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Voortgang aanbesteding forensisch medische zorg

De Nationale Politie heeft besloten de volledige forensisch medische zorg Europees aan te besteden. Het
betreft zowel de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg als ook het Forensisch Medisch Onderzoek.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 oktober j.l. heb ik mondeling een korte toelichting
gegeven op dit onderwerp. In deze memo informeer ik u over de actuele stand van zaken.
Nieuwe publicatie
Afgelopen zomer heeft de nationale politie de Europese aanbesteding van de medische arrestantenzorg
gepubliceerd. Deze aanbesteding heeft landelijk tot veel vragen geleid. Enerzijds over de inhoud en de eisen
die aan inschrijvers gesteld worden. Anderzijds zijn veel overheden en GGD-en van mening dat de
forensische geneeskunde, inclusief de lijkschouw en arrestantenzorg, een ongedeelde publieke taak is.
Deze taak hoort in het grotere geheel van samenwerkingsafspraken over sociale veiligheid en dient in
samenwerking met o.a. politie, GGZ en OGGZ te worden opgepakt. Denk hierbij aan het beter regelen van
de zorg voor patiënten met psychische problemen die niet in de cel thuishoren, o.a. in crisissituaties. Om die
reden is het minder begrijpelijk dat ook de opsporingstaken van de forensisch artsen openbaar zijn
aanbesteed. Onder andere naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft de politie de eerste publicatie
teruggetrokken. Recent is een nieuwe publicatie verschenen, waarin 1 juli 2015 wordt aangehouden als
startdatum.
Vervolg
Omdat GGD Gelderland-Midden belang hecht aan het leveren van de medische arrestantenzorg, hebben wij
met de andere vier GGD-en in Oost-Nederland samengewerkt om een goede inschrijving te kunnen doen
voor perceel Oost. De uiterste inschrijfdatum voor de aanbesteding was 2 februari 2015. Naar verwachting
zijn de resultaten begin maart bekend. Dan zullen wij met de gemeenten in overleg treden over de eventuele
gevolgen hiervan voor de gemeentelijke taken (zoals lijkschouw).
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