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Hi  en  
  
Aantekeningen briefing SGBO doorgekeken ivm tijdslijn. Ik plak de teksten hieronder, mocht je het interessant 
vinden. Zijn wel mijn eigen aantekeningen.  

 
28/4 besluit om intern onderzoek te doen, wel door niet-LTFO-er 
04/05 opdracht gegeven aan VIK Den Haag, deadline 18 mei. 
05/06 oplevering feitenonderzoek. 
  

 
----- 
Briefing 28 april 2015 
Morgen overleg met stichting, echter zij vertegenwoordigen niet de complete groep van nabestaanden.  
LTFO gaat feitenrelaas opstellen over gang van zaken. Maat zelf ook nog horen. Opstellen feitenrelaas moet 
uitgevoerd worden door een niet-LTFO-er. Uitvoeren in samenwerking met VIK. Zij rapporteren aan de AC. 
AC zet opdracht uit bij VIK. Opdracht wordt opgesteld door . Deadline eind volgende week.  
Samenwerking Maat en LTFO is inmiddels beëindigd.  

 
  
Briefing 4 mei 
Voorzet opdracht gemaakt door . Goedgekeurd door AC. Opdracht voor feitenonderzoek / 
coördinatie gegeven aan VIK Den Haag. Wel verzoek tot ondersteuning DLR nodig. Belangrijk is dat er een 
combi VIK/DLR wordt gemaakt. Waarschijnlijk 2 a 3 personen geïnterviewd. Deadline is 18 mei, presentatie in 
SGBO briefing (incl conclusies en aanbevelingen). Let op, pas communicatie naar nabestaanden na 18 mei. 
  
Excuusbrief ri nabestaanden; vorige week gesprek geweest met Stichting (vertegenwoordigt maar deel van 
de nabestaanden). Voordat de brief verstuurd wordt, eerst spreken met nabestaanden van die slachtoffers 
waar foto’s van getoond zijn. Uitstel is al gecommuniceerd. Inhoud brief hangt af van resultaten 
feitenonderzoek. 
  
Briefing 11 mei 
Vandaag klein team bij elkaar dat onderzoek gaat doen. Morgen is Maat uitgenodigd en wordt gehoord.  
  
Briefing 18 mei 
Vorige week gestart met onderzoek. Dhr. Maat is inmiddels gehoord. Morgen tweede antropoloog gehoord. 
Hebben nog een week nodig om onderzoek af te ronden. Deadline was deze week. Nieuwe deadline is 
maandag 1 juni om vast te stellen in briefing SGBO. HOPEX meldt dit aan de onderzoeksgroep. 
Dit houdt ook in dat de excuusbrief aan de nabestaanden later wordt verstuurd. Dit komt goed uit om een 
andere reden. Pas vorige week zijn de dia’s uit de presentatie van Maat bekeken om vast te stellen om welke 
slachtoffers het gaat . Vervolgens kunnen dan de nabestaanden geïnformeerd worden, voordat de brief 
verstuurd wordt.  
  
Telefonische briefing 25 mei 
Vorige week heeft HOPEX bij NCTV gezeten met  van korpsstaf ivm Maat. Voorbereiding voor brief 
gedaan.  
Mogelijk handig als Maat door minister uitgenodigd gaat worden. Ook nav brieven van vakgenoten en  

. Minister beraadt zich hierover. 
Feitenonderzoek: vrijdag studievereniging gesproken. Komende week nog een keertje Maat (met aanvullende 
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vragen) en . Deadline is volgende wk. Bij voorkeur in weekend versturen zodat we het voor de 
briefing alvast kunnen lezen.  
  
Briefing 1 juni 
Onderzoek is niet opgeleverd. VIK DH gesproken met Remmert. Geeft aan nog 14 dagen nodig te hebben. 
Niet acceptabel. Wordt aan haar (via AC) en PC (via Patricia) gemeld. 
Eerste resultaten (let op, geen conclusies!): 
Onhandig, maar niet verwijtbaar.  
Journalisten illegaal bij college aanwezig (lezing was alleen bedoeld voor studenten. Vooraf aangemeld via 
mail. Journalisten hebben zich netjes aangemeld via gmail-adres en zich voorgedaan als studenten.  
  
Briefing 8 juni 
Voortgang feitenonderzoek collega Maat / excuusbrief 
Onderzoek is vrijdagochtend (5 juni) opgeleverd door VIK RE Den Haag. Het bestaat uit twee (fysieke) 
mappen.  heeft het het weekend doorgelezen en samengevat in 5 A4-tjes. 
Beeld- en oordeelsvorming door AC (let op, dit zijn nog geen definitieve conclusies!):  

 
 

 

  
  
Journalisten hebben zich aangemeld via gmail-account en zich voorgedaan als studenten. Niet meegenomen 
in de rapportage. Is keuze van de journalistiek om dit te doen.  
  
Aanbeveling: . 
AC spreekt rapport door met EL en HOPEX  en  en stelt dan definitief rapport op.  
  
LTFO zijn vakmensen. Werken zeer respectvol. Je ziet wel een beroeps-gewoonte ontstaan. Is ook ethisch 
vraagstuk: kijkend vanuit het vakgebied, zijn het ‘normale’ foto’s en dienen ze het doel waarvoor ze genomen 
zijn. Vanuit nabestaanden gezien, geeft een zeer schokkend beeld.  
  
Aanvullende vraag: valt informatie die Maat gedeeld heeft, niet onder medisch beroepsgeheim? Inspectie 
Gezondheidszorg heeft contact gehad met , omdat ze dit wilden onderzoeken. Ze heeft 
besloten eerst ons onderzoek af te wachten.  
Formele werkprocessen binnen LTFO moeten vastgelegd gaan worden. Informele werkprocessen die in de 
laatste jaren is ontstaan, moeten nu officieel gemaakt worden.  
  
Nabestaanden worden d.m.v. een brief geïnformeerd. Komende donderdag moet de TK geïnformeerd 
worden. Volgorde moet wel kloppen.  
----- 
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