
    
     
     Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
     Ministerie van VWS 
     Den Haag 
 
 
Betreft: instelling extern onafhankelijk onderzoek inzake Tuitjenhorn 

 
 
Amsterdam 2 april 2014    
 
 
Geachte minister Schippers, 
 
Op 2 november 2013 vroegen wij u per brief om op korte termijn het initiatief te nemen tot een 
extern, onafhankelijk onderzoek naar ‘de zaak Tuitjenhorn’ waarbij, na verleende zorg aan en het 
overlijden van een terminale patiënt, onze collega-huisarts Nico Tromp moord ten laste werd gelegd. 
 
Wij vroegen hierbij onderzoek te laten doen naar het gevoerde van het AMC, de IGZ en het OM in 
deze zaak en stelden daarover een 14-tal vragen. In algemene zin vroegen wij u ‘hoever een 
behandelende (huis)arts van de richtlijnen en protocollen in het kader van de zorg rond het levens-
einde mag afwijken voordat hij/zij het risico loopt met de IGZ en/of het OM te maken te krijgen.’ 
 
Wij zijn van mening dat de keuzes die het AMC, de IGZ en het OM maakten, moeten worden 
verantwoord. Het gaat om transparantie en toetsbaarheid, net zoals dat van (huis)artsen wordt 
geëist.  
 
Begin februari hadden wij contact over bovenstaande met het hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, 
mevrouw Mosterdijk. Zij liet ons weten dat uw ministerie en dat van Justitie nog bezig waren de 
benoeming van de onderzoekscommissie voor te bereiden. 
 
Inmiddels zijn we 6 maanden na het opgelegde bevel van de IGZ aan collega Tromp om zijn praktijk 
te sluiten. Wij vragen u hoeveel tijd het nog vergt om een onderzoeksopdracht te formuleren en een 
commissie in te stellen. Op welke termijn denkt u dat wij antwoord krijgen op onze vragen over de 
keuzes en overwegingen van het AMC, de IGZ en het OM, met betrekking tot collega Tromp en op de 
vraag in hoeverre mag worden afgeweken van richtlijnen en protocollen bij de zorg rond het 
levenseinde. 
 
In afwachting van uw reactie, 
namens het bestuur van VPHuisartsen 
 
Wouter N. van den Berg, voorzitter    Hans Nobel, secretaris 
mail@wnvdberg.nl       hansnobel@nlzorg.net 
 

 
 
 
CC: LHV 
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