Vragenlijst politieonderzoek
Enige tijd geleden heeft u een medische ingreep ondergaan bij dokter C.W. de Bruin, voormalig
orthopedisch chirurg bij het Waterlandziekenhuis te Purmerend. Zoals omschreven in de begeleidende
brief vragen wij u onderstaande vragenlijst in te vullen en terug te zenden naar
postbus@zaanstreek.politie.nl onder vermelding van 2011021212.
Na elke vraag kunt u klikken op het grijze vlak en beginnen met uw antwoord.
Wij verzoeken u in eerste instantie alleen deze vragenlijst terug te sturen en geen andere formulieren
mee te zenden.
Vragen over de behandeling:
1. Wanneer zijn uw klachten begonnen?

2. Wat waren die klachten?

3. Wanneer is de eerste diagnose gesteld?

4. Hoe luidde deze eerste diagnose?

5. Door wie is deze diagnose gedaan?

6. Welke behandeling is voorgesteld bij deze eerste diagnosevaststelling?

7. Bent u, voordat u bij dokter De Bruin bent gekomen, nog bij een andere specialist geweest?

8. Zo ja, wanneer bent u voor het eerst bij deze specialist geweest?

9. Welke specialist was dat?

10. Welke diagnose heeft deze specialist gesteld?

11. Wanneer bent u voor het eerst in contact gekomen met dokter De Bruin?

12. Op welke manier bent u in contact gekomen met dokter De Bruin?

13. In welk(e) ziekenhuis/kliniek bent u behandeld door dokter De Bruin?

14. Wat was de diagnose van dokter De Bruin?

15. Waarvoor bent u door dokter De Bruin behandeld?

16. Wat was het voorstel van de behandeling van dokter De Bruin?
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17. Wat was de prognose van deze voorgestelde behandeling/ Wat was de verwachte uitkomst?

18. Heeft u een verklaring ondertekend waarin u toestemming geeft voor deze voorgestelde
behandeling?

19. Zo ja, is deze verklaring onderdeel van uw medisch dossier?

20. Zo nee, heeft dokter De Bruin u mondeling ingelicht over de mogelijke risico’s van de
behandeling?
21. Wanneer heeft de ingreep plaatsgevonden?

22. Heeft u blijvend letsel ondervonden van deze ingreep?

23. Wie heeft dit letsel vastgesteld?

24. En wat was de diagnose van dit letsel?

25. Bent u voor het letsel, ontstaan door de ingreep van dokter De Bruin, door andere artsen
behandeld?
26. Zo ja, welke artsen zijn dat geweest?

27. Zo ja, wat was het resultaat van deze behandeling?

28. Bent u bereid, indien uw geval zich daarvoor leent, om aan verder onderzoek mee te werken?

29. Wilt u, indien uw geval zich daarvoor leent, aangifte doen?

30. Waarvan wilt u aangifte doen (eventueel welk strafbaar feit)?

31. Bent u bereid om naast het doen van aangifte aanvullend medisch onderzoek te ondergaan
indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw aangifte?

32. Geeft u toestemming om deze vragenlijst toe te voegen aan het procesdossier?

Vragen over medische informatie:
33. Bent u in het bezit van uw medisch dossier?

34. Zo nee, gaat u dat opvragen en overdragen aan justitie? (Zonder medisch dossier kunnen wij
uw eventuele aangifte niet in behandeling nemen)
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35. Geeft u toestemming aan de politie om eventueel aanvullende informatie op te vragen bij het
Waterlandziekenhuis en/of ander ziekenhuis waar u na de complicaties bent behandeld?

NB. De politie en het Openbaar Ministerie hebben deze gegevens nodig om een als zodanig
benoemde deskundige te laten oordelen over de gegeven behandeling. Uiteraard zal discreet
en zorgvuldig omgegaan worden met de verkregen informatie.
36. Heeft u zelf nog overige (medische) informatie tot uw beschikking en bent u in dat geval
bereid die voor het onderzoek aan de politie/het OM beschikbaar te stellen?

Overige vragen:
37. Zijn er verder nog zaken die u kwijt wilt c.q. waarover u opmerkingen wilt maken?

Persoonlijke gegevens benadeelde:
Achternaam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Emailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

Indien van toepassing gegevens van de contactpersoon, indien het formulier niet door de
benadeelde zelf wordt ingevuld.
Achternaam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

:
:
:
:
:
:
:

Ondertekening:
Naam:

Datum:
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