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Soort boek/ziekte/stijl: 
Boek van 212 pagina’s waarin medisch journalist bij De Telegraaf  Steenhorst 10 
individuele beschrijvingen geeft van medische missers die het leven van patiënten of 
familie indringend hebben veranderd, en dat had anders kunnen lopen. Medisch 
commentaar wordt geleverd door anesthesioloog Smalhout. Twee advocaten, mr. PA 
M.M. Dlngemans en mr. j.M. Beer, beiden gespecialiseerd in medische letselschade, 
leveren juridische toelichting. medewerking van twee gespecialiseerde advocaten legt 
een relatief zwaar accent op het schadevergoedingsaspect. . reconstrueert René 
Steenhorst, , een aantal zaken waarbij medische en verpleegkundige fouten centraal 
staan. Opdat artsen en ziekenhuizen ervan zullen leren. De zaken worden geanalyseerd 
en van vakkundig commentaar voorden door de bekende anesthesioloog prof. dr. B. 
Smalhout. 
 
Wat viel op: 
De verhalen van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen zijn niet opgenomen in de 
bundel. Die had ik ook wel willen lezen. 
 
Recensies/Extra: 
http://pulp.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-9804575/Rene-Steenhorst--Medisch-
mishandelen.html  
Elk jaar ondergaan circa 800.000 Nederlanders een geplande of plotselinge operatie. 
Meestal komt de patiënt weer in een goede tot redelijke staat van gezondheid thuis. Maar 
niet iedereen overleeft het verblijf in het ziekenhuis. Naast de onvermijdelijke 
sterfgevallen door de ernst van de ziekte of een ongeval overlijden per jaar enkele 
honderden patiënten als gevolg van medische fouten of verpleegkundige 
onvolkomenheden in het ziekenhuis. Het gevoel van ontzetting bij de 
nabestaanden is ronduit schrijnend, te meer omdat het verlies van de patiënt eenvoudig 
te voorkomen was geweest.  
Medische fouten. Achter de kille cijfers van statistici gaan enorme drama's schuil. 
Tragedies die het niet verdienen te worden weggemoffeld in de grijze opbergkasten van 
de cijferaars, waardoor ze onzichtbaar zijn geworden voor de samenleving.(…)’ 
 
Biblion recensie, Mr. drs. D.P. Engberts: ‘Soms gaat het verschrikkelijk mis bij de 
behandeling van een patiënt met fatale gevolgen. Soms is sprake van onbekwaamheid of 
nalatigheid, vaker van achteloosheid en gebrek aan communicatie en slechte organisatie. 
Vaak leidt een complex van factoren tot schade bij één patiënt.(…) Het boek beklemt en 
houdt de aandacht vast. Verwijtbaar handelen moet worden gecorrigeerd, maar dit boek 
zegt niet hoe we moeten omgaan met de schaduwzijden van steeds gecompliceerder 
patiëntenzorg.’ 
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