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Extern onafhankelijk onderzoek naar Tuitjenhorn laat lang op zich wachten
Het door minister Schippers begin november 2013 toegezegde externe onafhankelijke
onderzoek naar het optreden van het AMC , de IGZ en het OM in de zaak Tuitjenhorn, is na
vijf maanden nog steeds niet gestart.
VPHuisartsen verzocht minister Schippers op 2 november jl. een onafhankelijk onderzoek in
te stellen naar het handelen van genoemde partijen, waarbij huisarts Tromp te Tuitjenhorn
na verleende zorg aan en het overlijden van een terminale patiënt, moord ten laste werd
gelegd. De huisarts maakte kort daarop een eind aan zijn leven.
De minister kondigde in haar brief aan de Tweede Kamer, op 12 november aan dat na het
eigen calamiteitenonderzoek van de IGZ – duur circa 3 maanden – de start van het externe
onderzoek verwacht kon worden.
Het is nu 6 maanden na het opgelegde bevel van de IGZ aan huisarts Tromp om zijn praktijk
te sluiten. De start van het toegezegde onafhankelijke onderzoek is tot nu toe uitgebleven.
VPHuisartsen heeft daarom de minister gevraagd hoeveel tijd het nog vergt om een
onderzoeksopdracht te formuleren en een commissie in te stellen.
VPHuisartsen is van mening dat er een helder antwoord moet komen op de vraag of en in
hoeverre een behandelend (huis)arts in acute (terminale) noodsituaties mag afwijken van
richtlijnen en protocollen voor de zorg rond het levenseinde, zonder risico te lopen met de
IGZ of het OM te maken te krijgen.
Zowel voor de samenleving als voor (huis)artsen en andere zorgverleners is het antwoord op
deze vraag van essentieel belang voor een veilige en verantwoorde zorgpraktijk, zo stelt de
vereniging van praktijkhouders.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
U kunt contact opnemen met VPHuisartsen via:
Wouter van den Berg, voorzitter
M 06 – 53.43.22.81
Hans Nobel, secretaris
T 0172 – 438.635
Voor meer informatie over VPHuisartsen:

mail@wnvdberg.nl
secretaris@vphuisartsen.nl
http://www.vphuisartsen.nl

