
Passages uit het calamiteitenrapport over de KNO-patiënten 
 
 
‘In het gesprek dat de onderzoekers hadden met het hoofd audiologie suggereerde deze dat, in zijn 
perceptie, er sinds de introductie van de SMA techniek, frequenter complicaties worden gezien in het 
UMC Utrecht. Hij constateert dat aan een vlot verloop van de implantatieprocedure meer belang 
wordt gehecht dan voorheen het geval was. Naar zijn mening is dit streven naar efficiëntie 
gerelateerd aan de toegenomen incidentie van problemen.’ 
 
‘Het CI team van het UMC Utrecht heeft zich slechts zeer beperkte tijd gegund  om zich de dossiers 
eigen te maken, de operatie indicatie zelfstandig te beoordelen en een relatie op te bouwen met de 
patiënten. De postoperatieve zorg is beperkt gebleven tot een enkele poliklinische controle en 
daardoor zijn problemen niet in Utrecht maar in het Erasmus MC geconstateerd.’ 
 
‘De ingrepen zijn (onder beperkte supervisie) uitgevoerd door minder ervaren chirurgen en mogelijk 
heeft dit bijgedragen aan een suboptimaal resultaat. Het cosmetische aspect van de ingreep is 
onderbelicht gebleven.’ 
 
‘In het UMC Utrecht is er voor gekozen om patiënten slechts daags voor de ingreep voor behandeling 
over te nemen en vervolgens de postoperatieve nazorg weer terug te delegeren naar Rotterdam . 
Het hoofd van de afdeling, Prof. Grolman, geeft aan dat gekozen is voor deze werkwijze omdat de 
capaciteit van de postoperatieve nazorg een beperkende factor was en het daarom opportuun was 
dit deel van de zorg over te laten aan Rotterdam. Door deze werkwijze ontnam het behandelde team 
zich de mogelijkheid de operatie-indicatie op zijn merites te controleren, zich gedegen voor te 
bereiden op de specifieke karakteristieken van de individuele patiënten, en werden de patiënten ‘uit 
het oog verloren’. Daarmee ontnam het behandelende team uit Utrecht zich  de mogelijkheid van 
verkregen resultaten te leren en eventuele problemen op te lossen.’ 
 
‘Door deze (gecombineerde) handelswijze is bovendien de opbouw van een vertrouwensrelatie met 
deze patiënten onvoldoende gelegenheid geboden. In de gesprekken die de onderzoekers hadden 
met de ouders van patiënten werd deze zienswijze bevestigd. Ouders zijn teleurgesteld in de 
kwaliteit van de nazorg in Utrecht.’ 
 
‘De betrokken chirurgen, die de implantaties uitvoerden, hebben geen zeggenschap gehad in de 
wijze waarop de zorg rondom de patiënten werd georganiseerd.’ 
 
 


