeld, waardoor ik in twee weken drie 
keer geopereerd moest worden en daarna volledig 
gehandicapt uit het ziekenhuis kwam. Ik kon niet 
meer kan normaal lopen. De gynaecoloog erkende 
dat er een fout gemaakt was en wilde helpen om een 
aanklacht in te dienen. Maar dat was op dat moment 
zo omslachtig en gevoelig, en zou zoveel tijd gaan 
kosten, dat we er verder niet mee aan de gang zijn 
gegaan. De tijd en de ellende die het ons zou gaan 
kosten was geestelijk te veel...’

‘De chirurg zei dat ik wel 
80 jaar kon worden maar 
ontkende verkeerd 
gehandeled te hebben’.
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Schouder, arm en hand

‘Ik ben door de huisarts verwezen naar de fysio-
therapeut met uitvalsklachten in mijn hand en pijn in 
nek, schouder en arm. Bij de eerste behandeling heeft 
de therapeut mijn nek gekraakt, wat helemaal niet 
mocht. Daardoor is complete handuitval ontstaan en 
de pijn was weg. Bij de tweede behandeling heeft de 
therapeut raad gevraagd aan een collega, die zei de 
behandeling direct te stoppen en ik werd doorver-
wezen naar de neuroloog, die voor mij een afspraak 
maakte voor een MRI-scan. Na de MRI-scan weer te-
rug naar de neuroloog, die op de scan zag dat er drie 
nekhernia’s zaten. Ik werd doorverwezen naar de neu-
rochirurg, waar werd vastgesteld dat een 
operatie niets meer zou helpen, omdat de zenuw 
dood was. Dus een verkeerde diagnose en behan-
deling bij de fysiotherapeut hebben gezorgd voor 
een altijd lamme hand, die letterlijk niets meer kan. 
Ik moet procedure nog opstarten voor schadever-
goeding.’

‘Ik had een volledige peesscheuring in mijn link-
erschouder. Na de diagnose zei de chirurg/specia-
list dat ik zo spoedig mogelijk geopereerd moest 

worden, het liefst binnen zes weken. Toen op de 
planning bleek dat er een wachtlijst was van vier 
maanden besloot hij daarop te wachten. Tijdens 
de operatie bleek dat de spanning op de pees zo-
danig groot was, dat reparatie niet meer voor 100% 
mogelijk was. Inmiddels is de pees weer gescheurd, 
zonder dat daaraan een ongeval of ander verkeerd 
gebeuren aan is vooraf gegaan.’

‘Ik ben aan longkanker geopereerd en mijn linkerarm 
wordt dan uit de kom gedraaid om bij de longtop 
te komen en bij het terugzetten van die arm zijn er 
spieren bekneld geraakt. Dat is niet gesignaleerd 
en nu heb ik spierverlamming en spierdystrofie. Hij 
heeft het toen niet toegegeven, maar ik heb tot nu 
nog steeds revalidatie en verlamming in mijn hand 
en arm en ik draag een spalk.’

‘De pijn in mijn rechterbovenarm werd behandeld 
als een zenuwontsteking met injecties. Na lang aan-
dringen kreeg ik een doorverwijzing. Het bleken 
vergroeide botsplinters te zijn na een ongeval. Over-
stappen naar een andere huisarts heeft geen zin, 
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omdat de huisartsen onderling de afspraak hebben 
dat ze geen patiënten van elkaar overnemen.’

‘Mijn moeder is gevallen in het bejaardenhuis en de 
huisarts constateerde een gekneusde schouder. Na 
drie maanden bleek dat ze de schouder uit de kom 
had die niet meer gezet kon worden na zoveel tijd. 
Daarom loopt ze nu met heel veel pijn rond, dankzij 
de huisarts.’

‘Tijdens een simpele schouderoperatie ben ik geïn-
fecteerd geraakt met een bacterie. De orthopeed 
heeft, ondanks dat ik hem op de hoogte stelde van 
de pijn, koorts en dergelijke, niet ingegrepen. Na 
vijf maanden heb ik via de eerste hulp meteen een 
spoeloperatie (3x) gekregen en een jaar antibiotica 
via een infuus. 
Uiteindelijk kan ik mijn rechterarm niet meer gebrui-
ken. Ik ben volledig arbeidsongeschikt verklaard; ze 
noemden mij eenarmig. Ik heb mijn bedrijf moeten 
verkopen en moet nu als gehandicapte verder leven.’  

‘Het ongeval gebeurde in december 2005. Ik heb wel 
drie of vier keer gevraagd om een foto te laten maken, 
maar ze luisterden niet. Ik had ondraaglijke pijn in de 
schouder door de stroomstoot die ik gehad had. Dat 
werd afgedaan als verkramping van de spieren. Ik 

kreeg een paracetamol tegen de pijn, bloed en urine 
werden afgenomen. Ik kreeg geen  antwoord op de 
vraag waarom. Omdat ik bleef zeuren over de pijn, 
kreeg ik een injectie tegen de pijn met het advies een 
afspraak te maken bij een arts in het ziekenhuis, afde-
ling neuro-logie. Ik kon er pas na acht dagen terecht. 
Toen is het bekeken door een neuroloog. Ik heb toen 
weer naar een foto gevraagd van de schouder. Dat 
was niet nodig, zeiden ze. Ik kreeg zwaardere medi-
cijnen tegen de pijn en moest twee weken later te-
rugkomen voor een EMG (spieronderzoek) en werd 
doorgestuurd naar een fysiotherapeut. Ik moest over 
drie maanden maar weer eens terugkomen. In maart 
ging ik weer terug naar het ziekenhuis,  naar neurolo-
gie. De arts vond het raar dat ik de arm nog niet om-
hoog kreeg. Ik heb toen weer naar een foto gevraagd 
van de schouder. Die is toen gemaakt en toen kwam 
men erachter dat de schouder uit de kom was en er 
was wat af gebroken. Ik kon meteen door naar ortho-
pedie en daar vertelden ze dat er spieren verbrand 
waren tijdens de stroomstoot en dat de schouder 
uit de kom is. Om de pijn te verminderen kon de 
schouder vastgezet worden. Daardoor zou ik mij arm 
niet meer kunnen bewegen. Ik heb besloten dat niet te 
doen en kreeg als advies mee een klacht in te dienen. 
Na een aantal weken kreeg mijn advocaat een brief 
waarin ze schuld bekenden. 
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Ik heb wel telkens een voorschot gekregen, maar 
mijn twee bedrijven zijn nu te gronde. Ik heb alleen 
nog een uitkering. Het getouwtrek van de advocaat 
om meer schadevergoeding is nog steeds aan de 
gang. De tegenpartij komt met steeds andere argu-
menten om er maar van af te zijn. We gaan door.’

‘Ik ben door de tuindeur aan mijn arm geraakt en had 
een slagaderlijke bloeding. In het ziekenhuis kreeg ik 
gelijk een infuus. Chirurg met aanhang wilde dicht-
naaien, maar gooide schaar en de rest neer daar het 
oud en niet mee te werken was, zei hij. En hij liep 

woedend deur uit. Iedereen erachter aan en ik lag 
met gapende wond alleen en voelde mezelf wegzak-
ken. Later bleek dat hij een zenuw had doorgesneden 
door vermoeidheid, vanwege zijn 24-uurs dienst. De 
zuster verontschuldigde zich voor de arts. Het gevoel 
in mijn pols en het kussentje van duim is weg!’

‘Ik had steeds pijn aan mijn rechterschouder en later 
ook aan de linker. Nu ben ik drie maal in het zieken-
huis geweest. De orthopeed constateerde dat ik een 
slijmbeursontsteking had en daaraan geopereerd 
moest worden. Ik was nog jong, wilde liever geen 
spuiten zetten. Toch heb ik dat nog één keer gedaan, 
maar het haalde niets uit. In juni 2010 ben ik geope-

reerd en zijn ze er ná de operatie achtergekomen dat 
ik hypermobiel ben (alle banden zitten los, dus ook 
die van mijn schouder) en reuma heb! Nu zitten mijn 
banden dus al los en door de neerplastiek die de 
orthopeed heeft gedaan is dus mijn schouder nog 
losser gaan zitten dan normaal. Dit is met fysiothera-
pie niet meer op te vangen. Het gevolg is constante 
pijn, niet alles meer kunnen doen en vooral oppas-
sen voor een schouder uit de kom!’
‘Door het duimgewricht tijdelijk vast te zetten met 
stalen pinnen, bleef het gewricht voor altijd vastzit-
ten. Ik heb meerdere operaties in het ziekenhuis ge-
had, allemaal mislukt.’

‘Ik ben eind april 2011 geopereerd aan een snapping 
finger. De peesschede was niet ver genoeg gekliefd, 
daarom moest de operatie binnen drie weken weer 
overgedaan worden. Daardoor ontstond er extreem 
veel littekenweefsel. Ik heb nu therapie van een 
handtherapeute. De pees is nog geïrriteerd en in 
september krijg ik een corticosteroïdeninjectie van 
de plastisch chirurg. Er had nooit zo kort na elkaar 
geopereerd mogen worden, heb ik begrepen.’
‘Vijf jaar geleden heb ik mijn pols gebroken. De pols 
had, naar later bleek, opengemaakt moeten worden, 
maar er zijn slechts een paar pinnen vanaf de buiten-
kant geplaatst. Ik heb na twee jaar weer een operatie 
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gehad (uiteraard bij een andere chirurg ), want ik kon 
mijn vingers niet meer buigen. Na een uitvoerige scan 
bleek dat ook de banden gescheurd waren tijdens de 
val. Dit had allemaal gerepareerd kunnen worden als 
de pols open was gemaakt! 
Er is nooit iets aan gedaan, waardoor ik nu een over-
belasting heb van de elleboog en dag en nacht pijn, 
alsmede artrose. De gescheurde banden zijn niet 
meer te herstellen waardoor mijn pols min of meer 
vast staat.’

‘Bij het in elkaar zetten van een stellingkast liep ik een 
zeer diepe snee op bij mijn linkerduim. Het gewricht 
was ook erg gezwollen en ik kon de duim niet goed 
meer bewegen. Bij de huisartsenpost heb ik de dienst-
doende arts gewezen op de verdikking en het nog 
maar in één richting kunnen bewegen van de duim. De 
arts vond een hechting van de wond blijkbaar voldo-
ende. Ik kan mijn linkerduim alleen nog maar buigen, 
zonder krachtverlies. Het strekken gaat niet meer, de 
duim staat ook in een rare hoek en er zit nog steeds 
een grote bult op de wond. Het blijkt dat één van 
de pezen is doorgesneden. Nu kan daar hoogst-
waarschijnlijk niets meer aan gedaan worden. In het 
dagelijkse leven ondervind ik hier last van.’

‘Ik heb tijdens vakantie op Texel door een val een 

polsfractuur opgelopen. Ik ging voor eerste opvang 
naar Den Helder waar ik prima opgevangen werd 
met een operatieadvies in de uitstekende overdracht 
voor het ziekenhuis thuis in eigen mijn regio. Daar 
zei de orthopeed: ‘operatie? Nergens voor nodig’. Hij 
keek niet eens op van zijn computerscherm. Volgen-
de arts gezocht, die wel keek maar zei: ‘ik denk dat 
het zonder operatie ook wel goed kan komen.’ 
Toen na zes weken het gips eraf ging, zag ik in één 
oogopslag dat mijn pols ingezakt, oftewel verkort is. 
Conclusie van de arts: ‘misschien dystrofie, ik stuur u 
naar revalidatie.’ Al met al heb ik 50% functieverlies in 
het gebruik van mijn rechterhand! De heren worden 
bedankt! Ben daarna ten einde raad naar een gespe-
cialiseerde kliniek gegaan. Ik zal alsnog geopereerd 
moeten worden.’

‘Mijn echtgenote van 73 jaar oud was lelijk geval-
len en had veel pijn in haar pols. Nochtans zag de 
dienstdoende arts ‘geen noodzaak’ om een foto te 
laten maken, maar deelde mee dat het een lichte 
kneuzing betrof. Bij nader onderzoek, aanhangig ge-
maakt door de huisarts, bleek de pols te zijn gebro-
ken. De behandelend arts deelde mede dat zij had 
gehandeld volgens het protocol. Toen ik daarop zei 
dat wellicht het protocol nader zou moeten worden 
bezien, kreeg ik vrijwel de gehele medische staf van 

het betreffende ziekenhuis over mij heen. Vooral om-
dat ik tijdens de gehele schriftelijke procedure de be-
handelend arts bleef aanduiden als ‘een leerling’ en ik 
mijn verontwaardiging uitsprak over het feit dat de 
EHBO-afdeling van dat ziekenhuis bleek te worden 
gerund door deze ‘leerling-arts’. De hele gang van za-
ken werd mij niet in dank afgenomen.’

‘Ze had met een mesje in haar vinger gesneden. De 
huisarts was niet bereikbaar. Toen ging ze naar de 
Spoedeisende Hulp. Daar werd de wond tot drie 
maal toe goed bekeken door de arts omdat ik er om 
bleef vragen. Maar de arts bleef volhouden dat er 
alleen een snijwond was en dat er verder niets was 
geraakt. Na een maand bleek dat ze een pees had 
doorgesneden. Sindsdien is ze vier keer geopereerd. 
Alle keren heeft ze uitgebreide fysiotherapie gekre-
gen, maar ze kan nog steeds niks met haar vinger.’

‘Ik had middenhandsbeentjes gebroken in mijn link-
erhand. De eerste-hulparts had eerder aangegeven 
dat er geopereerd moest worden. De poli-arts in een 
ander ziekenhuis vond dat een operatie niet nodig 
was. Gevolg is: 
•	 scheefstand van de pink doordat het bot scheef 

aan elkaar gegroeid is. 
•	 scheefstand en functieverlies van wijsvinger 

omdat het tijdelijke gips is omgevormd naar 
definitief gips voor de weken erna. Dit gips 
had een stand waardoor er bindweefsel tussen 
mijn knokkels kon ontstaan met scheefstand en 
functieverlies tot gevolg. 

•	 Scheefstand en functieverlies van de middelvinger 
door zware kneuzing van de knokkel wat later 
door een hersteloperatie enigszins verbeterd is. 
Het is overigens niet met zekerheid te zeggen 
of een eerdere operatie aan de breuk de prob-
lemen aan de middelvinger hadden kunnen 
voorkomen.’
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Been, knie en voet 

‘Negen jaar geleden zijn mijn lymfeklieren in mijn 
rechterlies verwijderd. Ter voorkoming van regel-
matig optredende rugklachten heeft mijn fysiothera-
peut oefeningen voorgeschreven die ik 500 keer per 
dag moest doen, met mijn voeten. Dit maakte dat 
mijn rechterbeen opzwol. Ik kreeg door overbelas-
ting van het been enorme last van lymfeoedeem. Dit 
is tot op heden niet meer overgegaan, nu anderhalf 
jaar later. Terwijl deze fysiotherapeut zeer goed op de 
hoogte was van mijn medische historie.’

‘De dermatoloog heeft op mijn enkel in plaats van 
een spatader een slagader dicht-/weggespoten.’  

‘Een opgelopen enkelbreuk is foutief gezet, waar-
door er een foutieve stand van de botten is overge-
bleven. Door die foutieve stand van de botten is er 
nog steeds (na bijna 2 jaar) pijn tijdens bepaalde be-
wegingen en kan ik niet al te lang achter elkaar staan 
of lopen. Tevens zijn bij het zetten te lange schroeven 
gebruikt, waardoor lopen direct nadat het gips is ver-
wijderd vrijwel onmogelijk was. De schroeven, die 
normaal toch minimaal een jaar moeten blijven zit-

ten, moesten nu na vier maanden al worden verwij-
derd. Al met al heb ik ruim een half jaar met krukken 
gelopen, en heb ik ook aangepast schoeisel moeten 
dragen.’

‘Ik had in 1999 een ernstige verstuiking aan mijn 
voet. Na 10 dagen rust werd er tape om de voet 
gedaan. Na twee weken moest het tape vervangen 
worden. Ernstige pijnklachten en een rode huid in de 
vorm van een sok werden door de gipsverpleegkun-
dige gezien als huidirritatie. Er werd opnieuw tape 
aangebracht. Nog eens twee weken later werd de 
tape verwijderd. Nog steeds ernstige pijnklachten en 
een nog rodere huid. De arts-assistent vond het niets 
bijzonders: ga maar oefenen. Omdat de pijn steeds 
erger werd en de voet er steeds roder en raarder ging 
uitzien, ben ik opnieuw naar de huisarts gegaan. Die 
vermoedde posttraumatische dystrofie, wat door 
de chirurg bevestigd werd. In de loop der jaren zijn 
de klachten wel minder geworden, maar de pijn is 
chronisch geworden, hoewel je leert er mee te leven. 
Mijn leven is er door veranderd: langere tijd stil zitten 
is uiterst pijnlijk met als gevolg dat theater, film, 
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restaurant veel van hun genot verloren hebben. 
Geen lange afstandswandelingen meer, etcetera. In 
mijn ogen had de gipsverpleegkundige na de eerste 
twee weken tape de diagnose kunnen en moeten 
stellen, dan was het niet zo ver gekomen. Ook de arts-
assistent maakte een misser, waardoor de klachten 
nog meer verergerden.
Het is pas later tot me doorgedrongen dat er een fout 
gemaakt was. Bovendien waren de klachten de eerste 
jaren zo ernstig dat ik op allerlei gebieden in de pro-
blemen kwam: werk kwijt, relatie verbroken etcetera. 
Toen ik daar weer bovenop, was ben ik verder gegaan 
met mijn leven. Klaar ermee.’

‘Ik kreeg een kijkoperatie van de knie. Het was een 
dagopname: ‘s morgens gebracht en mijn man werd  
om een uur of vijf gebeld dat ik gehaald kon worden. 
Mijn man kwam en ik nam plaats in de rolstoel en 
mijn man bracht mij naar de lift. Hij vroeg me hoe 
het ging, maar ik kon geen antwoord geven van de 
pijn. Bij het uitstappen van de lift was ik buiten ken-
nis en heeft mijn man om hulp geroepen. Er was snel 
een arts van de hartafdeling. Hij bracht mij weer bij 
en gelaste dat ik teruggebracht moest worden. Dat 
gebeurde en daar kreeg ik iets warms te drinken en 
werd weer in bed gelegd. Er is geen arts meer aan 
mijn bed geweest en na zo’n drie kwartier mocht 

ik weer gaan. Thuis gekomen kreeg ik steeds meer 
pijn en mijn bovenbeen werd dikker. We zijn naar 
bed gegaan, maar ik heb niet veel geslapen. Nu had 
ik bij het verlaten van het ziekenhuis een brief mee 
gekregen en daar stond in dat ik de afdeling kon bel-
len als er moeilijkheden waren. Omdat mijn boven-
been ‘s morgens tweemaal zo dik was heeft mijn 
man gebeld. Hij kreeg een secretaresse aan de lijn 
en die vertelde hem dat er geen arts aanwezig was 
en dat wij maar naar spoedeisende hulp moesten 
gaan. Daar moesten we zeker een uur wachten voor 
we aan de beurt waren en toen zei de dienstdoende 
arts dat het niets voor hem was; er moest maar een 
orthopeed aan te pas komen. Hij heeft gebeld en 
een kwartiertje later kwam een arts (ik denk een arts 
in opleiding) en die heeft er maar een strak verband 
om heen gewikkeld en wij konden gaan. Het ver-
band moest een paar dagen blijven zitten. Dat heb 
ik gedaan, maar de pijn die ik heb gehad is niet te 
beschrijven. Veertien dagen later moest ik terug ko-
men voor controle en die dokter zei: ‘dat zal wel aar-
dig pijnlijk zijn geweest. U moet maar naar therapie.’ 
De therapeut zei direct dat er een bloeding in die 
knie was geweest en als ze gelijk geholpen hadden, 
was het niet zo gelopen. Het drukverband had vol-
gens hem net verkeerd gewerkt, omdat er al te veel 
bloed in knie en bovenbeen zat. Veel weefsel in het 
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bovenbeen was kapot. Het gaat nu wel weer een 
beetje, maar achteraf denk ik wel eens was ik maar 
mondiger geweest.’

‘Mijn kind had een gebroken knieschijf en moest 14 
dagen wachten voor operatief ingrijpen. Tijdens die 
wachtperiode is de stand van de voet een week lang 
niet goed geweest in het ziekenhuis met klapvoet als 
gevolg. Een (ervaren) verpleegkundige zag na een 
week onmiddellijk dat de stand niet goed was en liet 
correctie toepassen zodat gevolgen nog enigszins 
beperkt bleven. De traumatoloog zelf was dat niet 
opgevallen.
De specialist ontkende dat de klapvoet door hem 
kwam en zei dat dit ontstaan zou zijn door de knie-/
beenbreuk.’

‘Na de kijkoperatie van mijn meniscus/voorste kruis-
band was er onvoldoende nazorg, waardoor er ruim 
drie maanden sprake is geweest van een ontstoken 
kniegewricht. Dit is vastgesteld na consultatie van 
een andere specialist in het kader van een second 
opinion.’

‘Mijn dochter is verkeerd terecht gekomen na een 
val bij het trampolinespringen. De huisarts vond het 
niet nodig dat ze voor foto’s naar het ziekenhuis ging. 

Ze moest zich niet zo aanstellen. Een half jaar later 
bleek de kruisband afgescheurd te zijn en is ze als-
nog geopereerd. Tien jaar later bleek alsnog dat deze 
operatie was mislukt en is er in een ander ziekenhuis 
een hersteloperatie gedaan waarbij van haar ham-
string een nieuwe kruisband is gemaakt. Ondertus-
sen was er al zoveel beschadigd in haar knie dat ze 
hier nog dagelijks last van heeft. Ze kan niet fulltime 
werken, veel traplopen gaat niet en ze kan bijvoor-
beeld al sinds haar 9e jaar nauwelijks fietsen.’

‘Mijn gebroken rechterenkel is fout gezet. Het gevolg 
is dat ik verkeerd loop. Inmiddels heb ik zes operaties 
ondergaan met als eindresultaat twee kunstknieën. 
De enkel moet eigenlijk vastgezet worden, maar dat 
probeer ik uit te stellen.’

‘De diagnose was een ontsteking in mijn linkervoet. 
Daarvoor kreeg ik tot twee keer toe een kuur, maar 
na er 3 weken er mee rond gelopen te hebben bleek 
er op twee plaatsen een breuk te zitten. Die con-
statering werd door een ander ziekenhuis gedaan.’
‘De pijnklachten in mijn linkerknie zouden worden 
verholpen middels een kijkoperatie in oktober 2009. 
Het zou gaan om een scheurtje in de meniscus dat 
‘even verholpen zou worden.’ Aanhoudende hevige 
pijnklachten werden niet erg serieus genomen. 
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Cortisone injecties moesten de pijn verhelpen. Niet dus. 
Foto’s gemaakt in december 2009. Nieuwe kijkoperatie 
in januari 2010 had als resultaat dat een loszittend 
stukje meniscus alsnog verwijderd werd. Echter nog 
steeds forse pijnklachten, weer maar een cortisone 
injectie. Pijn bleef. Contact gezocht voor een second 
opinion met andere orthopeed. Deze constateerde 
dat op de foto’s van december 2009 al afstervend 
kraakbeen was te zien. Uiteindelijk kreeg ik in sep-
tember 2010 een nieuwe knie. Ik ben tevreden over 
de behandeling en verzorging in het andere zieken-
huis. Echter tot op heden verloopt het herstel (mis-
schien ben ik wat ongeduldig) traag. Lopen is gaat 
nog steeds moeizaam; fietsen veel beter.’

‘Bij het weghalen van de zijkant van een ingegroeide 
nagel (grote teen) is de verkeerde kant weggehaald. 
Dit werd al tijdens de operatie gemerkt en daarna is 
ook de goede kant weggehaald. De fout werd ge-
maakt door de vraagstelling van de arts. Moet de 
binnenkant of de buitenkant weggehaald worden? 
Ik kijk naar de voet en zeg de buitenkant. Een arts 
blijkt echter altijd vanuit de as van het lichaam te re-
deneren. Voor hem is de kant van de grote teen die 
tegen de andere teen aankomt dus de buitenkant, 
voor mij als leek zou dat de binnenkant zijn.’

‘Ik ben in december 2010 gevallen. Volgens de rönt-
gen had ik mijn enkel gebroken. Ik kreeg een gips-
spalk en na 10 dagen loopgips. Ik heb toen veel pijn 
gehad en op de gipskamer zeiden ze dat ik over twee 
weken wel terug zou komen, want dan zou het gips 
wel te los zijn gaan zitten. Het gips zat op dat mo-
ment erg strak; dat werd helaas niet minder en was 
ook erg pijnlijk. Maar wanneer ik naar het ziekenhuis 
belde, kreeg ik als antwoord: mevrouw u moet meer 
omhoog zitten. Ik heb mijn tijd uitgezeten en eind 
februari 2011 is het gips eraf gegaan en zijn er foto’s 
gemaakt. De arts zei: 
‘mevrouw, over twee weken loopt u weer. Helaas was 
dat niet het geval. Onder begeleiding van een fysio-
therapeut heb ik geoefend om weer op de been te 
komen, maar dat is mislukt. Na verloop van tijd heb ik 
ergens anders een second opinion aangevraagd. Die 
specialist heeft een MRI-scan laten maken en daarop 
was te zien dat ik mijn enkel gebroken had, maar ook 
mijn scheenbeen. Nu is het inmiddels half juli 2011 
en kan ik nog steeds niet goed lopen en heb nog 
steeds pijn; het gaat wel wat beter, maar het is nog 
lang niet goed.’

‘Mijn rechtervoet is geopereerd. De pijn die ik had is 
gebleven. Daar is niets aan veranderd, maar mijn voet 
is twee maten kleiner geworden en mijn voet kantelt 
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nu naar buiten toe. Bovendien is de pijn heviger ge-
worden. Ik heb nu aangepaste schoenen nodig, want 
ik zwik te veel.’

‘Ik had last van mijn knie, maar de arts wilde niet 
eens een MRI-scan laten maken omdat ik ongeveer 
120 kilo woog. Op basis daarvan concludeerde de 
arts dat de pijn in mijn knie daarvan het gevolg was. 
Ik had echter duidelijk aangegeven dat ik was geval-
len en de pijn pas daarna was ontstaan. Na twee jaar 
pijn ben ik via de huisarts doorverwezen naar het ziek-
enhuis. Daar is wel een MRI gemaakt en bleek dat ik 
twee jaar lang met een kapotte meniscus heb gelo-
pen, waardoor er ook heel veel littekenweefsel was 
ontstaan.’

‘De huisarts constateerde een gescheurde achil-
lespees. De coassistent beweerde bij hoog en laag dat 
het om ‘zweepslag’ ging. Na drie weken bleek het toch 
een gescheurde achillespees. Toen was het al te laat 
voor een hersteloperatie. Uiteindelijk is er van een kuit-
spier een achillespees geconstrueerd met als resultaat 
levenslang een halve kuitspier met alle gevolgen van 
dien.’

‘Ik had erg veel pijn in mijn linkervoet. Daarvoor 
belandde ik op de polikliniek van het ziekenhuis. Er 

werden foto’s gemaakt, waarna ik te horen kreeg dat 
er sprake was van slijtage in mijn voet. Ik kreeg een 
spuit en ik moest na een bepaalde tijd terug komen. 
De spuit had niet geholpen dus kreeg nu een brace 
voorgeschreven. Toen ik na verloop van tijd weer op 
zijn spreekuur verscheen omdat ik nog steeds erg 
veel pijn had, werd hij ongeduldig. ‘Wat wil je dan 
dat ik doe? Wil je een kijkoperatie dan?’ vroeg hij op-
gewonden. Ik zei dat ik pijn had, en dat ik daar graag 
vanaf wilde. Ik kreeg dus een kijkoperatie. Na die kijk-
operatie kreeg ik te horen dat hij de boel schoonge-
maakt had, en dat hij mijn voet niet beter kon krijgen 
dan zo. Hierna heb ik nog weer een jaar of twee door 
gelopen. Toen ik merkte dat mijn voet en enkel van 
vorm begonnen te veranderen en mijn wandelingen 
niet langer meer konden duren dan 15 à 20 minuten, 
besloot ik nog maar eens bij mijn huisarts langs te 
gaan en vroeg hem om een verwijsbrief. Ik zei hem 
dat ik niet meer naar het hetzelfde ziekenhuis terug 
wilde. Hij vond dit onmiddellijk goed. Ik ging naar 
een ander ziekenhuis. En daar schrokken ze van wat 
ze op de foto’s zagen. Ik miste bovenop mijn voet het 
kraakbeen, het was inmiddels bot op bot, en dit was 
aan alle kanten kapot gegaan. Er werd mij een opera-
tie geadviseerd, waarbij ze de boel vast zouden zetten, 
een andere mogelijkheid was er niet. Langer doorlo-
pen zou inhouden dat ik de boel alleen maar verder 



56 Persoonlijke verhalen over medische missers 57

kapot zou lopen. Zij hebben mij vervolgens geope-
reerd. Een drieënenhalf uur durende operatie, waar-
bij ze ook donorbot hebben moeten plaatsen om 
aan te vullen wat er in de loop der jaren ‘weggelopen’ 
was. Na die operatie ging ik drie maanden het gips in 
met mijn voet. De eerste twee maanden bracht ik in 
een rolstoel door omdat ik mijn voet absoluut niet 
mocht belasten. Na die twee maanden kreeg ik een 
maand loopgips. Toen dat eraf mocht heb ik ander-
half jaar met semi-orthopedische schoenen gelopen. 
Die moest ik zelf betalen en kosten mij zo’n 300 euro, 
maar ik had het er voor over. Nu ben ik zo goed als 
pijnvrij (als ik op rechte stoepen lopen kan tenmin-
ste). Maar doordat mijn linkervoet is vastgezet, speelt 
regelmatig mijn rechtervoet op. Ik loop bij een podo-
therapeut en krijg ongeveer om het jaar nieuwe 
steunzolen aangemeten. Op dit moment zijn al mijn 
pezen van mijn rechtervoet overbelast. Sinds vorige 
week heb ik weer nieuwe steunzolen gekregen, een 
zachtere soort. Ik hoop dat dit verlichting geeft. Ik 
denk dat ik altijd problemen zal blijven houden. Ge-
wone schoentjes kan ik niet meer aan. Ik ben altijd op 
zoek naar stevige schoenen, dat valt niet mee, als je 
ook nog in ogenschouw neemt dat ik maat 35 heb, 
terwijl alle damesschoenen met maat 36 beginnen.’ 

‘Tijdens een operatie aan mijn voet is er een te lange 

schroef gebruikt zodat deze door het bot in het mid-
denvoetsgewricht terecht is gekomen. Na zes weken 
gips bleek het afwikkelen van de voet zeer pijnlijk. 
Na diverse ‘steriele’ ontstekingen, zijn de schroeven 
pas ruim twee maanden later operatief verwijderd. 
Het resultaat nu is een chronische dystrofie aan mijn 
linker voet, waardoor ik zeer in bewegingsvrijheid 
beperkt ben. Mijn sportactiviteiten (golf en hardlo-
pen) kan ik niet meer uitoefenen en ik kan niet eens 
meer pijnloos lopen.’

‘Tijdens de operatie voor een knieprothese is mijn 
bot verkeerd afgezaagd en is de wond geïnfecteerd 
geraakt. Na twee jaar is in een academisch ziekenhuis 
de prothese vervangen door een nieuwe. Het ver-
keerd afzagen van het bot is hier niet aan mij kenbaar 
gemaakt. Wederom een infectie opgelopen. Na twee 
jaar kreeg ik het advies voor amputatie. Daar heb ik 
geen gehoor aan gegeven. Ik heb een afspraak ge-
maakt in Antwerpen. Na verwijdering van de tweede 
prothese kreeg ik van mijn arts daar te horen dat er 
bot is weggezaagd dat niet afgezaagd had moeten 
worden. Hij heeft, nadat de infectie was verholpen, 
een derde prothese geplaatst. Naderhand is er een 
bacterie ingekomen. Die zit er nog. Ik heb al vele jar-
en veel pijn, ondanks forse pijnmedicatie (opiaten). 
Ik word al jarenlang wekelijks in het ziekenhuis op 
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de pijnpoli behandeld. Als gevolg van dit alles ben 
ik gedeeltelijk afgekeurd en werk ik nog parttime. Ik 
had 100% afgekeurd kunnen worden, maar daarvoor 
heb ik niet gekozen omdat werk een goede afleiding 
is. Ik ben wel rolstoelafhankelijk geworden. Ik heb er-
van afgezien een klacht in te dienen. Ik wilde alleen 
maar vooruit kijken en geen energie steken in jaren 
procederen. Achteraf gezien, met de wetenschap 
van nu, vraag ik mij weleens af of dat verstandig is 
geweest.’     

‘Te veel huid verwijderd onder mijn linkervoet waar-
door dit niet goed kon genezen (ik heb diabetische 
neuropathie). Dit leidde uiteindelijk tot amputatie 
van mijn linkeronderbeen.’

‘Herhaaldelijk ben ik bij de vervangster van mijn dok-
ter geweest met klachten in mijn been. Tot drie keer 
toe heb ik verschillende medicijnen gehad voor hoge 
bloeddruk. Na de laatste keer werd er gezegd dat ik 
bloed moest laten prikken. Diezelfde avond nog werd 
ik gebeld door de vervangster van de huisarts dat ik 
met spoed opgenomen moest worden in het zieken-
huis. Ik heb vier dagen op de IC gelegen, waarna 
‘s avonds een spoedoperatie volgde met als resultaat 
een hoge amputatie van mijn rechterbovenbeen.’ 
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Tanden

‘Tijdens een wortelpuntbehandeling is een zenuw ge-
raakt, waarvan de kaakchirurg eerst zei dat de gevolgen 
ervan binnen drie maanden zouden verdwijnen. Later 
werden dat 6 maanden. Nu blijkt dat het blijvend is.’

‘In 2001 heeft een tandarts een kroon geplaatst in 
mijn mond. Die paste niet goed. Hij beweerde dat 
hij de kroon, zonder mijn medeweten, had laten ver-
vaardigen in een onbekend laboratorium in Oost Du-
itsland. Gevolg: de kroon moest doorboord worden 
voor een zenuwbehandeling. Hij weigerde de kroon 
te verwijderen. Hij maakte geen foto voor hij aan de 
behandeling  begon. Het gevolg van de behandel-
ing waren gekmakende zenuwpijnen. In het zieken-
huis stelde een neuroloog de diagnose dat een onder-
liggende kaakzenuw vermoedelijk beschadigd was. Er 
zijn in binnen- en buitenland  vele specialisten gecon-
sulteerd. Er bleek geen effectieve behandeling mo-
gelijk. Ik heb een klacht ingediend bij het regionaal 
en landelijk Medisch Tuchtcollege. De tandarts bleek 
niet te beschikken over een compleet patiënten-
dossier. Men kon dus niet vaststellen  of hij onzorgvul-
dig of nalatig was geweest. Ondanks het feit dat hij 

aantoonbaar loog over  foto’s, over consulten en over 
toegepaste medicatie voor het landelijk Medisch 
Tuchtcollege, kreeg hij enkel een waarschuwing voor 
het ontbreken van het patiëntendossier. Zelf stond ik 
met lege handen. Ik kon geen civielrechtelijke proce-
dure  beginnen. Tegen de uitspraak van het College 
kon geen beroep worden aangetekend.’

‘Mijn voortanden waren afgebroken. Ik kwam bij de 
tandarts terecht in 2003. Men is begonnen met de 
restauratie. Het moesten implantaten worden. We 
zijn nu bijna acht jaar verder en ik heb zeven tand-
artsen gehad. In 2010 heb ik een kaakoperatie onder-
gaan. Dat is perfect gegaan, maar ik heb nog steeds 
geen passende prothese. Ik ben er dood- en dood- 
moe van.
Alle energie is weg. De laatste tandarts vertelde dat 
ze allemaal moeten hebben gezien dat het niet zou 
lukken. Op de eerste foto was al duidelijk dat er niet 
genoeg bot in de bovenkaak zat. Ze zijn allemaal 
doorgegaan. Nu zit er genoeg bot in door de op-
eratie en zelfs nu kan hij geen passende prothese 
maken. Het is afschuwelijk. Ik kan met dat ding in 
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niet eten en zonder ook niet. Alleen dun, zacht en 
slap voedsel. Ik kan ook niet goed praten. Al het eten, 
een koekje of snoepje, blijft er tussen zitten. Ik word 
er misselijk van. Mijn tanden tikken constant tegen 
elkaar. Niet te geloven, wat een lijdensweg!’

‘De implantaten (pennen die in de onderkaak zijn 
gezet) zijn schuin/verkeerd geplaatst. Daardoor wil 
het ondergebit niet blijven zitten, zit het gebit steeds 
verkeerd/scheef in de mond, kan er geen hard voed-
sel gegeten worden, en zitten er steeds etensresten 
onder. De tandarts zegt dat het niet fout is.’

Ta
nd

en Hersenbloeding en herseninfarct

‘Mijn echtgenote had tijdens de kerstdagen klachten 
die telefonisch werden afgedaan als Ziekte van Mé-
nière (evenwichtsorgaan). Medicijnen die aanbevo-
len werden, hielpen niet. De dokter kwam niet langs. 
Toen we voor de tweede keer belden (met een an-
dere weekendarts) kregen we dezelfde conclusie te 
horen met het advies af te wachten. 
Na drie dagen hebben we aangedrongen op huis-
bezoek. Deze arts kon door testjes aangeven dat het 
geen Ménière was en stuurde haar door naar de neu-
roloog in het ziekenhuis. Toen bleek mijn vrouw een 
herseninfarct te hebben gehad (dus 3 dagen daar-
voor!)’

‘Mijn moeder voelde zich plotseling heel erg ziek, maar 
bleef helder en aanspreekbaar. In de ambulance en bij 
de huisartsenpost dachten ze dat het een maagbloe-
ding was, maar ze gaven erbij aan dat de bloeddruk 
veel te hoog was. Bij de eerste hulp in het ziekenhuis 
bleef men van een maagbloeding uitgaan en gaf 
daarvoor behandeling en medicijnen. Signalen van 
patiënt en familie werden genegeerd. Het bleek uit-
eindelijk een hersenbloeding te zijn met fatale afloop.’

‘Mijn moeder is ‘s nachts gevallen in het verpleeghuis. 
Twaalf uur later werd ze pas naar het ziekenhuis ge-
bracht. Ze sprak toen nog gewoon; ik heb haar ‘s mid-
dags nog gesproken. In het ziekenhuis sprak mijn 
moeder wartaal, maar dat kwam door de pijn ver-
telde de verpleegkundige mij. Dit was om 18.30 uur. 
Na foto’s bleek ze een heup te hebben gebroken. 
Ze zou de dag erna geopereerd worden. Inmiddels 
werd mijn moeder platgespoten met morfine (let-
terlijk, want de verpleegster zag dat er te veel door 
de pomp ging) en sprak mijn moeder helemaal niet 
meer. Later bleek om 22.30 uur dat ze inderdaad 
een hersenbloeding heeft gehad. Waarschijnlijk op 
het moment dat ze het ziekenhuis binnengebracht 
werd, want in de ambulance sprak ze nog normaal 
en maakte ze nog grapjes met de broeders. De dag 
erna om 11.30 uur is ze overleden. Later heb ik wel 
gesprekken gehad en ze zouden het evalueren. Dit 
mocht niet meer gebeuren werd mij verteld. Het was 
die avond ook erg druk geweest op de eerste hulp. 
Maar ik ben wel met vragen blijven zitten. Ik wilde 
het dossier graag hebben, maar dat kon alleen via de 
rechter werd mij gezegd in het ziekenhuis.’

‘De tandarts
zegt dat het niet 
fout is’
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‘Mijn vader is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 
Vervolgens heeft hij te lang en met te weinig pijnmedi-
catie op de Spoedeisende Hulp gelegen. Uiteindelijk is 
er na uren een behandeling gestart. Vervolgens zijn ze 
niet alert geweest op bijwerkingen van de medicatie 
(hersenbloeding). Toen ze dit uiteindelijk wel consta-
teerden, hebben ze de medicatie gestopt (dit moest 
per direct) maar vervolgens weer aangehangen en 
trad er een overdosering op. Mijn vader is vervolgens 
binnen 24 uur overleden. Toen is er eerst door de IC-
arts een natuurlijke dood afgegeven. De vaatchirurg 
heeft dit teruggedraaid. De gemeentelijk lijkschouwer 
kwam erbij, die op basis van het dossier een niet natu-
urlijke dood heeft afgegeven. Vervolgens kwam er een 
heel circus op gang, maar vanuit het ziekenhuis is er 
niemand die ons officieel bijstaat in deze procedure 
(de vaatchirurg is onze contactpersoon) en nu, zes 
weken later, staat er nog geen letter op papier. Op ons 
verzoek hebben we alleen een kopie van het dossier 
gekregen. Het IOP is een rapport aan het maken en 
daar krijgen wij een kopie van. Vanuit ziekenhuis heeft 
niemand ons op de klachtenprocedure gewezen.’

‘Mijn vrouw viel neer met een hersenbloeding en 
overleed de volgende dag in het ziekenhuis. Toen 
mijn vrouw bij de Spoedeisende Hulp werd binnenge-
bracht, vertelde de dienstdoende specialist mij boos 

dat de symptomen heel duidelijk waren ge-weest en 
dat de huisartsen dit hadden moeten zien. Deze symp-
tomen hadden alle alarmbellen moeten doen luiden. 
Wij hebben nadien de huisartsen bij ons thuis gehad 
en allen verklaarden zij dat zij een grote fout hadden 
gemaakt! Wij hebben dit gemeld aan het Medisch 
Tuchtcollege. In de hoorzitting werden de huisartsen 
erop gewezen dat hun administratie niet klopte. Er is 
aantoonbaar valsheid in geschrifte gepleegd door de 
huisarts van mijn vrouw. Er zijn hier dingen gebeurd 
die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is gelogen 
en vooral door het tuchtcollege zelf is er werkelijk 
een show opgevoerd, dat zouden ze in Hollywood 
prachtig hebben gevonden. Ik wilde in beroep gaan 
en heb gesproken met een advocaat, die mij vertel-
de dat ik heel sterk stond, maar dat ik één specialist 
in Nederland moest vinden die mijn verhaal kon on-
derbouwen. Ik ging toen gelijk naar de specialist die 
mijn vrouw had opgenomen en die zo boos was. Zij 
vertelde mij echter dat zij niet wilde getuigen omdat 
zij nog met de huisartsen verder moest!!! Ik heb heel 
Nederland afgebeld, maar er was geen enkele special-
ist die mijn verhaal wilde aanhoren. Ik heb thuis een 
zeer gedetailleerd verslag van het hele gebeuren. Een 
draaiboek van een horror.’

‘Mijn vrouw had last van ernstige hoofdpijn, misse-
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lijkheid en braken. Ik vertrouwde het niet, dacht aan 
een hersenbloeding en heb ‘s nachts de huisartsen-
post gebeld. De arts kwam en stelde ons gerust: dit 
was geen hersenbloeding. Maar het ging niet over. 
Later hebben we onze eigen huisarts gebeld, die 
haar naar het ziekenhuis stuurde. Diagnose: hersen-
bloeding, maar ook een hersentumor. Vier weken 
later bleek de diagnose hersentumor onjuist te zijn. 
Dus twee fouten achter elkaar.’ 

‘Hij had hersenvliesontsteking en door een verkeerde 
prik boven in zijn nek bij het ruggenmerg heeft de 
arts hem verlamd gespoten.’

‘Ik kwam met hevige hoofdpijn op zaterdag bij huisarts. 
Ik was enige tijd bewusteloos geweest en had braak-
neigingen. De huisarts dacht aan ziekte van Ménière 
en stuurde me naar huis met paracetamol. Dinsdag 
bleek ik een hersenbloeding te hebben gehad.’

‘Mijn broer werd voor dronken thuis alleen 
achterge-laten, terwijl hij een hersenstaminfarct 
had doorgemaakt. De eerste vier uren zijn cruciaal 
bij de behandeling met antistolling. Mijn broer 
werd pas na twee dagen opgenomen in het ziek-
enhuis, bijna dood. 
Ik heb de ambulancebroeder en de huisartsen die 

er ook bij zijn geweest erop aangesproken, maar ze 
zeggen: ja, kan gebeuren.’

‘Mijn vrouw heeft in augustus 2008 drie keer een 
bezoek gebracht aan de vervangende huisarts. De 
klachten die zij had werden vertaald naar stresshoofd-
pijn. (Later bleek dat de klachten zoals mijn vrouw 
die verwoordde letterlijk in een folder stonden over 
symptomen van een aneurysma). Op 3 september 
2008 heeft mijn vrouw ‘s nachts een zware hersen-
bloeding gekregen en is ze met spoed overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hier is ook een aneurysma ge-
constateerd. Zij is in totaal 17 keer geopereerd aan 
haar hoofd, heeft anderhalf jaar gerevalideerd in een 
revalidatiecentrum en een half jaar in een verzorg-
ings/verpleeghuis gezeten. Sinds april is ze nu thuis 
waar zij 24 uur per dag verzorging en begeleiding 
nodig heeft.’

‘Mijn partner/vrouw heeft in 1993 een herseninfarct 
(CVA) gehad. Vanaf twee weken voor het infarct had 
ze erge pijnen in het hoofd. We hebben de huisarts 
meerdere malen laten komen. Hij heeft mijn partner 
het rustgevende medicijn diazepam gegeven. Daar-
door was ze de laatste twee weken voor het infarct 
erg afwezig. De huisarts heeft nooit gezien dat deze 
voortdurende aanblijvende en zeer pijnlijke klachten 
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uit zouden monden in een herseninfarct. Wel heeft 
hij mijn partner na een week een onderzoek via de 
EHBO in het ziekenhuis laten uitvoeren. Ze hebben 
daar toen röntgenfoto’s van de nek gemaakt en 
haar een nekbrace omgedaan tegen de pijnen (ook 
in de nek deed alles pijn). Dit heeft de pijn tijdelijk 
iets minder gemaakt, maar helpen deed het niet. De 
tijd erna hield ze nog steeds heel erge pijnen in het 
hoofd totdat ze de herseninfarct kreeg, die in onze 
ogen voorkomen had kunnen worden als de huisarts 
en het ziekenhuis over meer kwaliteiten zouden be-
schikken. Mijn vrouw is door dit geval een heel ander 
en gehandicapt mens geworden. Ze kan niet meer 
mee met de snelheid en de gewone dingen in het 
leven.’

‘Moeder lag in het ziekenhuis voor benauwdheid (ze 
had een pacemaker en een lekkende hartklep). 
Ze bleek wat vocht achter de longen te hebben. 

Na verwijdering van het vocht bleef de benauwd-
heid. Mijn vader wees op de beroerte die ze in 2003 
had gehad. Mijn zus en ik zagen moeilijke spraak en 
hangende lip en wezen op een nieuwe beroerte. 
Het scanapparaat was kapot. Moeder bleef nog een 
week in het ziekenhuis en mocht daarna naar huis. 
Toen bleek dat er nooit een scan was gedaan. Na 
acht weken zorg door vader, moest moeder naar 
het verpleegtehuis wegens benauwdheid vooral ‘s 
nachts. Dit heeft ons drie dagen bellen gekost. Uit-
eindelijk kreeg ze een plek in het verpleeghuis met 
indicatie: partner wordt moe van 24 uur zorg. Na een 
paar dagen werd ze met spoed in het ziekenhuis op-
genomen. Nu kreeg ze wel een scan. Moeder bleek 
sinds 2003 vijf beroertes/infarcten te hebben ge-
had, waarvan één recent. Het ademhalingscentrum, 
spraakcentrum en slikvermogen was aangetast. Ze 
kon niet meer zelfstandig eten, werd erg benauwd, 
zelfs met medicijnen kon ze niet slapen. Ze kreeg 
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nier- en leveruitval en kreeg morfine. Op een ge-
geven moment mocht ze op aanvraag morfine heb-
ben. Vader waakte en vroeg ‘s nachts om morfine. 
De nachtzuster wist nergens van; het stond niet in 
de papieren. Aanvraag bij dienstdoende arts gedaan: 
we moesten wachten tot de volgende ochtend. De 
nachtzuster heeft uiteindelijk op eigen initiatief mor-
fine toegediend, omdat ze vond dat het zo niet kon. 
Mijn moeder leek te stikken. Ze is daarna overleden.’

‘Nachtzuster wist nergens van;
het stond niet in de papieren’
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Zwangerschap en bevalling

‘Na een fluxus (overmatig bloedverlies) na de ge-
boorte van mijn zoon in mei 2002 is er een fout ge-
maakt bij het onderzoeken van de baarmoeder op 
eventuele placentaresten. De specialist in kwestie 
zag niets meer. Ik bleef ziek, had een lage Hb-waarde 
van mijn bloed en knapte niet op. Vier weken later 
kreeg ik thuis een heftige bloeding die niet wilde 
stoppen. Ik werd met spoed per ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. Daar aangekomen bleken er 
toch nog placentaresten in mijn baarmoeder te zitten. 
Er is gecuretteerd, de dag erna een inwendige echo 
gemaakt om te zien of alles was verwijderd. Dat was 
niet het geval. De dag daarna weer een curettage. 
Toen vond mijn lichaam het genoeg. Nogmaals een 
bloedtransfusie en ik had hoge koorts. De specialist 
heeft na de bevalling van mijn zoon de verkeerde 
diagnose gesteld. Ze heeft niet goed gekeken of 
mijn baarmoeder schoon was. Ik had in die tijd al 
mijn energie nodig voor andere kwesties. Ik kreeg 
bijvoorbeeld ook last van mijn schildklier. Wat schiet 
ik op met genoegdoening? De tijd dat het mis ging 
met me kan niet meer overgedaan worden. Ik heb 
overigens ook helemaal geen zin in een welles/
nietes-spel.’

‘Ik moest om medische redenen in het ziekenhuis 
bevallen. Bij binnenkomst had ik nog weinig ontslui-
ting en het zou dus nog wel even duren voordat het 
kind zou komen. Het ging (veel) sneller dan verwacht. 
De persweeën begonnen en arts was met de arts-
assistent op de operatiekamer voor een spoedkeizer-
snee. Helaas was er niemand op de afdeling aanwezig 
die verloskundige handelingen mocht verrichten. De 
ontsluiting controleren kon dus niet. Ik moest mijn 
persweeën inhouden. Gelukkig kwam er een half uur 
later een coassistent. Die mocht wel de ontsluiting 
checken. Ik had tien centimeter ontsluiting, dus het 
persen kon beginnen. Er moest ingeknipt worden, 
dat mocht de co niet doen. Kind moest er toch uit. 
Gevolg: flink gescheurd.... De arts kwam een minuut 
of tien nadat mijn zoon geboren was. Geen excuses. 
Wel excuses van de arts-assistent. Bij nacontrole bij 
mijn eigen gynaecoloog bleek dat over dit alles niets 
in het dossier was geschreven. Leek op papier be-
valling volgens boekje. Gelukkig was ik alleen uitge-
scheurd, het had veel slechter kunnen aflopen.’

‘De snede die tijdens een geplande keizersnede is 
gemaakt, is op een verkeerde plaats gemaakt waar-
door ik nu een hangbuik heb.’
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‘Het was mijn eerste zwangerschap, dus ik wist zelf 
niets. Ik verloor vocht en heb dat ook aangegeven. 
Volgens hem was het niets bijzonders. Hij maakte re-
gelmatig echo’s waarop hij al had moeten zien dat 
het vruchtwater was en dat er een groeiachterstand 
was van zes weken! Pas in een ander ziekenhuis werd 
alles opgemerkt (met veel commentaar naar de gy-
naecoloog in eerste ziekenhuis), maar toen was het 
al te laat. En moest ik met ruim 31 weken gaan beval-
len. Het meisje was te zwak en is overleden.’

‘Tijdens de bevalling van mijn dochter is een groot 
aantal fouten gemaakt door niet deskundige ver-
pleegkundigen. De gynaecologe had nog zes andere 
bevallingen en is niet op de hoogte gehouden. Mijn 
dochter heeft ruim drie uur om een keizersnede ges-
meekt maar kreeg geen gehoor. Toen is met zes cen-
timeter ontsluiting de baby gehaald, omdat er een te 
groot zuurstoftekort bleek te zijn. Hierdoor (te kleine 
doorgang) kreeg de baby ook nog een hersenbloed-
ing en is na 13 dagen overleden.’  

‘Ondanks de uitdrukkelijke afspraak dat mijn vrouw 
meteen een keizersnede zou krijgen bij haar tweede 
bevalling werd (hoewel de baby groter was dan de 
eerstgeborene, die na vreselijke weeën uiteindelijk te 
laat via een keizersnee ter wereld kwam) door de ver-

vangende gynaecoloog besloten de bevalling toch 
gewoon in te leiden. Gedurende tien uur moest mijn 
vrouw de meest afgrijselijke (rug)weeën doorstaan 
waarna tot een kunstverlossing werd besloten met 
een vacuümpomp. Iedere afzonderlijke gynaecoloog 
in opleiding had iedere keer zichtbaar moeite het ver-
loop van de bevalling en ontsluiting in te schatten. 
Na een heel lelijk knip werd onze dochter geboren. 
Ik zei de gynaecoloog dat ik 1500 koeien had verlost 
(ik ben dierenarts) maar dat ik nog nooit zoiets lomps 
had meegemaakt. Hij trok wit weg. Mijn vrouw kon 
de hele nacht niet slapen van de pijn. ‘Dat hoort er-
bij’, werd haar verteld door de verpleegkundigen. 
Toen na zeer lang aandringen iemand toch onder de 
lakens wilde kijken, bleek haar ernstig gezwollen en-
deldarm er tien centimeter uit te hangen. Een spoed-
ingreep vond toen meteen plaats. Het is daar nooit 
meer echt goed gekomen. Na een week kwam de 
gynaecoloog thuis langs om zijn excuses aan te bie-
den. Hij zei: ‘Als ik geweten had dat jullie dierenartsen 
waren had ik het wel anders begeleid.’ Toen hebben 
we hem weer snel buiten gezet.’

‘Tijdens de zwangerschap heb ik te veel verschillen-
de artsen-in-opleiding gehad, waardoor de controles 
niet goed verliepen. Uiteindelijk heb ik waarschijnlijk 
zwangerschapsdiabetes gehad waardoor wij ten on-
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rechte in de veronderstelling waren dat het in de 
42ste week nog goed ging met ons kind. Er was 
genoeg vruchtwater en een groot kind is een teken 
van een goed werkende placenta, maar kan ook het 
gevolg zijn van diabetes. Al met al overleed ons kind 
tijdens de inleiding van de bevalling.’

‘Tijdens de bevalling is niet op tijd ingegrepen waar 
door er een inwendig en uitwendig totaalruptuur 
optrad. Dit moest gerepareerd worden op de OK. 
Hier is vervolgens een gaasje achtergebleven in de 
wond. Het gevolg: rottend gaas wat voor een op-
stuwende ontsteking zorgde naar de baarmoeder, 
eileiders en buikvlies. Dit alles had onvruchtbaarheid 
voor altijd tot gevolg.’

‘Ik had een blindedarmontsteking terwijl ik 19 we-
ken zwanger was. Maar de klachten werden op de 
zwangerschap gegooid (maagklachten, bandenpijn, 
enz.). Toen later bleek dat er toch een ontsteking 
zat, moest ik wachten op de operatie en kreeg ik net 
daarvoor een warme kruik tegen de pijn. Ontsteking 
en warmte = springen van de blindedarm. Gelukkig 
is alles goed afgelopen en is mijn zoontje 23 weken 
later gezond geboren.’

‘Na de keizersnede zijn er twee buikgaasjes achterge-
bleven’

‘Na de keizerssnede zijn er twee buikgaasjes achtergebleven’
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Hernia en rug

‘Een hernia werd niet als zodanig herkend, waardoor 
ik meer dan 20 jaar met zware rugklachten heb rond-
gelopen. Ik werd van de ene therapie naar de andere 
gestuurd. Uiteindelijk raakte ik aan mijn rechterbeen 
verlamd en toen constateerde men dat ik een zware 
hernia had. Er werd niet geopereerd. Later werden de 
klachten nog erger en (na een weigering tot operatie 
in het ziekenhuis) kwam ik via de patiëntenvereniging 
in een Belgisch ziekenhuis terecht, waar ik een zware 
rugoperatie heb ondergaan met negen maanden re-
validatie. Ik heb nu geen zware pijnstillers meer nodig, 
maar helemaal goed komt het nooit meer.’

‘Ik belde zaterdagnacht de huisartsenpost dat ik me 
niet meer kon bewegen. ‘Twee paracetamol en weer 
gaan slapen’, was het antwoord. De volgende mor-
gen heb ik weer gebeld. Ik lag inmiddels op de grond. 
De arts pakte me op en gooide me op bed.  ‘Het zit 
allemaal tussen zijn oren’  zei de arts en hij ging weg. 
De volgende morgen belde ik mijn eigen huisarts en 
werd ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht en 
werd er een dwarslaesie geconstateerd. Ik heb nooit 
meer iets van die vervangende arts gehoord.’

‘Ik ben aan een hernia geopereerd. Er werd niets 
gevonden, alleen werd het kanaal wat uitgeboord. 
De operatie werd echter op een verkeerde plek uitge-
voerd. Twee jaar na de operatie had ik een onderzoek 
bij een speciaal behandelcentrum voor rugklachten. 
Ook daar werd niets gezegd. Uit het schriftelijk rap-
port van het centrum concludeerde ik dat ik op de 
verkeerde plaats geopereerd was. Bij een afkeuring-
sprocedure in die tijd,  bleek dat de neurochirurg ge-
schreven had dat ik correct geopereerd was terwijl 
de arts toen al wist dat hij zich vergist had. 
Mij hebben ze onwetend gelaten, tot ik er zelf achter 
kwam. Ik heb vele moeilijke jaren gehad met veel pijn 
en nog erger, onbegrip van mijn omgeving. Het gaat 
nu weer heel goed. Ik ben echter niet pijnvrij. Maar 
door het interessante leven dat ik heb, kan ik er goed 
mee leven. Natuurlijk heb ik er werk van gemaakt. 
Ik was erg boos dat ik zo bedrogen ben, in het ziek-
enhuis en daardoor ook bij de keurende instantie. Ik 
heb mijn werk moeten beëindigen. Toen alles bekend 
werd, ben ik voor 100% afgekeurd.’
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‘Tijdens een dubbele herniaoperatie is er een slag-
ader in de lies geraakt. Dat is niet tijdens de operatie 
gezien. In de uitslaapkamer kwam dit aan het licht. 
Mijn buik en lies liepen vol bloed. Ik ben onmiddel-
lijk weer geopereerd. Daarbij is mijn lijf van onder 
mijn borsten tot aan mijn vagina geopend, omdat 
men anders niet kon zien waar de bloeding vandaan 
kwam. Hierbij heb ik een bijna dood ervaring gehad. 
Door de betreffende chirurg is later gezegd, dat ze 
mij voor de dood heeft weggehaald.’

‘Bij een herniaoperatie is een zenuw beschadigd op 
een niveau waar niet geopereerd hoefde te worden.’

‘Tijdens een operatie aan mijn ruggengraat is deze 
los komen te hangen. Het onderste deel bescha-
digde mijn nieren. Ik heb de gevolgen opgeschreven 
en aan de arts voorgelezen. Op zijn verzoek heb ik 
het briefje in het dossier gelegd.’

‘De orthopeed wist dat ik een verhoogd risico had 
op wervelbreuken vanwege ernstige osteoporose en 
noodzakelijk Prednisongebruik. Ik had er namelijk al 

twee gehad, waarbij de behandeling ook al te laat 
had plaatsgevonden. Toen ik mij meldde met enorme 
pijn, die voor mij herkenbaar was als wervelbreukjes, 
heeft hij een röntgenfoto laten maken, waarop geen 
breukjes te zien waren. Hij vroeg me om zes weken 
later terug te komen. Hij had echter een MRI-scan 
moeten laten maken. Toen ik zes weken later terug 
kwam, zei hij dat hij niets voor mij kon betekenen. Ik 
heb een aantal weken met onnoemelijk veel pijn op 
bed doorgebracht met morfine en nog veel andere 
zware pijnstillers en kon me niet bewegen. Toeval-
lig moest ik voor osteoporosecontrole naar de inter-
nist en ik vertelde mijn verhaal over de orthopeed. 
De internist was duidelijk geïrriteerd en heeft de 
behandeling overgenomen en een MRI-scan laten 
maken. Het resultaat was, dat ik twee(!) thoracale 
wervelbreuken had. Deze wervelbreukjes hadden 
binnen zes weken behandeld moeten worden. Dit 
moet snel plaatsvinden, omdat de gevoelszenuwen 
anders te lang bekneld zitten. Het gevolg is dat ik nu 
levenslang met ontzettende zenuwpijnen te maken 
heb. Dit houdt in: de hele dag pijn en bewegings-
beperking. Slecht slapen van de pijn. Pijnbestrijding 
heeft geen effect meer.’
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‘Tijdens een operatie aan mijn rug vanwege een 
ernstige scoliose (zichtbare verkromming van de 
wervelkolom naar links of rechts), zijn de pennen 
zodanig geplaatst dat ze mijn onderrug verzwakte. 
Daarnaast heb ik blijvende klachten van uitval in mijn 
arm, en hevige pijn boven in de rug. Het commen-
taar van de arts was destijds: ik ben ook maar een 
mens en maak ook fouten.’

‘Mijn moeder werd geopereerd vanwege een verzak-
king. Tijdens de operatie heeft men een hechting in 
het buikvlies niet goed gemaakt. Na circa tien dagen 
is de hechting geknapt en is de darm door deze 
opening geschoten. Mijn moeder werd met spoed 
naar ziekenhuis gebracht. Ze was erg ziek, moest 
steeds overgeven. Na een week opname was ze zo 
ziek dat de gynaecoloog besloot om mijn moeder 
maar open te maken. Toen constateerde men dat 
de darm door een losgelaten hechting in het buik-
vlies was geschoten en het grootste gedeelte van de 
darm al was afgestorven. Na vijf maanden intensive 
care en hersteloperaties is mijn moeder overleden 

omdat haar longen het niet meer deden. Ze is veel 
in slaap gehouden omdat alles een tijd open heeft 
gelegen en er de nodige operaties plaats vonden. 
Eigenlijk was er een aanvraag voor een ander ziek-
enhuis, want het ziekenhuis waar ze lag kon het niet 
aan. Maar dat andere ziekenhuis vond mijn moeder 
niet interessant genoeg en dus moest ze blijven waar 
ze was. Helaas heeft de beademing te lang geduurd 
en waren haar longen op, en is mijn moeder alsnog 
overleden.’ 
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Lyme

‘De ziekte van Lyme is moeilijk te diagnosticeren, 
maar als je dan toch een positieve uitslag hebt, ver-
telt men dat je het niet hebt. Dit bleek na het opvra-
gen van het medisch dossier. ‘Ach, u was toch al in 
Duitsland onder behandeling’, was de reactie.

‘De ziekte van Lyme is bij mij niet erkend en dus ook 
niet adequaat behandeld, waardoor ik tien jaar lang 
heel veel pijn heb gehad en jaren in een rolstoel 
gezeten heb.’

‘In 2002 was ik plotseling doodziek met veel uitvals-
verschijnselen en pijn. Omdat ik nooit een rode kring 
heb gekregen na een tekenbeet, heb ik de eerste in-
fectie hiervan gemist. Dus ik zat gelijk in de tweede 
fase van de ziekte van Lyme, de neuroborreliose. 
Dit is echter door geen arts of specialist herkend 
en onderkend. Drie weken Doxycycline, meer kreeg 
ik niet, zo waren de protocollen. De reumatoloog 
heeft er maar fibromyalgie van gemaakt, terwijl het 
Lyme-artritis had moeten zijn. Het was wel duidelijk 
dat hij nog nooit van Lyme gehoord had. Bij andere 
specialisten en op de pijnpoli werd ik niet serieus 

genomen. Het was de overgang of het zat tussen 
de oren. Intussen woekerde het maar door in mijn 
lijf en nam de schade toe. Naar aanleiding van Tros 
Radar, oktober vorig jaar, heb ik zelf DNA onderzoek 
laten doen in Weert. Uitslag: inderdaad nog steeds 
actieve Lyme. Mijn leven stond inmiddels een beetje 
stil. Mijn vertrouwen in de medische wereld tot het 
nulpunt gedaald. Ik ben nu aan het kuren met een 
hoge dosis antibiotica en pijnbestrijding tegen de 
neuropathische pijnen. En dan maar hopen dat het 
niet te laat is. Ik heb mijn leven destijds opnieuw 
moeten inrichten. Het is zwaar. Je leeft maar half. We 
zijn er nog lang niet. En in hoeverre ik beter word, is 
ook niet duidelijk. Voorlopig is er nog geen merkbare 
verbetering na een half jaar antibiotica. Bij de patiën-
tenvereniging zeggen ze dat het jaren kan duren. En 
niets is zeker. Het kan ook terugkomen. Je bent zeer 
verzwakt en kwetsbaar. Ik probeer de moed er in te 
houden.’

‘Ik heb een tekenbeet gehad in 2001 en ben naar 
verschillende artsen/specialisten geweest, die geen 
lymziekte konden vinden. In 2006 ben ik naar 
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Duitssland gegaan en daar is het door diverse  neu-
rologen geconstateerd. Helaas is de behandeling dan 
lang en in mijn geval heb ik last van chronische (rest-)
klachten.’

‘Ziekte van Lyme werd gediagnosticeerd als hernia’

‘De diagnose was reflux met maagproblemen. Het 
was chronische Lyme, waarvoor ik in de reguliere ge-
zondheidszorg sinds juni 2010 behandeld word.’

‘Ik heb tijdens het consult gemeld dat ik een teek 
heb gehad die er te lang gezeten heeft en dat ik nu 
weken later een hele paarse enkel had. ‘Ik ben bang 
dat dit Lyme is’, zei ik. Er werd mij heel overtuigd 
verteld dat dat absoluut niet het geval was. Het leek 
er niet eens op. Ik ben binnen één week nog twee 
keer bij de huisarts geweest, terwijl ik er anders bijna 
nooit kwam. Maar ik was volgens de dokter gewoon 
door een of ander beest gestoken en het zou vanzelf 
overgaan. Een half jaar later was ik doodmoe en had 
allerlei wazige klachten. Vijf maanden later is dankzij 
eigenwijs doorzetten een bloedtest gedaan en die 
was vier keer positief op Lyme.’

‘In december 2009 bezocht ik mijn huisarts met 
een typische kring op mijn rug als gevolg van een 

tekenbeet. Helaas had mijn huisartsenpraktijk geen 
ervaring met Lyme/tekenbeten en schreef me een 
schimmelcrème voor. Na een tweede bezoek bij 
een andere huisarts in de praktijk, nogmaals en een 
derde maal, toen de tekenbacterie al door mijn hele 
lijf was, dacht men aan een teek. Had men mij direct 
antibiotica voorgeschreven, was er niets aan de hand 
geweest. Doordat het te laat gebeurde (vijf weken 
na de symptomen) kreeg ik een aangezichtsverlam-
ming, neurale pijnen, gewrichtspijnen, veel moe-
heid, moest ik mijn baan als directeur stopzetten en 
bezoek ik tot en met vandaag wekelijks therapeuten. 
Ondertussen heb ik veel medische kosten gehad, vijf 
maanden antibiotica en infuusbehandelingen. Maar 
de bacterie zit er nog steeds. Een simpele tekenbeet 
kan voor heel veel ellende zorgen, psychisch, medisch, 
financieel. Artsen dienen beter voorbereid te worden 
op deze groeiende ziekte Lyme. Daarnaast weten de 
meeste huisartsen niet hoe ze de ziekte moeten be-
handelen. Uiteindelijk kreeg ik buiten het officiële 
circuit antibiotica en kon ik mijn aangezichtsverlam-
ming herstellen. Wel met veel eigen kosten. Gewone 
verzekeringen dekken geen kosten voor antibiotica 
voor Lyme. Veel Lymepatienten zoeken behandelingen 
in buitenland.’
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‘Ik was moe en had pijnklachten. Er werd gezegd dat 
ik ME had door de huisarts, een andere huisarts vond 
dat ik me aanstelde, ik ben bij veel alternatieve ge-
nezers geweest. Die gingen allerlei allergieën te lijf en 
bij een ander instituut dachten ze dat ik fibromyalgie 
had. Ik heb 15 jaar lang, zonder dat men eraan dacht, 
Lyme gehad. Na de eerste antibioticakuur knapte ik 
al op. Helaas nu al arbeidsongeschikt. Drie keer af-
gekeurd. Heel veel ellende gehad.’

‘Ik ben op tijd naar de huisarts geweest met een rode 
vlek als gevolg van een tekenbeet, die op besmet-
ting duidt met de ziekte van Lyme. De huisarts heeft 
mij het verkeerde antibioticum voorgeschreven 
waardoor de ziekte zich door mijn lichaam heeft 
verspreid. Ik slik nu ruim anderhalf jaar antibiotica, in 
hoge doseringen en ben nog steeds niet genezen. 
Veel kosten moet ik zelf dragen, om nog te zwijgen 
over het leed.’ 

‘Twee keer in tien dagen ben ik bij mijn huisarts 
geweest voor een steeds groter wordende kring 
op mijn been. Volgens hem was het geen typische 
Lymekring. Hij liet mij twee keer een zinloze test doen 
voor het vinden van antistoffen tegen borrelia in mijn 
bloed. Erg dom, want juist als de infectie nog in de 

kring zit, zit het nog niet in het hele lichaam en maakt 
het bloed nog geen antistoffen. Dit is echt zeer dom 
van de dokter. Tot twee keer toe natuurlijk uitslag dat 
er geen antistoffen in mijn bloed zaten en huiswaarts 
gestuurd met de boodschap ‘uw immuunsysteem 
zal het wel oplossen’. Zes weken later kreeg ik de ver-
schijnselen van de tweede fase. De Lyme zat nu wel 
in heel mijn lichaam en kwam ook in de hersenen en 
ruggenmerg, en zou daar nooit meer te bereiken zijn 
met medicatie die via de bloedsomloop getranspor-
teerd wordt. Over het contact verder ben ik ook zeer 
ontevreden. Toen ik de tweede fase verschijnselen 
kreeg, heb ik de huisarts nog gesmeekt om een an-
tibioticakuur, en gekregen, maar het was al te laat. Ik 
ben zeer ziek geweest en nog steeds. Ik kom er nooit 
meer vanaf. Nederlandse test geeft nog steeds, zoals 
bij velen, geen borrelia-infectie aan. Een Duitse test, 
via een forensisch laboratorium, wel. Ik heb vorig jaar 
zomer in dezelfde week bloed laten testen volgens 
de ELISA Test in Nederland en bij het gespeciali-
seerde Duitse lab. Heb de testbewijzen liggen. Dat 
is ook een medische misser. Dat er in Nederland be-
wust een test wordt gebruikt die goedkoop is, maar 
niet goed aangeeft of er sprake is van Lyme. Dat dit 
allemaal bekend is en er niks aan gedaan wordt. Ook 
wordt nu standaard bij een kring op de huid tien 
dagen antibiotica voorgeschreven en dit moet 
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eigenlijk drie weken zijn. Afijn. IK kan u nog veel meer 
vertellen als u dat wilt. Ik heb ook het archief van mijn 
arts van die tijd, want ik veranderde van dokter en ik 
had het meegekregen. Overigens zonder dat ik had 
laten weten er werk van te willen maken. Anders had 
hij mogelijk kans gehad dingen te veranderen. 
IK heb helaas geen energie om er werk van te maken.’

‘Jarenlang zijn mijn klachten verkeerd ingeschat, 
totdat ik dit jaar op de ziekte van Lyme werd gediag-
nosticeerd; nu is het centrale zenuwstelsel blijvend 
aangetast.’
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‘ Ik heb helaas geen 
energie om er werk 
van te maken.’
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‘Op de foto was de vernauwing van de kransslag-
ader duidelijk zichtbaar. De cardioloog meende echter 
dat de kransslagaders tip-top in orde waren. Meteen 
plaatsen van zogenaamde stent had tweede hartaan-
val voorkomen.’

‘De cardioloog stuurde mij naar huis met de opmer-
king: ‘er is niets aan de hand met uw hartje mevrouw. 
U heeft het hart van een jonge vrouw.’ Ik liep daar al 
jaren met dit soort klachten. Het werd afgedaan als 
de overgang en stress. Na een second opinion kreeg 
ik uiteindelijk met spoed een mitralisklep-operatie. 
Nu na 2 jaar, heb ik een lekke tricuspidalisklep. Ik heb 
te lang doorgelopen met de mitralisklep en daardoor 
is de andere klep ook gaan lekken. Erg frustrerend en 
nooit is er excuus gemaakt door de cardioloog...
helemaal niets!’

‘Mijn man had een bloedvergiftiging en dat hadden 
ze niet gezien. Hij werd beschuldigd van alcoholisme 
(vanuit het verleden) en er werd maar klakkeloos 
vanuit gegaan (zonder verder onderzoek) dat dat het 
probleem was. Maar als ze zijn temperatuur hadden 

gemeten, dan hadden ze kunnen zien dat het om 
iets anders ging dan afkickverschijnselen. Bij afkick-
verschijnselen heb je een temperatuur van maximaal 
38 graden en met een bloedvergiftiging of een ande-
re aandoening meer dan 40 graden. Hij was aan het 
trillen en kon niet eens een glas drinken vasthouden. 
Later bleek dat hij een bacterie in zijn bloed had die 
in zijn onderrug is gaan zitten en dat hadden ze over 
het hoofd gezien. De eerste vier dagen van de ziek-
enhuisopname heb ik geen arts gesproken. Zij hield-
en ons niet op de hoogte en vroegen ons ook niets..... 
totdat het te laat was.’

‘Een weekendarts werd bij een doodzieke vrouw 
geroepen. Zij had medicatie tegen hoge bloeddruk, 
al jaren. Zijn diagnose was een te lage bloeddruk, 
verder niets. Het bleek een stil infarct te zijn. Een in-
farct duurt gemiddeld vier uur, dit kon dus doorgaan. 
Groot gedeelte van het hart is toen afgestorven.  Bij 
jarenlange medicatie tegen hoge bloeddruk kan 
een arts niet zomaar vaststellen dat een doodziek 
iemand een te lage bloeddruk heeft en vervolgens 
weer weggaan. De patiënt is overleden.

Hart en bloedvaten
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Het betrof een weekendarts. De huisarts vertelde dat 
een stil infarct (alle symptomen behalve pijn op de 
borst of in de armen) moeilijk vast te stellen is.’

‘Mijn man is tijdens de kerstdagen naar de huisarts 
gegaan. Hij had hevige pijn achter zijn borstbeen 
en voelde zich erg beroerd. Diagnose: geïrriteerde 
slokdarm, hij moest maar warme melk drinken. De 
volgende dag was hij hondsberoerd en erg misselijk. 
Hij gaf aan dat hij niet zelf meer naar de dokter kon 
gaan (5 km verderop) Ik heb de arts gebeld en ik kon 
zetpillen tegen de misselijkheid ophalen. Voor ik die 
kon geven is mijn man overleden. De reactie van de 
betreffende huisarts: ‘Vanmorgen had ik er ook niets 
meer aan kunnen doen.’ De dag erna kwam mijn 
eigen huisarts. Zijn reactie op mijn opmerking dat de 
diagnose fout geweest was, bestond uit schouder-
ophalen. 
Misschien had mijn man met een juiste diagnose en 
verwijzing naar het ziekenhuis gered kunnen wor-
den (het was zijn hart). De reactie van beide artsen 
vind ik nog steeds verschrikkelijk.
De betreffende arts was een vervanger (het was Kerst 
en de dag erna een zondag). Ik was zo aangeslagen 
dat ik het toen verder heb laten zitten. Mijn eigen 
huisarts heb ik later nog aangesproken over zijn 
houding, maar volgens hem was het zo niet gegaan. 

Dit is niet juist, want mijn zus stond erbij en beves-
tigde dat hij wel degelijk alleen maar zijn schouder 
heeft opgehaald.’

‘Ik had een hartinfarct en bij de huisartsenpost 
zeiden ze dat dat niet kon omdat ik nog maar 40 was. 
Het zou wel hyperventilatie zijn.’

‘Iemand die van nature al een lage bloeddruk had, 
kreeg te veel bloeddrukverlagers toegediend, waar-
door hij bijna gestorven was. Dit resulteerde in twee 
extra dagen opname. Dit naar aanleiding van een 
hartinfarct.’

‘Mijn kind bleek geboren te zijn met een hartruis 
waar hij overheen zou groeien, maar niks was minder 
waar. Na de diagnose van de cardioloog bleek het 
ernstiger te zijn dan vermoed. Ons kind moest met 
spoed worden doorverwezen naar een ander ziek-
enhuis voor behandeling en toen ik belde voor de 
gegevens wist de kinderarts die hem op dat moment 
behandelde hier niks van, maar de bewijzen waren er 
wel. Een week later overleed ons kind als gevolg van 
een hartaanval.

‘Mijn moeder heeft medicijnen voorgeschreven 
gekregen waarvan bekend was dat die het kaliumge-
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halte beïnvloeden en de huisarts heeft dit onvol-
doende gecontroleerd. Uiteindelijk kreeg zij door 
een kaliumtekort een hartstilstand.’

‘Het betreft mijn zuster. Zij kreeg klachten als ver-
moeidheid en verdere vage klachten. De huisarts 
deed dit af als ‘griepachtige klachten’, terwijl ze geen 
koorts had. Ze moest het ‘maar even aankijken’. Het 
bleek te gaan om myocarditis (ontsteking van de 
hartspier). Zij overleed de volgende ochtend.’

‘Volgens de cardiologen van het ziekenhuis diende 
ik een openhartoperatie te ondergaan. Hiervoor 
werden voorzorgsmaatregelen genomen waaronder 
het infectievrij maken van mijn gebit, wat op dat mo-
ment resulteerde in het trekken van vijf kiezen. De 
maatschap van cardiologen besliste later dat er alleen 
een pacemaker en een stent ingebracht zouden 
worden. Aldus geschied.’

‘Een bypass in mijn been zat verstopt. Aangezien één 
chirurg net was vertrokken en er maar één overbleef, 
duurde het te lang eer de operatie werd uitgevoerd. 
Hierdoor stierven twee tenen en een stuk van de 
bovenvoet af. Misschien moet ook het derde teentje 
eraf.’

‘Mijn vader is tijdens een katheterisatie-onderzoek 
overleden doordat het kranenblok niet ontlucht. Dat 
was men vergeten en zo is er lucht bij zijn hart ge-
komen en is hij overleden.’

‘Bij ons zoontje is tijdens de zwangerschap een 
hartafwijking geconstateerd. Hij heeft vernauwingen 
in verschillende bloedvaten en net na de geboorte 
bleek dat het ging om de aorta. Toen ze een paar 
dagen later weer een echo maakten om te bekijken 
waar en hoe ze precies moesten gaan opereren, leek 
het erop dat de vernauwing vanzelf was wegge-
trokken. De artsen vertelden ons erbij dat ze het erg 
vreemd vonden en daarom meerdere malen hebben 
gecheckt, maar de vernauwing zou echt weg zijn.  
Toen we een maand later op controle moesten ko-
men, bleek het tegenovergestelde. De vernauwing 
was niet weggegaan, maar juist groter geworden. 
Onze mening is dat de artsen verder hadden moeten 
kijken dan alleen het gedeelte waarvan ze wisten dat 
het vernauwd was. Als ze over een groter oppervlak 
hadden gekeken (bijvoorbeeld naar heel de aorta 
vanaf de boog) dan hadden ze kunnen zien dat de 
vernauwing er nog steeds zat en hadden ze ons nooit 
naar huis mogen laten gaan. Gelukkig is het goed 
gegaan, maar ze hebben zelf toegegeven dat het 
achteraf gezien erg risicovol was, omdat ons zoontje 
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had kunnen komen te overlijden aan een hartinfarct. 
Dit is dus een grote medische misser die gelukkig 
goed is afgelopen, maar het had heel anders kunnen 
zijn en dat nemen wij ze nog steeds kwalijk.  Daarbij 
is het erg moeilijk om eerst te moeten begrijpen dat 
je kindje een ernstige afwijking heeft en geopereerd 
moet worden. Drie dagen later wordt ineens gezegd 
van niet en dat hij gezond is. En weer een maand later 
blijkt het nog veel erger te zijn dat ze hadden ver-
wacht. Dit doet psychisch enorm veel met je en wij 
hebben dit nog steeds niet kunnen verwerken. Om 
deze reden zijn we dan ook onder behandeling bij 
een psycholoog en zit ik (als moeder) in de ziektewet.’

‘Mijn zoon had een aortastenose, een vernauwing 
van hartklep naar de aorta. De cardiologe adviseerde 
een operatie. Mijn zoon had totaal geen klachten. De 
chirurg gespecialiseerd in kinderen stelde ons gerust: 
het was geen gevaarlijke operatie. De arts kreeg een 
conflict met het ziekenhuis en verdween uit het ziek-
enhuis. Ons kind werd door andere arts die alleen 
volwassenen opereert, geholpen. Hij heeft tijdens de 
operatie te veel hartweefsel weggesneden en daar-
bij ook een sinus. Onze zoon kreeg een hartstilstand 
en daarna een pacemaker. Ze hebben de handen 
totaal van ons afgetrokken. We bestonden niet meer 
voor de heren medici.’

‘Een hartaanval werd beoordeeld als hyperventilatie. Ik 
werd naar huis gestuurd. Eén week later constateerde 
de bedrijfsarts de juiste diagnose welke naderhand 
door het ziekenhuis is erkend.’

‘Hartfalen werd niet onderkend. De dokter dacht 
aan bronchitis. Uiteindelijk op eigen initiatief een 
vervangende huisarts geraadpleegd die direct een 
spoedopname in het ziekenhuis regelde.’ 

‘Ik had een hartlongfoto gehad. De huisarts was op 
vakantie gegaan zonder mij in te lichten en zonder 
een vervanging voor de uitslag van de foto te re-
gelen. Na hervatting van zijn praktijk kon ik alsnog 
contact krijgen met mijn huisarts. Hij zei dat mijn 
linkerharthelft vergroot was. 
Tijdens het wachten op de terugkomst van mijn huis-
arts had ik ‘s nachts niet meer kunnen slapen; ik heb 12 
opeenvolgende nachten niet kunnen slapen. 
Af en toe viel ik van moeheid enkele uren in slaap, al-
tijd rechtopzittend, overdag of ‘s nachts. Mijn huisarts 
bood aan een afspraak in het ziekenhuis, cardiologie, 
te zullen regelen. Hij belde mij terug met de mede-
deling dat dat niet gelukt was. Ik zou gebeld worden 
door het ziekenhuis. Omdat ik niet meer dan 25 me-
ter kon lopen en dan ergens moest gaan zitten om 
daarna weer verder te lopen, vond ik dat mijn huis-

arts onvoldoende voor mijn belangen was opgeko-
men. Ik heb mij toen zelf bij het ziekenhuis gemeld 
en kon wegens afzegging van iemand anders een 
hartfilmpje krijgen. Resultaat: ik moest acuut worden 
opgenomen. Na terugkeer uit het ziekenhuis heeft 
mijn huisarts zijn excuses bij mij aangeboden. Ik 
hoop dat hij er wat van geleerd heeft. Achteraf bleek 
ik door waarschijnlijk een virus een vergrote linker-
harthelft te hebben, waardoor onvoldoende vocht 
kon worden afgevoerd. Dat vocht bleef overal in mijn 
lichaam te zitten, ook in mijn hoofd. Daarnaast bleek 
ik in één been trombose te hebben, die in combina-
tie met die hartaandoening dodelijk had kunnen zijn.’

‘Gemist hartinfarct, ondanks familiair belaste ge-
schiedenis en jarenlange hoge bloeddruk. Ik was al 
een half jaar bij de cardioloog onder controle die 
mij niet serieus nam vanwege mijn leeftijd en mij 
verkeerde en voor het hart gevaarlijke medicijnen 
voorschreef vanwege een hartritmestoornis. Na mijn 
infarct weigerde hij een ECG te maken ondanks dat 
ik hierom vroeg, met als gevolg dat pas maanden 
later bleek dat ik een voorwandinfarct had gehad en 
er een aneurysma was ontstaan, één kransslagader 
volledig dicht zat en ik meerdere bloedstolsels en 
vernauwingen had. Ook daarna heb ik niet de juiste 
vervolgonderzoeken gehad en moest ik hier lang op 

wachten. Pas na een second opinion in een ander 
ziekenhuis bleek dat ik met spoed geopereerd moest 
worden. Dit is maar een klein deel van het hele ver-
haal.’

‘Mijn dochter is geboren met een aangeboren hart-
afwijking. Men heeft haar hart nooit onderzocht. Ik 
ben alleenstaande moeder. Men heeft nooit gedacht 
dat er iets mis was met mijn dochter, maar richtte zich 
steeds tot mij. Ik zou depressief zijn, aandacht hebben 
willen vragen, moest maar in therapie, of zelfs prozac 
slikken (heb ik gelukkig nooit gedaan). Mijn dochter 
zou astma hebben, kreeg een recordaantal astma-
medicijnen, maar bleef steeds longontstekingen 
houden. Ze bleef ook verkouden, moe en benauwd. 
De huisarts, kinderarts, het consultatiebureau, de 
eerste cardioloog en de longarts hebben allemaal 
nooit naar haar hart gekeken. Pas toen ze bijna vijf 
was, heeft men een echo gemaakt. Daarop was de 
uitslag zo overduidelijk, dat ze meteen geopereerd 
moest worden. Toen heeft de cardioloog haar eerst 
ook nog aan een experiment onderworp-en, met 
mijn toestemming, maar hij heeft zich niet aan de 
gemaakte afspraken gehouden. Hij zou niet langer 
dan anderhalf uur doorgaan. Hij heeft het arme kinds 
hart wel tweeënhalf uur zitten doorsteken met een 
parapluutje, dat niet paste. Ze had daarna een bloe-
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duitstorting over haar hele buik. Ze moest zeer snel 
een openhartoperatie ondergaan. Toen bleek ze een 
gat in haar hart te hebben van 3,8 cm groot. Ze was 
nog geen vijf jaar. Gelukkig heeft ze het wel over-
leefd allemaal, maar ze heeft door alle nalatigheid de 
eerste bijna vijf jaar een heel ander leven gehad, dan 
wanneer het aangeboren defect direct was ontdekt. 
Tijdens de eerste ziekenhuisopname was het al 
ontdekt. Ze was toen vier maanden oud, maar men 
heeft het niet doorgegeven. Het consultatiebureau 
was waardeloos. De longarts dacht alleen maar aan 
astma, en de eerste cardioloog was binnen vijf mi-
nuten klaar. Maar mijn dochter had wel degelijk een 
aangeboren hartafwijking, en dat moest met spoed 
geopereerd worden. Ze kon niet op de crèche zijn, 
moest naar een school voor Langdurig Zieke Kin-
deren. Ik heb geklaagd en een procedure aangespan-
nen, maar de rechter vond dat er geen sprake was 
van nalatigheid, nadat er een rapport was opgesteld 
door een bevriend stel cardiologen. Dus het is alle-
maal vriendjespolitiek. Ik heb gelukkig mijn dochter 
nog, maar het was voor haar en voor mij een hel, die 
eerste vijf jaar, en geen hond heeft ooit zijn excuses 
aangeboden. Ik ben er wel een baan door kwijt-
geraakt en ik betaal nog steeds proceskosten, door 
dat mallotige, onware rapport. De meeste artsen zijn 
bijzonder arrogant. En als ze een fout maken (wat op 

zich menselijk is, als men het erkennen zou...) wordt 
dat niet toegegeven. Eigenlijk hebben we er nog 
steeds last van, want het heeft de hele start bepaald. 
Ik ben er van overtuigd, dat men mij vanwege het 
feit dat ik alleenstaande ouder ben, van meet af aan 
niet serieus heeft genomen. Ze hebben in elk geval 
nooit eens een keer echt naar mijn kind gekeken, en 
daar kwam ik toch voor. Het heeft enorm veel geld en 
energie gekost, ik heb mijn hele woning aangepast, de 
huisdieren weggedaan, allerlei diëten uitgeprobeerd, 
maar het was gewoon een (veel voorkomende, nota 
bene) hartafwijking.’

‘Ik kwam in het ziekenhuis voor een nieuwe pace-
maker. Toen ik er ‘s morgens vroeg moest zijn, werd 
mij verteld dat ik als eerste aan de beurt zou zijn. 
Toen ik ‘s middags aan de beurt was en klaar lag op 
de operatietafel, haalden ze het apparaatje uit de ver-
pakking en wat bleek? Een verkeerde aansluiting. Ik 
kon dus weer naar huis en twee dagen later terugko-
men. Ik had een hele dag in het ziekenhuis gelegen 
voor niks. 
Toen ik een aantal weken later een hartritmestoornis 
had, werd ik opgenomen voor een elektrische schok. 
‘s Morgens werd ik opgenomen met alle rituelen 
die daarbij horen, zoals een ECG. Doch vele artsen 
waren op congres, dus toen ik eindelijk ‘s middags aan 

de beurt was (ik zou ‘s morgens geholpen worden) 
kwam er een arts om de ECG te bekijken. En wat 
bleek: de hartritmestoornis was er niet meer. Als er 
‘s morgens iemand naar de ECG had gekeken, had ik 
niet heel de dag in het ziekenhuis te hoeven liggen.
Afgelopen maand juni zou ik opgenomen worden 
voor een katheterisatie. Ik kwam in het ziekenhuis en 
lag er al een paar uur. Toen kwamen ze er achter dat 
de behandeling niet kon plaatsvinden, omdat een 
bepaald vooronderzoek nog moest plaatsvinden. 
Dus ik kon weer naar huis. Dat vooronderzoek heeft 
inmiddels plaatsgevonden en een nieuwe datum 
voor de katheterisatie is gepland. Maar twee dagen 
voor de behandeling kreeg ik een telefoontje dat er 
iets was met de behandelkamer en dat alleen spoed-
gevallen konden doorgaan. Een nieuwe afspraak viel 
in onze vakantie. Ik had geen zin om dat dan te doen. 
Dus nu is de behandeling uitgesteld tot eind augustus.’

‘Volgens de huisarts zat alles tussen mijn oren. 
Ondertussen was de ziekte van Pfeiffer op mijn hart-
spier geslagen en had cardiomyopathie of myocar-
ditis veroorzaakt. Door het hartfalen pompte mijn 
hart nog geen 10% meer. In twee weken tijd ben ik 
zes keer weggestuurd, zelfs toen mijn voeten paarse 
vlekken vertoonden en er behoorlijk wat vocht achter 
mijn longen zat. Na verschillende longembolieën 

(bleek later) ben ik pas doorgestuurd. Als dat enkele 
dagen eerder was geweest, hadden mijn benen nog 
gered kunnen worden. Dit werd ook bevestigd in het 
ziekenhuis. Na zes weken op de hartbewaking was 
mijn hart pas enigszins stabiel en konden mijn beide 
benen geamputeerd worden. Mijn hart heeft schade 
opgelopen. Momenteel heb ik een pompkracht van 
ongeveer 50%. De huisarts(en) geven aan niet het 
‘niet-pluis’ gevoel te hebben gehad.’

‘Mijn man was 36 jaar toen hij zich zaterdagavond 
laat niet lekker voelde. (Een week hiervoor mocht 
mijn man geen bloed geven omdat zijn bloeddruk 
erg hoog was.) Hij vertrouwde het zelf niet en zei 
tegen mij: ‘je moet de huisarts bellen.’ Ik kreeg een 
weekendarts en die zei: ‘als je wilt dat ik er naar kijk 
kom je maar hier naar toe.’  De arts constateerde dat 
de bloeddruk van mijn man erg hoog was. Hoe hoog, 
daar kreeg ik geen antwoord op. Hij drukte mij een 
recept in de handen en duwde ons als het ware de 
deur weer uit met de mededeling: ‘haal dit bij de apo-
theek en ga maar gauw weer naar huis’, en duwde de 
deur achter ons dicht. Na een meter of zeven kreeg 
mijn man het erg benauwd en kroop helemaal in 
elkaar. Een paar tellen later zakte hij in elkaar op de 
grond en had een hartstilstand. Ik heb gelijk de arts 
weer geroepen en samen hebben we hem naar 
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binnen getild. Daar heeft de arts hem gereanimeerd 
en de ambulance gebeld. Toen die ter plekke waren 
kreeg hij drie elektroshocks en is hij gelijk naar het 
ziekenhuis gegaan. Ook daar kreeg hij nogmaals een 
elektroshock. Omdat hij tijdens het reanimeren had 
overgegeven, had hij er een acute longontsteking 
bij. Ze hebben hem drie dagen bewust onder zeil 
gehouden vanwege de longontsteking en de rust 
die hij erg nodig had. Ik moest erop rekenen dat ik 
wel eens een ernstig gehandicapte man terug kon 
krijgen. Zes weken later kwamen dezelfde klachten 
weer terug en is mijn man met spoed geopereerd. 
Een half jaar later is hij weer volledig aan het werk. 
Wel blijft hij altijd onder controle.  
Ik ben bij de bewuste huisarts langs geweest met de 
vraag waarom hij bij deze klachten, die volgens het 
ambulancepersoneel zo duidelijk waren, niet langs 
kwam. Zijn antwoord was: ‘ja, in het weekend bellen 
er altijd jonge mensen laat op de avond. Ze hebben 
dan vaak gedronken en van alles gegeten en worden 
dan niet lekker en dan mogen wij op komen draven.’ 
Ik heb daarop geantwoord dat hij ons niet heeft 
gevraagd of wij gedronken hadden, want wij drinken 
nooit. Toen zei de huisarts: ‘wees maar blij dat ik niet 
aan huis ben gekomen, want dat had ik ook hoge 
bloeddruk geconstateerd en dan was jij naar de apo-
theek gegaan en was je man in die tijd overleden.’ 

Het ambulancepersoneel raadde mij aan om dit te 
melden bij het Medisch Tuchtcollege. Dit heb ik niet 
gedaan omdat je in die tijd al genoeg aan jezelf hebt.’

‘Bij mijn vader zijn de bloedverdunners gestopt voor 
de vervanging van een pacemaker (volkomen onte-
recht). Daarnaast is de operatie minimaal een halve 
week is uitgesteld (waardoor de bloedverdunners 
extra lang niet zijn toegediend). Het gevolg was 
een herseninfarct een week later, waarna herstel 
niet meer op gang kwam. Vervolgens is hij palliatief 
behandeld en met morfinetherapie is zijn leven af-
gerond.’
 
‘Mijn vader had last van ernstige vaatvernauwing. De 
specialist gaf aan dat de enige mogelijkheid bestond 
uit het amputeren van beide onderbenen. De huis-
arts van mijn broer adviseerde een speciale therapie 
in een ander ziekenhuis. De vaatchirurg daar gaf aan 
dat hij mijn vader zou kunnen genezen. Tijdens de 
behandeling (die bestond uit een soort stroomthe-
rapie) was hij steeds erg enthousiast. Mijn vader werd 
echter steeds zieker. Zijn voet werd zwart en begon 
erg te stinken. Ook de pijn werd zo onhoudbaar dat 
de arts steeds meer morfine voorschreef. Na twee 
weken behandeling werd mijn vader naar huis ge-
stuurd. Hij zou na zes weken terug moeten komen 

en dan zou een gedeelte van de voet geamputeerd 
moeten worden. Daarna zouden de problemen zijn 
opgelost. Thuis werd mijn vader steeds zieker. Door 
de morfine was hij niet meer aanspreekbaar. De voet 
begon ook steeds meer te stinken. Mijn moeder 
belde dagelijks naar het ziekenhuis, maar de artsen 
zeiden steeds dat er niets aan de hand was. Mijn va-
der is ook in behandeling bij een internist. Omdat 
mijn vader al langere tijd niet op controle had kun-
nen komen, belde deze om een afspraak te maken. 
Hij vond het namelijk belangrijk om mijn vader te 
zien. De internist schrok ontzettend van mijn vader 

en heeft onmiddellijk contact opgenomen met de 
chirurg in het eerste ziekenhuis. Dezelfde dag is een 
onderbeen geamputeerd en een maand later het an-
der onderbeen. We waren nog maar net op tijd. Als 
we een dag langer hadden gewacht was mijn vader 
waarschijnlijk overleden. Het feit dat de onderbenen 
zijn geamputeerd was onvermijdelijk. Mijn vader 
heeft echter wel onnodig (ondraaglijk) geleden. Mijn 
broer heeft later nog naar het tweede ziekenhuis ge-
beld om de afspraak af te zeggen en te vertellen wat 
er was gebeurd. Hij kreeg de arts niet te spreken en 
deze heeft ook nooit meer gereageerd.’

H
ar

t e
n 

bl
oe

dv
at

en

‘Het ambulancepersoneel raadde mij aan om dit te melden bij het 
Medisch Tuchtcollege. Dit heb ik niet gedaan omdat je in die 
tijd al genoeg aan jezelf hebt.’
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Trombose

‘Ik had een gebroken been met veel pijnklachten. 
Ik heb steeds aangegeven dat ik voelde dat er iets 
niet oké was, en herhaaldelijk hierover geklaagd. Na 
veel lezen op internet heb ik aan de arts gevraagd 
of dit geen trombose of posttrombotisch syndroom 
kon zijn. Arts reageerde ontkennend en zei dat de 
pijn er gewoon bij hoorde. Had hij maar een simpele 
trombosetest gedaan want na een week lag ik met 
een longembolie (als gevolg van trombose) in het 
ziekenhuis. Hierna kreeg ik inwendige bloedingen 
waarvoor ik toen per ambulance naar een acade-
misch ziekenhuis werd vervoerd. Hier opname op de 
IC; twee weken in coma geweest, een week op ge-
wone afdeling. Mijn leven hing zo tot twee keer toe 
aan een zijden draadje. Destijds vond ik mijn herstel 
belangrijker. Toen ik het ziekenhuis een half jaar na 
de gebeurtenis belde over hoe ik een klachtenproce-
dure moest starten, bleek de betreffende chirurg niet 
meer in dienst te zijn.’

‘In 2003 kreeg ik last van een pijnlijke kuit en bleef hier-
mee enige tijd doorlopen. Uiteindelijk ben ik ’s avonds 
naar de plaatsvervangend huisarts gegaan die mij direct 

doorverwees naar het ziekenhuis. Daar aangekomen 
werd een echografie gemaakt en werd ik weer naar 
huis gestuurd (achteraf blijkt dat deze arts weliswaar 
de juiste diagnose stelde, mij die niet mededeelde, en 
verder geen actie ondernam). Twee dagen later ging ik 
opnieuw naar een andere, vervangende huisarts. Deze 
verwees mij direct door naar het ziekenhuis met de 
diagnose: trombose. In het ziekenhuis aangekomen 
werd dit bevestigd. Ik werd gezwachteld en kreeg 
medicijnen. Verder moest ik een nacht in het zieken-
huis blijven. Een verdere behandeling heb ik die nacht 
niet meer gehad. Ik heb me ’s morgens gedoucht, 
aangekleed en ben naar huis gegaan. Niemand heeft 
verder vragen gesteld. Ik hoefde me ook niet af te 
melden, heb geen arts of verpleegkundige gezien.
De verdere behandeling liep via de trombosedienst 
en heb ik anderhalf jaar een kous gedragen. In 2005 
werd op verzoek van de trombosedienst nogmaals 
een echografie gemaakt, in dit geval door een ver-
pleegkundige, en werd ik naar huis gestuurd met de 
opmerking dat alles goed was.’
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‘Na het verwijderen van het gips werd aanvankelijk 
door de specialist gedacht dat er een beenmergont-
steking was opgetreden. Daarvoor kreeg ik onnodig 
medicatie. Ze controleerden niet of het bloed wel 
goed was. Na enkele maanden werd pas geconsta-
teerd dat er tijdens de periode dat het been in gips 
zat - en ik in de eerste dagen erg veel pijn had - trom-
bose moest zijn ontstaan. Pas toen werden bloedver-
dunners verstrekt, dus veel te laat. Andere specialisten 
lieten later weten dat in mijn geval direct bij opname 
al bloedverdunners voorgeschreven hadden moeten 
worden, zeker in geval van gebruik van de anticoncep-
tiepil.’

‘Er werd gedacht dat ik ischias had. Bleek een trom-
bosebeen te zijn. Acht dagen ziekenhuis en dubbele 
longembolie. Vijf verschillende mensen heb ik gezien 
waaronder huisarts, verpleegkundige en een fysio-
therapeut en niemand had de goede diagnose. Ben 
nu een wrak!!!!!’

‘Er is een verkeerde behandeling gegeven voor 
een bekkentrombose. En de kous is na een half jaar 

verlaagd in plaats van na twee jaar. Drie jaar later 
kwamen er heftige klachten waarbij deze arts een 
tweede trombose vaststelde, wat de diagnose post-
trombotisch syndroom had moeten zijn. Zinloze diag-
nose dus, want ze moet nu levenslang bloedverdun-
ners en veel pijnstillers slikken. En ze kan helaas ook 
niet meer werken. En nog net thuis functioneren 
(met 2 kleine kinderen). Posttrombotisch syndroom 
is door een academisch ziekenhuis vastgesteld. De 
arts die de fouten gemaakt heeft, werkt in het dichts 
bijzijnde streekziekenhuis.’

Tr
om

bo
se Ogen

‘Bij een staaroperatie is de verkeerde sterkte van de len-
zen in de computer genoteerd en tijdens de operatie 
geplaatst.’

‘Door een ooglidcorrectie ben ik aan een oog blind 
geworden door een bloeding. De arts had mij gelijk 
door moeten sturen naar een ziekenhuis maar heeft 
dat niet gedaan. Ik moest er maar ijs opleggen.’

‘Bij een oogbuisdoorspoeling had de assistente de 
pipet met het naaldje niet goed aaneengeschroefd, 
zo dat de pipet met druk losschoot tegen mijn oog-
bal aan, terwijl de naald in mijn traanbuis zat. Mijn oog-
bal puilde uit en ik had en heb nog een soort zenuwpijn 
achter mijn oog.’

‘Ik wist dat het bij mijn oog heel moeilijk is de juiste 
kunstlens te berekenen door een afwijking van -20, 
maar er waren net publicaties over van een wereld-
vermaard onderzoeker uit Duitsland. Ik had staar. Ik 
ben zelf wetenschapper en werkzaam in een aca-
demisch ziekenhuis, dus ik weet goed waar ik over 
praat. Ik had advies van deze man aan de oogarts ge-

geven en hij zou het zo doen als de Duitse professor ad-
viseerde. De professor had al mijn gegevens, dus hij 
had een persoonlijke berekening gemaakt voor mijn 
oog. Na de ingreep kwam ik uit op een zogenaamd 
plus oog, dat moeilijk te laseren is en onhandig in ge-
bruik. Toen ik vroeg hoe het kon dat de sterkte niet 
goed was, beet de oogarts mij toe dat hij het advies 
had opgevolgd. Toen ik later bij een collega van hem 
op controle kwam en vroeg naar de lens, bleek dat 
hij het advies niet opgevolgd had. Ik heb een gesprek 
gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het ziekenhuis en de oogarts. De oogarts be-
kende alles en vertelde dat hij van een student had 
gehoord dat hij het zo moest doen als hij het had 
gedaan. Hij bood niet zijn excuses aan. Het zieken-
huis heeft de Duitse professor nog uitgenodigd voor 
een lezing die ontzettend veel belangstelling trok 
omdat hij vrij beroemd is. Ik zit nog altijd te denken 
of ik de oogarts voor de tuchtraad zal slepen. Ik vind 
het een leugenachtige smeerlap, arrogant en eigen-
wijs. Maar het kost mij tijd en geld en hij krijgt hoog-
stens een berisping, denk ik.’
‘Voor een biopt van de traanbuisklier, dus het wegne-
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men van een traanbuisklier, voor onderzoek naar de 
Ziekte van Sjögren, heeft de oogarts in plaats hiervan 
een stuk spierweefsel weggesneden. Met als gevolg 
dat het linkerooglid onherstelbaar is beschadigd. Het 
gevolg hiervan is weer dat het ooglid half over het 
oog blijft hangen, wat weer gevolgen heeft voor het 
oog namelijk meer turen, hoofdpijn en daarnaast ben 
ik een vrouw en is het optisch niet zo’n mooi gezicht. 
Een plastisch chirurg heeft nog geprobeerd om het te 
corrigeren, maar geeft aan dat er te veel beschadigd is.’

‘Ik had heel veel pijn in het oog en de huisarts 
meende dat het een zweertje was. Ze schreef een 
crème voor. Een verwijzing naar de oogarts vond 
ze niet nodig, hoewel ik een donornier heb. Na een 
week was de pijn zo heftig, dat ik eiste dat ze de 
oogspecialist belde. Ik kon direct komen en hij con-
stateerde een zeer ernstige herpes-simplexinfectie. 
De oogarts was buitengewoon verbolgen dat deze 
diagnose, met het blote oog te zien, niet goed was 
gesteld.’

‘Ik was plotseling op een donderdag aan één oog 
blind. De volgende dag op het spreekuur bij de 
huisarts werd zowel de oogarts als de neuroloog in 
mijn aanwezigheid telefonisch geraadpleegd met als 
gevolg: nog dezelfde middag naar de neuroloog. De 

assistente van de neuroloog deed wat proefjes/testjes 
met mij en ging toen samen met mij naar de neu-
roloog. Zonder de uitslag van de testjes af te wachten 
vertelde de neuroloog mij dat ik een beroerte in mijn 
linker oog had gehad. Ik zou de woensdag daarna een 
algeheel onderzoek krijgen. Tot zo lang kreeg ik bloe-
dverdunners (was mij eerder door cardioloog ver-
boden!) en voor dinsdag werd een afspraak gemaakt met 
de oogarts. Daar werd (dus: 5 dagen na het gebeurde) 
vastgesteld, dat ik onmiddellijk naar de spoedeisende 
hulp van het oogziekenhuis moest (netvliesloslating 
en gat in macula, dus geen beroerte!). Vanwege het 
gebruik van bloedverdunners moest een noodzakeli-
jke operatie zeven dagen worden uitgesteld en moet 
ik onmiddellijk stoppen met de bloedverdunners. 
De neuroloog heeft mij nimmer meer gezien!’
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Hersenletsel

‘Na een bedrijfsongeval, gevallen van zo’n zes me-
ter hoogte, is hersenletsel niet gelijk opgemerkt. Dit 
werd afgedaan met een hersenschudding, later een 
hersenkneuzing. In november 2010 kwam de juiste 
diagnose: frontaal syndroom, dus niet-aangeboren 
hersenletsel. Ook is in eerste instantie op een CT-
scan niet gezien dat er diverse breuken in het gezicht 
waren.’

‘De neurochirurg voerde geen enkel medisch/tech-
nisch onderzoek uit en zag mogelijk hersenletsel als 
gevolg van bewusteloosheid en een traumatische 
ruggenmergbeschadiging aan voor een letsel van 
de rechterarmzenuw(en).’

‘Er is niet herkend dat ik ernstig hersenletsel had op-
gelopen, daardoor is de behandeling te laat gestart 
en heb ik dingen gedaan die niet hadden gemogen. 
Als ik zelf geen actie had ondernomen was er geen 
diagnose gekomen. Ik heb dit met de arts besproken, 
maar hij reageerde er nauwelijks op.’

‘Als ik zelf geen actie had ondernomen was er geen diagnose 
gekomen. Ik heb dit met de arts besproken, maar hij 
reageerde er nauwelijks op.’
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Oren

‘Op zich was het een kleine misser, maar door de 
manier waarop het daarna níet behandeld is en níet 
is toegegeven en de schuld op een ander is gescho-
ven, daar was ik bozer over dan als er een excuses was 
aangeboden door de behandelend arts. Ik bezocht 
twee KNO-artsen in het ziekenhuis in verband met 
toenemende doofheid. De eerst KNO-arts vertelde 
dat ik bij de volgende arts ‘condoompjes’ in mijn oren 
zou krijgen voor een evenwichtsonderzoek. De vol-
gende arts vond dat absoluut niet nodig, terwijl mijn 
trommelvliezen door ontstekingen en perforaties 
stuk en dus open zijn. De arts spoot mijn beide oren 
vol met warm water om een duizeling op te wek-
ken, zonder de moeite te nemen om de bescherm-
hoesjes te plaatsen. Nog diezelfde dag had ik erge 
oorpijn, vooral de linkerkant van mijn gezicht/hoofd 
deed zeer. Ik mocht binnen een paar dagen terugko-
men, bij een KNO-arts in opleiding. Ze zei dat ik een 
oorontsteking had gekregen en schreef oordruppels 
voor. Ik ging weer naar huis. Na een of twee dagen 
lag ik opeens ‘in de draaimolen’. Ik kon niks meer, al-
leen in bed liggen en overgeven. Mijn man belde 
het ziekenhuis en ik kon meteen terecht. Maar ja, 

hoe kwamen we daar? Dat wist hij  ook niet. Volgens 
mijn man ben ik twee uur bezig geweest om van 
boven naar beneden te komen. Uiteindelijk ben ik in 
de auto terechtgekomen, vraag me niet hoe. In het 
ziekenhuis vertelde ik aan de zaalarts wat er gebeurd 
was. Hij gaf toe dat dit wel een medische misser was. 
Ik werd aangesloten aan een infuus met antibiotica 
en anti-braakmiddel. Er werd een leerling verpleeg-
kundige op me losgelaten om mijn vaten aan te 
prikken. Dat lukte niet, toen de verpleegkundige zelf, 
haar lukte het ook niet, daarna kwam de anesthesist 
om een bloedvat in mijn arm aan te prikken. Dat ging 
uiteindelijk goed. De zuster schreef in mijn dossier: 
mevrouw ligt volledig stil en bewegingloos in bed. 
Ik lag volledig verstijfd met mijn handen vastgegre-
pen aan de lakens in bed. Ik moest op de po in bed. 
Verder werd er niets gedaan.
Na een week kwam ik bij de neuroloog. Die was er he-
lemaal van overtuigd dat ik een migraineaanval had 
gehad. Ik zei dat het kwam doordat een KNO-arts wa-
ter in mijn oren had gespoten terwijl een andere arts 
had gezegd dat er condoompjes ge-plaatst zouden 
worden. Die KNO-arts heb ik overigens nooit aan 
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mijn bed gehad. Uiteindelijk kreeg de arts-in-oplei-
ding die mij de oordruppels had voorgeschreven 
de schuld, want bij open oren mocht je toch nooit 
oordruppels voorschrijven. (hierna heb ik nog re-
gelmatig oordruppels voorgeschreven gekregen bij 
oorinfecties). Later werd ik thuis gebeld door de huis-
arts. Ze had bericht gekregen dat ik in het ziekenhuis 
had gelegen, maar geen bericht gehad waarvoor. Ik 
legde haar de situatie uit. Na drie maanden had ze 
nog steeds geen bericht gehad en mijn eigen KNO-
arts in mijn woonplaats ook niet. Ik ben zelf gaan 
bellen en heb mijn dossier opgevraagd. Het dossier 
hield op bij mijn evenwichtsonderzoek. Niets, maar 
dan ook niets van het hele gebeuren erna of andere 
uitslagen van gehoortesten enz. Alles daarna was weg, 
verdwenen, niemand wist er iets van. Mijn ziekenhuis-
opname staat nergens geregistreerd. Dát is hetgeen 
wat mij verbijsterd heeft. Dat een deel van mijn dos-
sier gewoon niet is gemaakt of is verdwenen. Ik ben 
nooit meer teruggeweest. Ook de KNO-arts in mijn 
eigen woonplaats en die in het ziekenhuis spraken 
elkaar voortdurend tegen in de diagnose. Ook daar 
ben ik niks verder mee gekomen. Ondertussen word 
ik steeds dover en weet ik niet waar ik terecht kan. 
Ik durf me ook niet meer uit te leveren aan een arts 
voor een operatie.’

‘Uiteindelijke diagnose van ‘sudden deafness’ diag-
nosticeerde mijn huisarts in eerste instantie als een 
ontsteking.’

‘Ik was van de ene op de andere dag doof geworden. 
Kon pas maanden later bij de specialist terecht (niet 
aan deze specialist te wijten overigens). Specialist zei 
me, toen de uitslagen van hoortesten bij hem bin-
nen waren, niet wat mogelijke oorzaken van deze 
doofheid waren. Toen ik vroeg wat de prognose was, 
zei hij enkel dat het, naarmate ik ouder word, alleen 
maar erger zou worden. Hij gaf me een ‘recept’ voor 
hoortoestellen. Ik ben na ruim 1,5 jaar langzaam 
weer horend geworden, en heb zelf alle informatie 
die op mijn doofheid van toepassing waren bij elkaar 
moeten zoeken. Toen ik zelf een theorie ontwikkeld 
had over de oorzaak, heb ik die bij een andere KNO-
arts (deskundig op SSHL - sudden hearing loss) ge-
verifieerd en bevestigd gekregen. Ik zit in de cliën-
tenraad van het betreffende ziekenhuis en wil de 
relaties met de medische staf niet belasten met deze 
‘misser’... die eerder een voor mij erg pijnlijke nala-
tigheid is.’

‘Mijn kleinkind dat bijna nooit pijn aangeeft, schreeuwde 
het nu uit van de oorpijn. De huisarts deed dit af als dat 
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het wel over zou gaan met paracetamol. Maar dat 
hielp niet. Moeder heeft uiteindelijk na aandringen 
van de familie zelf het initiatief genomen om naar 
de specialist te gaan waar het kind al eerder onder 
behandeling was geweest voor haar oren (buisjes). 
Deze constateerde dat het een zeer ernstige ooront-
steking was en dat ze net op tijd was gekomen. Het 
advies om watjes in haar oren te doen om het vuil 
op te vangen, bleek een fout advies te zijn geweest 
waardoor de ontsteking onder andere ook zo ernstig 
was geworden.’

‘Mijn zoon (in 2001 geboren) wordt tweetalig opge-
voed en zijn taalontwikkeling kwam te langzaam op 
gang. Wij constateerden dit, maar het consultatie-
bureau zag er niets ernstigs in, ondanks herhaalde-
lijke oorontstekingen en slechts gebrabbel van mijn 
zoon. Pas na drie jaar is mijn zoon geholpen, nadat 
wij wanhopig een audiologische test hadden geëist. 
Toen bleek dat hij niets hoorde. Twee weken later zijn 
buisjes in zijn oor geplaatst en kwam er meteen alle-
maal rood en groen pus uit zijn oor. Vanaf dat moment 
is een behandelperiode gestart die nu nog voortduurt 
en waar onze zoon zijn hele leven last van zal hebben 
omdat het taalbegrip en samenvattingsaspect extra 
getraind moet worden.’ 

‘Een oorontsteking bij mijn vader de niet goed be-
handeld werd, en een afdeling radiologie die steeds 
weer andere patiënte belangrijker vond! Gevolg was 
dat oorontsteking doorsloeg naar het mastoïd-bot, en 
daarna de hersenen infecteerde! Het is voor mij en 
mijn zus een heel aangrijpende gebeurtenis geweest, 
vooral door de houding die de artsen aannamen!
Mijn vader viel eerst onder Geriatrie, en pas veel later 
overgedragen aan specialisme van KNO. Dat ge-
beurde zo laat dat de KNO-arts werd geconsulteerd 
toen de situatie al volledig uit de hand was gelopen.’
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Gevolgen van een operatie 

’Na de wondbreuk operatie is onder het matje operatie-
gaas achtergelaten. Bijna een jaar heeft de behandelend 
arts niks gedaan. In een ander ziekenhuis is de fout 
ontdekt (daar ben ik zelf heen gegaan voor second 
opinion) Mijn huisarts en ziekenhuis willen niet mee-
werken. Later was mijn dossier verdwenen.’
  
‘Na een herstel heupoperatie is een afgebroken 
Kirschner-draad blijven zitten; deze scherpe gladde 
draad (4 centimeter) ging migreren naar de blaas.’

‘Bultje in de nek verwijderd. Daarbij is een zenuw 
doorgesneden, waardoor ik mijn linkerarm niet goed 
meer kan bewegen, en heb ik dagelijks pijn.’

“Er zijn schroeven in mijn ruggenwervel gezet. Een 
schroef is scheef gaan zitten. De chirurg heeft mij, 
ondanks dat hij tegen een zenuw is gaan zitten en ik 
gilde van de pijn, gewoon aan mijn lot overgelaten. 
Ik heb hem met klem verzocht om nog een operatie. 
Dat heeft hij een week later nog een keer gedaan, 
dat ging weer fout. De schroef ging weer terug in het 
oude gat, maar hij stuurde mij weer gewoon naar 

huis. Dus weer een vreselijke week met veel pijn. 
Ondertussen steeds telefonisch contact gehad of ze 
mij alsjeblieft wilden helpen. Uiteindelijk heeft hij er 
een schroef uitgehaald en mijn rug in het gips gezet. 
Nu is de zenuw door al deze operaties dusdanig be-
schadigd dat ik mijn linkerbeen niet meer kan ge-
bruiken. Ondanks mijn verwijten naar de chirurg toe, 
ontkent hij dat hij fouten heeft gemaakt en zegt hij: 
‘ja dat kan gebeuren’. Ook heeft hij geweigerd om mij 
verder te helpen, zodat ik nu eerst aanstaande week 
een EMG ga laten maken en dan op zoek moet naar 
een nieuwe neuroloog. Het is werkelijk een horror-
situatie, en ik hoop dat iemand mij wil helpen. Wij zijn 
nu met de rechtsbijstandsverzekering bezig, maar 
die zegt dat wij daarvoor niet verzekerd zijn. Volgens 
ons is dat wel het geval.

‘Glas van een spiegel is op mijn hand gevallen, waar-
door ik een flinke wond aan vinger had... naar een 
huisartsenpost geweest om er naar te laten kijken. 
Ondanks dat ik heb ik geen gevoel en kan ik mijn 
hand ook niet bewegen. Hier is niet naar geluisterd. 
Een week later bleek dat mijn zenuwen en pees door 
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waren en die zijn toen alsnog operatief aan elkaar 
gezet. Ik heb bijna een jaar fysiotherapie gehad. Maar 
nu, nog vele jaren later, staat mijn vinger krom en is 
de mobiliteit en kracht veel minder.’

‘Tijdens nierdonatie zijn de zenuwen van mijn bui-
kspieren doorgesneden. Hierdoor zijn mijn buikspieren 
verlamd en heb ik 24 uur per dag pijn. Nu blijkt dat ik 
zelf nierinsufficiëntie heb en dat ik nooit had mogen 
doneren.’
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‘Bij operatie van brughoektumor, gelaatzenuw 
doorgesneden, hierdoor is mijn linker gezichtshelft 
gedeeltelijk verlamd. Na twee maanden heeft er een 
reconstructie-operatie plaatsgevonden, waarna de 
verlamming gedeeltelijk is hersteld.’
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Diverse klachten

‘Ik had zeer ernstige pijnklachten. Ik ben MS-patiënt 
en bekend bij een neuroloog. Hij heeft me 4 maan-
den met de klachten laten lopen. Toen hij op vakantie 
was, wilde een collega me niet te woord staan. Toen 
hij terug was van vakantie, had hij pas na 2 dagen 
tijd, terwijl ik niet kon staan zitten liggen van de pijn.’
 
‘Ik lag in het ziekenhuis voor anorexia nervosa. Ik 
kreeg een te laag bloedsuiker en belde daarom 
mijn ouders omdat het niet meer lukte om op het 
alarmknopje te drukken. Mijn moeder heeft direct de 
afdeling gebeld om te zeggen dat het niet goed ging 
en dat ze bloedsuiker moesten prikken. Ik ben na het 
bellen direct buiten kennis geraakt. De verpleging 
heeft verzuimd om te gaan kijken. In de tussentijd 
dat ik in coma lag, is er bij mij eten neergezet en is 
men weer weggegaan. Toen mijn ouders na drie uur 
kwamen, zagen zij mij half in bed liggen. Mijn moe-
der zag direct dat het fout was (zij is verpleegkundige). 
Mijn moeder is direct naar de verpleegkundigen 
gegaan en heeft gezegd dat er een arts moest ko-
men. Dit wilden zij niet, ze zeiden dat ik gewoon lag te 
slapen. Mijn moeder heeft heel wat stampij moeten 

maken voordat er een arts kwam. Toen de arts kwam 
(met veel fouten daarbij), wilde hij dat mijn moeder 
de kamer uit ging, wat zij weigerde. De arts is een 
bloedsuiker gaan prikken die onmeetbaar was. Er is 
toen een glucose-injectie gegeven waardoor ik snel 
bijkwam. Daarna heb ik een tijd aan een infuus gele-
gen. Mijn moeder heeft die nacht nog gebeld of de 
verpleegkundigen mijn  bloedsuiker wilden prikken, 
omdat dit niet op hun planning stond. Mijn bloed-
suiker was weer laag; als mijn moeder toen niet had 
gebeld, was ik nogmaals in coma geraakt. De eerste 
keer had ik het maar nipt overleefd. De artsen heb-
ben het in mijn dossier een beetje verbloemd.’

‘Mijn moeder zat in een verzorgingshuis en had door 
een medisch verleden een dieet (ze mocht geen 
vast voedsel in verband met haar beschadigde slok-
darm). Tijdens het verblijf in het ziekenhuis vanwege 
aderverkalking in haar been, is ze op de laatste dag 
gestikt in een broodje met kaas. Ze is nog gereani-
meerd, maar bleek na vijf dagen toch al hersendood 
te zijn. Navraag door mij na het indienen van een 
klacht, bleek dat het verzorgingshuis niet had door-
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gegeven dat ze een dieet had en het ziekenhuis had 
hier niet naar gevraagd bij de overdracht van het ver-
zorgingshuis naar het ziekenhuis. Ik kom er niet door-
heen, doordat de instellingen elkaar de hand boven 
het hoofd houden. Als eenling ben je niets. Ze hadden 
in het ziekenhuis zelf niet eens als doodsoorzaak ver-
stikking opgegeven, dit zou te veel vragen oproepen. 
Ik ben een jaar bezig geweest om het een en ander los 
te trekken. Gelukkig voor anderen is de oplossing er 
wel nu: het digitale dossier. Van harte aanbevolen na 
deze situatie. Was alles digitaal beschikbaar geweest, 
dan was dit niet gebeurd.’

‘Ik heb circa twee jaar vitamine C-complex gebruikt, 
één capsule per dag. Ik kreeg last van dove voeten. 
De neurologe stelde vast dat het C6 gehalte in het 
bloed veel te hoog was. In plaats 60 was het boven 
de 700. De zenuwen in mijn voet zijn nu beschadigd 
en dit euvel zal eerder verslechteren dan verbeteren. 
Toen de huisarts, die mij indertijd zei dat het wel 
goed voor me was vitamine C te gaan gebruiken, 
hiervan mededeling kreeg, zei ze dat ze niet heeft 
geweten dat je ook teveel vitamine C kunt binnen 
krijgen. Het lopen wordt er nu niet beter op.’
‘Ik had een ontsteking bij mijn stuitje. Tijdens de 
eerste operatie hebben ze een gat gemaakt in de 
ontsteking. Ik kreeg te horen dat het een fistel was. 

Volgens internet kon dat niet, maar toch had de arts 
gelijk, zei hij. Tijdens de herstelperiode kwam het 
weer terug. Ik heb het toen zelf open gemaakt. Twee 
weken later ging ik weer onder narcose. Dezelfde 
chirurg kon toen niets vinden. Hij zei dat dit kwam 
doordat ik het zelf die week ervoor weer open had ge-
maakt in verband met koorts. Ik kreeg na de narcose te 
horen dat ‘ik mezelf goed geopereerd had’. Daarna drie 
maanden heel moe geweest, maar dat kon volgens 
hun niet komen door de narcose, terwijl de huisarts 
de klacht wel vaker gehoord had. Twee weken na de 
tweede operatie was de ontsteking weer terug. Weer 
naar de huisarts en samen met hem heb ik een ander 
ziekenhuis gezocht. Ik ben daar naartoe gegaan en 
binnen 30 seconden werd er gezegd dat de vorige 
twee operaties onzin waren. Aan de hand van foto’s 
heeft hij het me duidelijk gemaakt, hiervoor geoper-
eerd en de klacht verholpen. Ik heb een brief naar het 
eerste ziekenhuis gestuurd. Reactie terug was dat ze 
blij voor me waren dat het nu opgelost was, dat ze in 
overleg met de chirurg goed gehandeld hadden en 
dat dus de derde operatie nodig bleek te zijn om het 
probleem op te lossen.....’ 
‘Na een trap van een paard in mijn gezicht ben ik 
met spoed afgevoerd. Het traumapersoneel in het 
ziekenhuis stelde de diagnose enkel naar aanleiding 
van röntgenfoto’s. Aangezien er na mij weer een 

traumapatiënt werd binnen gebracht en het dus 
druk werd, hebben ze afgezien van het maken van 
een scan. Ze hielden ze het erop dat mijn gezicht 
enkel zwaar gekneusd was. Omdat ik erg veel pijn 
bleef houden, uitstralend naar mijn tanden, heeft de 
kaakchirurg na drie maanden alsnog een scan laten 
maken waar uitkwam dat mijn gezicht op twee plaat-
sen gebroken is geweest door dit ongeval. Helaas is 
daar niets meer aan te doen nu. Ook de pijnspecialist 
heeft geen uitkomst kunnen bieden en ik zal dan nu 
de rest van mijn leven met zenuwpijn blijven zitten. 
De zenuw is bekneld geraakt tussen botlaagjes in 
mijn gezicht. Ik heb wel een klacht ingediend maar 
enkel excuses gekregen en de mededeling dat ze in 
het vervolg met soortgelijke ongevallen sneller over 
zullen gaan tot het maken van een scan. Daar is het 
vanuit het ziekenhuis bij gebleven.’

‘Ik lag al vier jaar in bed met onbegrepen pijn en 
ziekte. Ik werd doorverwezen naar een internist. Deze 
wilde maar een ding onderzoeken, omdat er aan mij 
al zoveel gesleuteld was, zei hij. Terwijl hij door had 
moeten zoeken; dan had vier jaar eerder dan nu 
de diagnose gesteld kunnen worden. Namelijk een 
ernstige auto-immuunziekte, die ruggenmerg, ze-
nuwen, spieren, hersenen en hart heeft beschadigd. 
Ik heb uiteindelijk door zelfonderzoek op internet te 

doen naar medische publicaties ontdekt dat het om 
een auto-immuunziekte moest gaan en dit is later 
bevestigd/aangetoond door een immunoloog. Ik 
vind het een kwalijke zaak dat betreffende internist 
niet verder heeft onderzocht, dan had veel extra 
schade voorkomen kunnen worden. Ik was wel van 
plan een klacht in te dienen bij het ziekenhuis en het 
zou ook goed zijn om het te doen, maar had tot nu 
toe geen energie voor. Ben nog steeds bedlegerig.’

‘Ik kreeg telefonisch de uitslag van het onderzoek. 
Ze dachten aan een erfelijke spierziekte, die niet te 
behandelen is.’

‘De anesthesist heeft een verkeerde schatting ge-
maakt over de hoeveelheid bloed die nodig was voor 
de heupoperatie van mijn moeder. Tijdens de opera-
tie is met spoed extra bloed besteld. Die kwam laat 
binnen waardoor er een lijn in de aorta moest wor-
den aangelegd. De lijn is verkeerd aangelegd. De con-
trole of de lijn goed is aangebracht, is niet uitgevoerd. 
Het toegediende bloed is niet in de bloedsomloop 
gekomen maar in de hartzak. Door te weinig vocht in 
de bloedsomloop en vocht in de hartzak kon het hart 
niet meer functioneren en volgde een hartstilstand. 
Reanimeren is na vele minuten (meer dan tien) gelukt. 
Dit speelde zich allemaal op de operatiekamer af. 
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Met een te lage bloeddruk en te lage hartslag, is mijn 
moeder toen naar IC gebracht met de boodschap 
dat deze situatie binnen enkele uren moest veran-
deren. De verplegers hebben mijn moeder verder 
de nacht enkel via een monitor gecontroleerd en 
hebben geen actie ondernomen toen haar situatie 
niet verbeterde. Toen de volgende ochtend de fami-
lie werd geïnformeerd, is verteld dat mijn moeder 
hersendood was en niet meer te redden was. Toen 
ik dat hoorde, had ik de hand van mijn moeder vast 
en kneep me ze me. Ik wilde niet geloven dat ze 
hersendood was. De volgende dag is ze aan de mor-
finepomp gelegd en is ze door een overdosis mor-
fine overleden. Deze gebeurtenis heeft zo’n enorme 
invloed op de rest van mijn leven gehad dat ik nu in 
langdurige ernstige depressie verkeer met een sociaal 
isolement tot gevolg.’

‘Ik heb tweemaal, bij twee verschillende huisartsen, 
om een onderzoek naar osteoporose gevraagd (‘bij 
elke val iets breken was toeval, dat mijn moeder 
ernstige osteoporose had deed niet ter zake, ik leef 
gezond, beweeg genoeg, dus nee). Bij huisarts num-
mer drie deed ik een nieuwe aanvraag, omdat bleek 
dat mijn lengte afnam. Toen kwam er uit: aanzienlijke 
osteoporose. Dit had ik graag tien jaar eerder in een 
vroeger stadium willen weten in verband met medi-

catie. Nu heb ik (na een val?) twee ingezakte lenden-
wervels, wat misschien niet zo was geweest als de 
medicatie eerder gestart was.’

‘In het O.K.-verslag had de chirurg niet vermeld dat zij 
in opleiding was. Na de operatie werd mij verteld dat 
mijn eigen behandelde chirurg niet kon opereren. 
En zonder toestemming van mij heeft de chirurg in 
opleiding mij geopereerd. Het ging om een spatad-
eroperatie, waar ik nog steeds veel last van heb. Met 
enorm grote littekens in mijn beide benen. De gevol-
gen hiervan had mijn chirurg mij niet verteld. Ik heb 
tegen mijn eigen chirurg verteld dat de klachten niet 
verholpen zijn. Hij schreef in het dossier dat hij mijn 
klacht niet snapt.’

‘Er werd een abces verwijderd uit mijn borst, die gehecht 
is met (volgens de chirurg) oplosbare hechtingen. Vol-
gens de huisarts waren niet oplosbaar. Vier weken 
later was het ontstoken en de hechtingen waren vast 
gaan zitten in mijn borst, wat veel pijn veroorzaakte. 
De huisarts heeft ze eruit gesneden. 
Ik heb het ziekenhuis gebeld en daar werd mij me-
degedeeld, dat ze oplosbaar waren. Staat in de status.’

‘Er was na een operatie aan het ooglid van mijn zoon 
verkeerd hechtdraad gebruikt om hechtingen te 
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maken. De draad die gebruikt was, was veel te dik 
voor deze wond waardoor mijn zoon heel veel pijn 
aan zijn ooglid had. Na een tweetal dagen zijn wij 
naar de eerste hulp gegaan, waar ze dit geconsta-
teerd hebben. De hechtingen zijn toen verwijderd.’

‘Het litteken op mijn voorhoofd is foutief gehecht na 
het verwijderen van een zeer klein plekje huidkanker. 
Ik kan nu niet meer mijn voorhoofdrimpels optrek-
ken en er is een soort van gat onder de huidopper-
vlakte te zien met een ontsierend lang litteken dat 
zeer gevoelig is mij vaak hoofdpijn bezorgt.’

 ‘Eén van mijn kinderen was van de trap gevallen (en 
bleek achteraf een scheur in de schedel te hebben). 
Omdat ik zelf arts ben en het aanvankelijk goed ver-
liep, heb ik niet direct contact opgenomen met het 
ziekenhuis. Na een aantal dagen was er een verslech-
tering, dus wilde ik per direct een specialist ernaar 
laten kijken. Dit werd geweigerd door de assistente. 
In een ander ziekenhuis kon ik meteen terecht en 
werd hij enkele dagen ter observatie opgenomen. Is 
verder goed gegaan. De door mij ingediende klacht 
bij het eerste ziekenhuis werd na enkele maanden 
afgedaan met de opmerking dat ik niet voldoende 
duidelijk had gemaakt dat er spoed bij was (?!). Als 
ik zelfs als arts zoiets niet voor elkaar krijg, kun je je 

voorstellen dat een leek dat helemaal niet lukt en 
dan mogelijk te laat is. Ik vind natuurlijk andere we-
gen.

‘Tijdens een kijkoperatie om te kijken of de eileider 
verwijderd kon worden, is de blaas geperforeerd. 
Deze is ter plekke hersteld. Nadien heb ik veel pijn 
gehad en moest ik verschrikkelijk transpireren. Maar 
door de antibiotica kreeg ik geen koorts. Na vijf da-
gen kreeg ik een spoedoperatie en bleek dat ik een 
buikvliesontsteking had door een dikke darm die 
voor 3/4 was doorgesneden tijdens de kijkoperatie 
en die over het hoofd was gezien????????? Ik heb na 
deze levensreddende operatie twee dagen op de IC 
gelegen. Ik heb een paar dagen met een open bui-
kwond gelegen waarin twee bananen zouden pas-
sen. Daarna heb ik zes weken met een vacuümpomp 
gelopen. Ik mocht en kon niks. Daarna heb ik nog 
verschillende hersteloperaties ondergaan en acht 
maanden met een ileostoma gelopen. En dit alles 
veroorzaakt door een simpele kijkoperatie waarbij 
ik met de chirurg had afgesproken dat als er te veel 
litteken weefsel zat, hij de operatie zou staken en ik 
verder kon gaan met maandelijkse injecties die mijn 
eierstokken zouden stil leggen.’
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Geopereerd aan mijn galblaas, galbuis doorgesneden, 
waardoor gallekkage is opgetreden. Dit is ondanks 
ziekenhuisopname niet opgemerkt. Gevolg buikv-
liesontsteking, dit ook niet opgemerkt. Pijn onderdrukt 
met medicatie, zoals paracetamol, diclofinac, morfine 
en ruggenprik. Pas bij kritieke toestand overgeplaatst 
naar ander ziekenhuis en op IC gelegen. Ook daar niet 
geconstateerd dat het om een gallekage van de gal-
buis ging. Na 5 weken ziekenhuis pas overgebracht 
naar een gespecialiseerd academisch ziekenhuis. Daar 
behandeld. Nooit geen excuses of telefoon gehad hoe 
het met mij ging. Nooit meer iets van zich laten horen. 

‘De verwijdering van mijn galblaas is slordig uitgevo-
erd met als gevolg een extra ingreep om de galafvoer 
te verbeteren. Ik had erg veel pijn tijdens de tweede 
behandeling.’

‘In februari 2010 heb ik een galblaasoperatie onder-
gaan. Tijdens de operatie schijnt de chirurg slecht 
zicht te hebben gehad en ze kon mijn galblaas niet 
vinden. Ze zijn niet overgaan tot conversie, maar door 
gegaan met de laparoscopie (drie gaatjes) opereren. 
Na de operatie had ik eigenlijk al gelijk pijn in mijn 
buik. Ik ben geopereerd in de ochtend rond acht uur. 
De operatie duurde vijf kwartier. Mijn buikpijn bleef, 
later in de nacht rond half twee werd het alleen maar 

erger. Mijn bloeddruk was niet meer te vinden en ik 
had hele hoge koorts. Ik was mijzelf aan het vergifti-
gen. Die ochtend (rond half vier) werd ik opnieuw 
geopereerd. Hierna ben ik ongeveer vier à vijf weken 
in coma gehouden. Ik heb daar in het ziekenhuis 
acht dagen gelegen, om vervolgens overgeplaatst te 
worden naar een ander ziekenhuis. Ze konden mij in 
het huidige ziekenhuis niet meer redden. Ik heb in 
het eerste ziekenhuis, uiteindelijk inclusief de huidige 
operatie, drie operaties gehad. 
In het andere ziekenhuis ben ik nog een keer geoper-
eerd en is alles onderzocht (op allerlei ziektes aan 
toe), kreeg ik zelfs een beenmergpunctie. Gelukkig 
lag ik in coma. Begin maart hebben ze een gaasje 
(doekje) in mijn schede gevonden. Deze was hele-
maal verrot. Dit was tevens ook een oorzaak dat ik 
heel erg ziek was geworden en ben gebleven. Dus 
niet alleen een misser tijdens de operatie, maar ook 
nog iets achtergelaten. Dit was niet in het ziekenhuis, 
waar ik op dat moment verbleef. Zij gaven aan dat ze 
dat soort doekjes niet gebruiken. Dus nog een fout. 
Eind april de laatste operatie gehad. Tijdens deze op-
eratie werden de abcessen in mijn buik verwijderd. Ik 
heb er nog één bij mijn staartbeen, als het goed is 
moet mijn lichaam dit zelf oplossen. Totale duur van 
8 februari tot en met 12 mei 2010 in ziekenhuizen 
gelegen. Dit voor een routineoperatie. Nu heb ik 

een letselschadespecialist ingeschakeld en krijg van 
de tegenpartij te horen dat zij zich niet aansprakelijk 
voelen. Tja, ik snij mezelf natuurlijk in mijn darm en ik 
stop daarnaast ook nog een doekje in mijn lichaam. 
Het heeft al met al totaal vijf operaties gekost, heel 
veel drains in mij lijf en bijna een half jaar uit de run-
ning. Lichamelijk ben ik nog niet de oude. Het zal je 
maar overkomen. Maar ja, ik heb de kortste adem qua 
financiën. Het heeft al meer dan 5000 euro gekost. 
Nu moet er een medische onafhankelijke deskun-
dige naar kijken, kosten 2000 euro. Dit kunnen wij 
gewoonweg niet betalen. Helaas moeten wij nu 
toekijken dat dit in Nederland gewoon kan. En nee, 
ik heb geen excuses gehad.’

‘Ondanks bijzonder duidelijke vermelding dat 
betrokkene allergisch is voor nikkel werd het 
opengezaagde borstbeen omwikkeld met een draad 
waar nikkel in zat.’

‘Ons tweede kind woog 9,5 pond bij de geboorte; 
waarschijnlijk een suikerbaby werd gezegd. Bij een 
controle tijdens mijn derde zwangerschap bleek 
mijn bloedsuiker iets te hoog. Gevolg: een dieet. 
Maar na deze bevalling (in 1992) is er geen bloed-
suiker meer gecontroleerd, wat ik zie als nalatigheid. 
Gevolg: Na ruim twee jaar diverse klachten en zware 

vermoeidheid met drie kleine kinderen, ben ik zelf 
naar de huisarts gestapt voor een test. De volgende 
dag gelijk insuline spuiten.’

‘Fout gemaakt bij het inbrengen van een infuus 
waardoor huidbeschadiging ontstaan is, die later in 
een ander ziekenhuis door de behandelend derma-
toloog hersteld is.’

‘Tijdens de operatie hebben ze  instrumenten ge-
bruikt die niet goed ontsmet waren en ging mijn 
wond ontsteken. Ik was al ontslagen uit het ziek-
enhuis maar kreeg ‘s avonds ineens heel veel pijn. 
In de eerste instantie wilde ze me niet meer opne-
men toen ik terugkwam. Maar op aandringen van 
mijn ouders hebben ze toch gekeken en toen bleek 
er dus een bloeding te zitten en moest ik heel snel 
aan de antibiotica. Het litteken is hierdoor nooit goed 
genezen.’

‘Tijdens de eerste operatie is door de botzaag per 
ongeluk de beenslagader geraakt. Aan klachten 
en pijn is weinig aandacht besteed. Door een 
verkeerde diagnose is de specialist pas twee 
maanden later achter de oorzaak van de pijn en de 
klachten gekomen. Er moest een tweede operatie 
plaatsvinden. Pas toen is een lek in de slagader 
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gevonden en gedicht en kon het herstel beginnen. 
Gevolg is wel dat spieren en beenzenuw blijvend 
schade hebben ondervonden van het te lang in het 
bloed liggen.’    

‘De internist had mij begin december 2009 op de 
wachtlijst geplaatst en zou nog overleggen met 
de gynaecoloog. De operatie stond gepland voor 
januari 2010. De internist ging per januari weg en 
heeft niet meer overlegd met gynaecoloog. De 
opvolgende internist die ik eind januari belde, wist 
helemaal niets hiervan, ging het dossier opvragen 
en overleggen. Er moest een nieuwe MRI gemaakt 

worden in april 2010, omdat de vorige al een half 
jaar er voor gemaakt was. De operatie gebeurde 
tenslotte door de gynaecoloog in juli 2010. Doordat 
het allemaal zo lang duurde, is mijn arbeidscontract 
per 1 augustus 2010 ook niet verlengd. Ik was in 
september 2009 ziek geworden.’

‘Doordat hij in de loop der jaren mij dossier niet 
zorgvuldig heeft bijgewerkt (na meerdere ongevallen 
tijdens mijn werk) heeft het UWV een andere beslissing 
genomen en zodoende krijg ik geen uitkering meer. 
Nu word ik gedwongen om mijn huis te verkopen.’
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Nu word ik gedwongen om mijn 
huis te verkopen.
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In deze publicatie staan persoonlijke verhalen van 
slachtoffers en nabestaanden van medische mis-sers 
centraal. Deze selectie is gemaakt uit alle binnengeko-
men meldingen bij het meldpunt medische missers 
dat werd georganiseerd in het kader van de campagne 
Kiezen moet kunnen van de Consumentenbond. Met 
deze verzameling verhalen proberen wij een duidelijke 
boodschap af te geven. Het is een pleidooi voor meer 
openheid en meer communicatie in de zorg. Het sim-
pele woordje ‘sorry’ kan in veel situaties al zoveel goed 
maken. 

Voor meer informatie over deze campagne verwijzen 
wij ook graag naar de website 
www.kiezenmoetkunnen.nl, waar informatie te vin-
den is over onze acties en standpunten en ook prak-
tische tips en tools worden aangeboden.

De Meldactie medische missers

Het stoppen van de doofpotcultuur was één van 
de speerpunten binnen de campagne Kiezen moet 
kunnen. Met name op het gebied van medische 
missers en de nasleep hiervan, is de doofpotcultuur 
sterk aanwezig. Het toegeven en openlijk bespreken 
van fouten gebeurt te weinig. Uit een enquête die 
de Consumentenbond hield onder letselschade-

advocaten van de vereniging van Advocaten voor 
Slachtoffers van Personenschade (ASP), bleek dat er 
de afgelopen tien jaar geen verbetering te zien is in 
de openheid over medische missers onder artsen en 
hulpverleners. Dit was mede de aanleiding voor de 
Meldactie medische missers die 15 juli van start ging.

Resultaten Meldactie

In ruim 7 weken tijd deden in totaal 1343 mensen 
hun verhaal over een medische fout die hen of 
een naaste is overkomen. Daarnaast werd dezelfde 
vragenlijst actief uitgezet bij een panel. Dat leverde 
533 reacties op. In totaal kregen we dus 1876 
meldingen binnen van mogelijke medische fouten. 
Uit alle meldingen blijkt dat minder dan 1 op de 
10 hulpverleners uit zichzelf heeft toegegeven dat 
er een fout is gemaakt. Ook blijkt in de praktijk dat 
slechts 23% na een medische fout een officiële 
klacht indient. Het beeld van David tegen Goliath 
lijkt nog steeds te bestaan. Maar liefst 36% van de 
respondenten geeft aan dat ze verwachten dat het 
indienen van een klacht ‘toch geen zin’ heeft. Ook 
weten veel mensen (22%) niet hoe ze het indienen 
van een klacht moeten aanpakken.
Gezien het aantal meldingen en de aard van 
veel meldingen, gaat er nog genoeg mis in de 
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Nederlandse gezondheidszorg. Tot op zekere hoogte 
is dat verklaarbaar en ook onvermijdelijk. Maar 
dat vervolgens niet gezorgd wordt voor opvang, 
begrip en duidelijkheid voor de patiënt of diens 
nabestaanden over wat er fout is gegaan, vindt de 
Consumentenbond onbegrijpelijk. 

Wat vindt de Consumentenbond?

De Consumentenbond heeft zich het afgelopen jaar 
hard gemaakt voor het vergroten van de transparan-
tie in de zorgsector. In het kader van de campagne 
Kiezen moet kunnen heeft de Consumentenbond 
concrete voorstellen gedaan om de positie van de 
patiënt te verbeteren. Zo is de Consumentenbond 
van mening dat de bewijslast in medische aansprake-
lijkheidszaken moet worden verschoven wanneer 
het medisch dossier incompleet is. Als een medisch 
dossier onvolledig is, zal de rechter moeten uitgaan 
van de stelling van het slachtoffer. Ook vindt de
 Consumentenbond dat het van toegevoegde waarde 
zou zijn om een laagdrempelige en onafhankelijke 
kenniscommissie in te stellen die patiënten helpt uit 
te zoeken of er sprake is van een medische misser. 

De campagne Kiezen moet kunnen!

De Consumentenbond pleit al jaren voor het openbaar 
maken van gegevens die iets zeggen over de kwaliteit 
van de zorg. Of het nu gaat over het toegankelijk maken 
van het register voor zorgverleners, het openbaar 
maken van sterftecijfers of gegevens over de kwaliteit 
van zorg. Het zijn uiteenlopende onderwerpen maar bij 
alle oproepen heeft de Consumentenbond één doel 
voor ogen: consumenten moeten weten wie er voor 
hen zorgt en daarbij zelf de keuze voor een zorgver-
lener kunnen maken. 

Daarom is de Consumentenbond deze campagne ge-
start ter bevordering van de transparantie in de gezond-
heidszorg. Omdat dit een zeer breed onderwerp is, onmo-
gelijk te behappen in één campagne, hebben wij binnen 
dit thema vijf speerpunten geformuleerd. Alle punten slui-
ten aan bij iets dat wat ons betreft een knelpunt in de zorg-
sector is. Doelstelling van deze campagne: op de verschil-
lende knelpunten de aandacht te vestigen en bovendien 
een stap in de juiste richting zetten ter verbetering hiervan, 
in de breedste zin van het woord. 

Nawoord

De vijf geformuleerde speerpunten: 

Stop de doofpotcultuur
Ziekenhuizen en artsen moeten open zijn over fouten 
en incidenten en die met de patiënt bespreken
Maak klagen makkelijk
Het moet eenvoudig worden voor patiënten om een 
klacht in te dienen
Maak kwaliteit zichtbaar
Cijfers over onder andere de ervaring van artsen, resul-
taten van behandelingen, complicaties en sterftecijfers 
moeten openbaar worden gemaakt
Zorg voor goed geïnformeerde patiënten
Patiënten moeten voor de behandeling weten wat hen 
te wachten staat
Stop het Big-geheim
Patiënten moeten makkelijker hun hulpverlener kunnen 
opzoeken in het Big-register

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben wij ge-
durende de campagne op onze campagnesite het 
laatste nieuws gepubliceerd over dit onderwerp 
en hebben wij regelmatig aandacht besteed aan 
transparantie in de zorg in onze bladen; de Consumen-
tengids en de Gezondgids. Ook hebben wij organisa-
ties in de zorg aangesproken op meer openbaarheid, 

droegen wij ons steentje bij aan het verbeteren van 
bepaalde wetten voor consumenten en hebben wij 
allerlei acties ingezet zodat het voor consumenten 
makkelijker wordt informatie te vinden. Zo hebben 
wij consumenten bewust gemaakt van het feit dat er 
grote verschillen in de zorg en zorgverlening zijn. Met 
deze campagne hebben wij samen met onze achter-
ban een vuist gemaakt om openbaarmaking van 
gegevens te versnellen, zodat consumenten kunnen 
kiezen in de zorg. 

Dokter, luister nou!

Dokter, luister nou! is wat deze campagne betreft 
het eindstation, maar de Consumentenbond zal zich 
zeker hard blijven maken voor dit onderwerp en 
een vinger aan de pols houden ten aanzien van de 
ontwikkelingen op dit gebied. 
Luister naar de duidelijke, afschrikwekkende en niet 
te ontkennen signalen die wij hier afgeven en luister 
vooral naar de consument. Want het begint met 
communicatie, daar ligt de troef voor het zetten 
van de eerste stap richting meer transparantie in de 
zorgsector! 
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Kiezen moet kunnen!
Zorgcampagne
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Disclaimer

De in dit boek opgenomen meldingen zijn ervaringen 
van mensen die van mening zijn dat zij een medische 
fout hebben meegemaakt. Het is juridisch niet vast te 
stellen of het hier ook daadwerkelijk om een fout gaat. 
Het zijn immers persoonlijke ervaringen. Cijfers over 
de frequentie van medische fouten is daarmee ook 
niet iets waar dit boek duidelijkheid over geeft. 

De verhalen zijn opgenomen in de bewoordingen van 
de personen zelf. Alle meldingen zijn zo authentiek mo-
gelijk gehouden, om de ware impact en belevingen zo 
goed mogelijk weer te geven. 

Er kunnen geen conclusies worden verbonden aan niet 
benoemde of juist breed uitgemeten categorieën in dit 
boek. Het gaat hier om een selectie uit alle binnengeko-
men verhalen van onze Meldactie medische missers. 
Hieruit kan in geen geval geconcludeerd worden dat 
er een verband is tussen veel voorkomende onder-
werpen in dit boek en veel voorkomende ‘missers’ in 
praktijk. 

Alle meldingen in dit boek zijn geanonimiseerd en 
bovendien zijn enkel meldingen opgenomen na toe-
stemming van degene die de melding heeft gedaan.  

Alle rechten zijn voorbehouden.
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Persoonlijke verhalen over medische missers

“…Mijn huisarts en ziekenhuis willen niet meewerken. Later was mijn 
dossier verdwenen…”

“…Als ik zelf geen actie had ondernomen was er geen diagnose gekomen. 
Ik heb dit met de arts besproken, maar hij reageerde er nauwelijks op…”

“…Zij vertelde mij echter dat zij niet wilde getuigen omdat zij nog met de 
huisartsen verder moest…”

Dat het geen enkel probleem was om dit boek te vullen met persoonlijke 
verhalen over medische missers, is een teken aan de wand. Binnen zeven 
weken 1900 meldingen binnenkrijgen over (de abominabele afhandeling 
van) medische fouten geeft aan dat er sprake is van een situatie die hard 
aan verbetering toe is.

Dit sterkt ons nu een vuist te maken. Een vuist om meer openheid in de zorg-
sector te creëren. Met als één van de onderdelen het stoppen van de doof-
potcultuur. 

Dokter, luister nou! De resultaten spreken voor zich…

Dokter 
luister nou!


