
 

 
IJsselland Ziekenhuis garandeert patiëntveiligheid op afdeling 

Cardiologie na ingrijpende maatregelen 
 

 

Het IJsselland Ziekenhuis garandeert de patiëntveiligheid op de afdeling Cardiologie nadat het 

ingrijpende maatregelen heeft getroffen. Zo is de vakgroep Cardiologie vernieuwd en zijn de 

noodzakelijke maatregelen genomen om herhaling van ernstige incidenten te voorkomen. Aanleiding 

hiervoor was het overlijden van een jonge man in mei 2015 waarbij op de afdeling Cardiologie van 

het IJsselland Ziekenhuis de juiste diagnose is gemist. 

Deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden kort nadat de tuchtrechter in april dit jaar uitspraak had 

gedaan over de casus van een jonge, vrouwelijke patiënt waarbij eveneens de diagnose was gemist. 

Deze patiënt is in 2013 overleden.  

 

Het is bij tuchtzaken of incidenten in de individuele patiëntenzorg niet gebruikelijk dat ziekenhuizen 

actief naar buiten treden. Echter, gezien de bijzondere omstandigheid dat het IJsselland Ziekenhuis 

te maken heeft gehad met twee situaties binnen een vakgroep en wij vergaande maatregelen 

hebben genomen, vonden we het juist om dat nu wel te doen. De onderzoeken naar twee 

calamiteiten binnen de afdeling cardiologie zijn afgerond en beoordeeld door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. Als belangrijkste conclusie kwam naar voren dat de vakgroep cardiologie het 

specialisme kindercardiologie intensiever moet betrekken. Wij vinden transparantie belangrijk en 

geven u thans een totaaloverzicht van feiten en maatregelen.  

 

 

Patiënten 

De afdeling cardiologie is in mei van dit jaar geconfronteerd met het overlijden van een jonge man 

waarbij de diagnose is gemist. Het overlijden kwam als een grote schok voor het IJsselland 

Ziekenhuis. Te meer daar deze gebeurtenis plaatsvond kort nadat een eerdere casus binnen 

cardiologie naar voren was gekomen waar bij een jonge vrouwelijke patiënt de diagnose was gemist. 

Deze vrouw is in 2013 overleden. De raad van bestuur heeft haar deelneming betuigd aan de 

families.  

 

Veiligheid  

De raad van bestuur heeft twee onderzoekscommissies ingesteld, ieder met een onafhankelijk extern 

deskundige op het gebied van de cardiologie. In afwachting van de resultaten van de onderzoeken 

heeft het ziekenhuis op voorhand een aantal ingrijpende maatregelen getroffen om de veiligheid van 

patiënten te kunnen garanderen en te voorkomen dat deze incidenten zich kunnen herhalen. De 

onderzoekscommissies hebben hun rapportages inmiddels afgerond en conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd. De raad van bestuur heeft deze onverkort overgenomen.  

 

 

 



Maatregelen 

De raad van bestuur heeft daags nadat zij had kennisgenomen van het overlijden van de jonge man 

het Erasmus MC verzocht om de verantwoordelijkheid voor de afdeling cardiologie op zich te nemen. 

Tevens is contact gezocht met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), en zij heeft deze 

lijn volledig onderschreven. In nauw overleg met deze partijen zijn de volgende maatregelen 

getroffen: 
 

- Jongeren tussen 16 en 18 jaar worden of doorverwezen of er vindt direct overleg plaats met 

de kindercardioloog. 

- Kinderen tot 16 jaar worden niet meer voor cardiologisch functieonderzoek in behandeling 

genomen en altijd doorverwezen naar de kindercardioloog. 

- de dossiers van alle overige patiënten onder de 18 jaar over de afgelopen 5 jaar zijn opnieuw 

beoordeeld door het Erasmus MC. Vastgesteld is dat de diagnoses correct zijn gesteld.  

- Een grondige analyse van de werkprocessen op de kliniek en polikliniek heeft geleid tot 

aanpassingen in de structuur en de werkdruk.  

- Als onderdeel van het toezicht door het Erasmus MC zijn steekproefsgewijs dossiers van 

patiënten dubbel gecontroleerd.  

- ECG’s van patiënten onder de 25 jaar worden door twee cardiologen beoordeeld. 

- Wekelijks worden complexe dossierbesprekingen gehouden in aanwezigheid van het 

Erasmus MC. 

 

Deze maatregelen zijn genomen met instemming van de Medische Staf van het ziekenhuis. Het 

toezicht van het Erasmus MC heeft overigens geen tekortkomingen op de afdeling cardiologie van 

het IJsselland Ziekenhuis kunnen constateren.  

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Na het bekend worden van het overlijden van de jonge man heeft de raad van bestuur deze 

calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. In de afgelopen periode heeft 

frequent overleg plaatsgevonden met de IGZ waarbij wij hen steeds op de hoogte gehouden hebben 

van de stand van zaken. De IGZ heeft de onderzoeksrapporten van de beide commissies inmiddels 

beoordeeld en vastgesteld dat zij de maatregelen als afdoende beschouwt.  

 

Huidige situatie 

De ouders van de in mei 2015 overleden jongeman hebben onlangs een klacht bij het tuchtcollege 

ingediend tegen de betrokken cardioloog. Tevens zijn de ouders van de in 2013 overleden 16-jarige 

patiënte een tuchtzaak tegen deze zelfde cardioloog gestart. 

 

Samenwerking cardiologische zorg  

Afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met het Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis over 

het waarborgen van de cardiologische zorg in het IJsselland Ziekenhuis na beëindiging van het 

toezicht door het Erasmus MC. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij 

twee cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis werkzaam zijn in het IJsselland Ziekenhuis. Een van 

hen vervult daarbij de rol van medisch manager voor de vakgroep Cardiologie. De raad van bestuur 

van het IJsselland Ziekenhuis heeft besloten dat het, gelet op wat er gebeurd is, beter is om de meest 

betrokken cardioloog een andere werkomgeving aan te bieden. Daarom is deze cardioloog nu 

werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis. Het IJsselland Ziekenhuis heeft er vertrouwen in dat door alle 



genomen maatregelen de veiligheid en kwaliteit op de afdeling Cardiologie zijn gegarandeerd. De 

geleerde lessen zullen nadrukkelijk onderdeel worden van het onderwijsprogramma in het ziekenhuis 

en worden gedeeld met andere ziekenhuizen. 

 

Telefoonnummer voor patiënten geopend 

Patiënten die vragen hebben kunnen contact met het ziekenhuis opnemen via het hiervoor 

geopende informatienummer: 010 – 258 3345.  

 

Capelle aan den IJssel, 8 september 2015 

 

 

 

Noot aan de redactie, 

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met:  

Astrid van Amelsvoort of Caroline Dietzel, afdeling communicatie, IJsselland Ziekenhuis  

tel: 010 - 258 5833 / email:  communicatie@ysl.nl 


