
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 1 

Van: 	 f@hagaziekenhuis.nl> 
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 11:00 
Aan: 	 Ominvws.nl> 
Onderwerp: RE: Doorst: Informatie casus HagaZiekenhuis 

Beste 5-1.2.e, 

Helemaal helder zo! 

Dank voor de afstemming en weet me te vinden voor verdere vragen hierover. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Strategie & Communicatie 

T: 06— n  
E:5Y267"1Phagaziekenhuis.n1 

dr. HagaZiekenhuis van Den Haag 
Bekijk onze adresgegevens op HagaZiekenhuis.nl  



@hagaziekenhuiszl> 

@minvws.gl> 
agaziekenhuis,ni>,  

Van 
Datum: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 1 

Van: 	 1111111111.10minms.nl>  
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 10:00 
Aan: 	 Ohagaziekenhuis.nl> 
Onderwerp: RE: Doorst: Informatie casus HagaZiekenhuis 

WAARSCHUWING: Dit belicht komt van buiten de organisatie. Klik Met op links of bijlagen, tenzij je de 
afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. 
Beste 

Ja, ik begrijp je punt. Dus dan wordt dit 'm: 

Het HagaZiekenhuis heeft naar aanleiding van het artikel contact met mijn departement gezocht. 
Daarbij heeft het ziekenhuis aangegeven dat ze elke vorm van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag onacceptabel vindt. Het HagaZiekenhuis geeft ook aan dat feitenonderzoek lastig is uit te 
voeren als er veel tijd is verstreken tussen het incident en de melding. 

De aanvulling vind Ik niet nodig. In de brief gaan we sowieso - in algemene zin (niet gekoppeld 
aan het Haga) - in op de Wkkgz. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 Phagaziekenhuis.nl> 
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 09:51 
Aan: 	 Ominvws.nl> 
Onderwerp: Doorst: Informatie casus HagaZiekenhuis 

Beste 

Hierbij de e-mail met onze reactie op de passage. 

Groet, 

n erwerp: 	ormatie casus HagaZiekenhuis 

Beste 

Dank voor het delen. We hebben nog twee opmerkingen, want nu gaan we toch nog op de casus 
in, en schrijnend verhaal kan je op twee manieren lezen. HagaZiekenhuis is overigens de 
schrijfwijze. 

Zou het iets minder op de concrete casus in kunnen gaan? 
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Bijvoorbeeld: 

Het HagaZiekenhuis heeft naar aanleiding van het artikel contact met mijn departement gezocht. 
Daarbij heeft het ziekenhuis aangegeven dat ze elke vorm van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag onacceptabel vindt. Het HagaZiekenhuis geeft ook aan dat feitenonderzoek lastig is uit te 
voeren als er veel tijd is verstreken tussen het incident en de melding. 

Eventueel kan nog worden aangevuld met: 

Zij hebben daarnaast toegelicht hoe ze omgaan met een klacht over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener. Deze kan worden gemeld bij de 
klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris voert zijn functie onafhankelijk uit. Daarnaast kan 
een slachtoffer van seksueel misbruik natuurlijk ook aangifte doen bij de politie van een 
strafbaar feit of een klacht indienen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. 

Groet, 

Van: 	 6:kminvws.n1>  
Datum: 10 uni 2021 om 09:24:04 CEST 
Aan: 	 @hagaziek- h .• n 
CC 

Onderwerp: RE: Informatie casus HagaZiekenhuis 

WAARSCHUWING: Dit belicht komt van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen, tenzij je de 
afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. 
Beste 

Wij zijn inmiddels wat verder met de brief. Hierin willen we kort aangeven met jullie contact te 
hebben gehad en vervolgens gaan we niet verder op de casus in, maar beschrijven we vooral 
wat er in de loop der tijd allemaal is ondernomen vanuit VWS en V&) om seksueel misbruik te 
voorkomen en bestraffen. Graag leg ik nog de paar zinnen mbt Haga aan je voor, met de vraag 
of deze passage wat jullie betreft akkoord is? 

Het Haga ziekenhuis heeft naar aanleiding van het artikel contact met mijn departement 
gezocht. Daarbij heeft het ziekenhuis aangegeven dat het om een schrijnend verhaal gaat 
en dat het ziekenhuis elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag onacceptabel 
vindt. Het Haga geeft ook aan dat er in de concrete casus veel tijd is verstreken tussen het 
incident en de melding en dat het feitenonderzoek daardoor lastig uit te voeren is. 

Grt 

Van: 	 (hagaziekenhuis.nl>  
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 18:06 
Aan: 	 > 
CC: 	 Ohagaziekenhuis.nl> 
Onderwerp: Informatie casus HagaZiekenhuis 

Beste 
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We hebben elkaar eerder vandaag gesproken over de casus waar het AD over heeft 
gepubliceerd. 
Hierbij stuur ik je het stukje wat we naar het AD hebben gestuurd. Mocht je meer informatie 
over de casus willen dan kunnen we een afspraak maken me 	 onze 

Het HagaZiekenhuis vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag onacceptabel. We kunnen 
vanwege privacyredenen geen uitspraken doen over individuele casussen. 

De vraag hoe wij in het algemeen omgaan met meldingen kan ik wel beantwoorden. Een klacht 
over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener kan, net als iedere andere 
klacht, worden gemeld bij de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris voert zijn functie 
onafhankelijk uit. Dit is in ieder ziekenhuis op deze manier geregeld. Een klacht of melding kan 
eventueel ook anoniem worden gedaan. Meldingen worden altijd zorgvuldig onderzocht. 
Naarmate de tijd verstrijkt, wordt feitenonderzoek uiteraard lastiger. 

Daarnaast kan een slachtoffer van seksueel misbruik natuurlijk ook aangifte doen bij de politie 
van een strafbaar feit, zie https://www.politie.nl/themas/seksueel-misbruik.html  . Hierbij nog 
informatie wat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan doen 
https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdh  ulpverlening/ik-heb-een-
klacht/klacht-zorgaan bieder. Daar staat o.a. beschreven dat een patiënt een klacht kan melden 
bij het Landelijk Meldpunt Zorg. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Strategie & Communicatie 

T: 06 -5.1.2.e 
E 5.1.2.e 	@hagaziekenhuis.nl  

dhter HagaZiekenhuis van Den Haag 

Bekijk onze adresgegevens op HagaZiekenhuis.nl  

Disclaimer HagaZiekenhuis httos://www.hagaziekenhuianl/disclaimer-e-mail 

Disclaimer HagaZiekenhuis httns.//www.hagaziekenhuis.nl/disclaimer-e-mail  



5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 1 

Disclaimer HagaZiekenhuis: https://www.haaaziekenhuis.nl/disclaimer-e-mail  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

