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Elke patiënt die zich niet door ons gehoord voelt of niet tevreden is over de 
nazorg na een behandeling of een calamiteit, is er één teveel. Dan hebben wij het 
voor die patiënt of zijn naasten niet goed gedaan, en dat moeten we beter doen. 
Om fouten, en herhaling van fouten te voorkomen, onderzoeken we de fouten, 
we spreken elkaar erop aan, en we leren van onze fouten en verbeteren daarmee 
onze zorg. Dat zit in ons DNA: dat is zoals wij het doen.  
 
Naar aanleiding van de casussen: 
 
Wij zijn geschokt door het beeld dat is geschetst in de vorige uitzending van 
Zembla en de signalen die wij nu van Zembla hebben gekregen.  
 
Zembla heeft ons vragen gesteld over calamiteiten bij het inbrengen van cochleair 
implantaten en over behandelingen die niet goed zijn gegaan op het gebied van 
craniosynostose. 

 

 Het gaat bij de cochleaire implantaten om een groep van 9 kinderen die 
cochleair implantaten hebben gekregen: een elektronisch implantaat dat 
geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw in de cochlea (of 
slakkenhuis) direct stimuleren. Vier van hen werden opnieuw geopereerd. 
Dat is voor hen en hun ouders zwaar en verdrietig. Deze casussen zijn 
onderzocht om lessen te trekken: hoe kunnen we deze fouten in de 
toekomst voorkomen. Deze rapportage ligt nu bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg.  

 De IGZ heeft een onafhankelijke commissie de opdracht gegeven om aan de 
inspectie advies uit te brengen. Recent is dit onderzoek gestart. In het 
belang van het onderzoek is met de IGZ en de externe 
onderzoekscommissie afgesproken tussentijds geen mededelingen te doen 
over zaken die betrekking hebben op het onderzoek.  

 In afwachting van de resultaten van dat onderzoek hebben wij inmiddels 

een aantal maatregelen genomen. De raad van bestuur heeft alle 

medewerking toegezegd aan het onderzoek en heeft de medewerkers 

opgeroepen dat ook te doen. 



 

 Craniosynostose is verbening of vergroeien van de naden in de schedel. In 
2014 en 2015 hebben ouders van 3 kinderen zich met klachten bij de IGZ 
gemeld, na een (eerste) operatie bij UMC Utrecht in 2012 en 2013. De 
operatie en de periode daarna zijn voor deze kinderen en hun ouders 
bijzonder zwaar geweest. Ook nu nog hebben de ouders hier grote zorgen 
en veel verdriet over. Wij vinden dat we als organisatie hebben gefaald dat 
deze ouders naar Zembla hebben moeten gaan om gehoord te worden. 
Daar kunnen we maar één conclusie aan verbinden: wij hebben dat niet 
goed gedaan. 

 De calamiteitencommissie van het UMC Utrecht heeft deze zaken 
onderzocht met medewerking van het revalidatiecentrum waar de kinderen 
na de ingreep verbleven. In januari 2015 hebben wij uit voorzorg het 
verrichten van deze ingrepen opgeschort. In juni 2015 is na afsluiting van 
het onderzoek en de aanwijzing van de IGZ het doen van deze ingrepen 
definitief gestopt.  


