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30-09-2015

Geachte heer , 

Op 27 mei jl. had u telefonisch contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 
De inspectie belde u over de casus ‘Optreden van forensisch arts G. M., lid LTFO’. 
De heer G.M. raakte medio april in opspraak omdat hij tijdens een (vrij toegankelijke) lezing foto’s van de 
identificatie van MH17-slachtoffers had getoond. In media werd opgemerkt dat mogelijk het medisch 
beroepsgeheim was geschonden. 
De inspectie werd hiervoor benaderd. 

Iedereen moet kunnen vertrouwen op zorg die veilig en van goede kwaliteit is.  
Regels en afspraken binnen de zorg zijn beschreven in verschillende wetten, bijvoorbeeld de Wet op de 
beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De IGZ houdt hier toezicht op. 
De inspectie heeft uit berichtgevingen vernomen dat het LTFO nader onderzoek doet naar de casus G.M. 

Om die reden verzocht de inspectie u in contact te treden met het Meldpunt IGZ indien uit uw onderzoek 
feiten naar voren komen, die mogelijk van invloed kunnen zijn op het niet of onvoldoende naleven van 
veldnormen en wetgeving. 
U stemde in met dit verzoek om overleg met IGZ. U gaf aan telefoonnummer en mailadres te willen ontvangen 
van de inspecteur waarmee u contact had.  

Voor een goed contact geef ik u het meldingsnummer waarmee deze casus geregistreerd staat: Melding 
. Ondergetekende is de inspecteur die u op 28 mei sprak. 

Ik hoop dat ik met deze mail een correcte weergave van het telefoongesprek geef. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

 inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 

telefoon: 

algemeen nummer IGZ; 088-1205000 
Stadsplateau 1/3521 AZ Utrecht 
Postbusnummer 2680/3500 GR Utrecht 
www.igz.nl  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. . 

Alles in emailaanhef blokken, aanhef en ondertekening: artikel 10, lid 2 onder e WOB

Art 10, lid 2 onder e en g WOB

http://www.igz.nl



