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Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over 
het bericht «UMC overtrad wet bij onderzoek galwegkanker» (ingezonden 
29 maart 2019). 

Vraag 1
Kent u het artikel «UMC overtrad wet bij onderzoek galwegkanker»?1 Wat is 
uw reactie daarop? 

Vraag 2
Is er wat u betreft aanleiding voor nader onderzoek door de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de gang van zaken rondom medisch 
onderzoek door het Amsterdam UMC? 

Vraag 3
Wat vindt u van het feit dat het Amsterdam UMC nu met minstens twee 
medische onderzoeken de mist in is gegaan in een relatief korte periode? 

Vraag 4
Is wat u betreft het uitbesteden van de registratie van onderzoeksdata de 
hoofdoorzaak van de opgetreden complicaties? Zo ja, op welke manier heeft 
het Amsterdam UMC beloofd dit beleid te verbeteren? Zo nee, waar ligt 
volgens u de oorzaak en welke stappen heeft het UMC genomen om 
gevaarlijke situaties in de toekomst te voorkomen? 

Vraag 5
Heeft u er ook kennis van genomen dat het Amsterdam UMC had een deel 
van het datamanagement uitbesteed aan externe partijen, omdat de 
subsidieverstrekker een overeenkomst met deze externe partijen had ten 
aanzien van datamanagement? Wie was de subsidieverstrekker? Speelden 
hierbij financiële belangen een rol? Zo ja, waren deze van invloed op de 
kwaliteit van het onderzoek?2 

1 https://www.parool.nl/amsterdam/umc-overtrad-wet-bij-onderzoek-galwegkanker~a4625090/
2 Inspectieonderzoek naar voortijdige beëindiging van de Drainage studie bij het Amsterdam 

UMC, locatie AMC. IGJ maart 2019.
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Vraag 6
Wat is de aard van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar baby’s 
met een groeiachterstand, die, zoals het artikel stelt, niet naar buiten worden 
gebracht door de IGJ omdat het wettelijk niet mogelijk zou zijn? Betreft het 
hier de resultaten van het medisch onderzoek of een ander door het IGJ 
ingesteld onderzoek naar het handelen van het ziekenhuis? 

Vraag 7
Welke wettelijke obstakels zijn er voor het publiceren voor de resultaten van 
dit onderzoek? 

Vraag 8
Deelt u de mening dat de resultaten van dit onderzoek openbaar dienen te 
zijn? Zo ja, hoe gaat u daarvoor zorgen? Zo nee, waarom niet? Is het niet 
mogelijk dit op geanonimiseerde wijze te doen? 

Vraag 9
Wat gaat u doen om de onderste steen boven te halen wat betreft de 
veiligheid van medisch onderzoek in het Amsterdam UMC? Acht u de kans op 
herhaling uitgesloten? 

Vraag 10
Deelt de IGJ de mening van het openbaar ministerie (OM) dat strafrechtelijk 
onderzoek geen meerwaarde kent en de kans op herhaling klein is en het 
beleid op een aantal punten is aangepast? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 11
Deelt u de mening van het OM dat strafrechtelijk onderzoek geen meer-
waarde heeft en de kans op herhaling klein is en het beleid op een aantal 
punten is aangepast? Kunt u uw antwoord toelichten?
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