PERSBERICHT
IFS KLAAGT HOOGLERAAR AAN
Forensisch bureau in diskrediet gebracht door farmacoloog
Hulshorst, 28 september 2017
Forensisch onderzoeksbureau IFS gaat een hoogleraar en de universiteit
waaraan hij is verbonden, in een civiele procedure aansprakelijk stellen voor
schade na lasterlijke uitlatingen in twee moordzaken.
Hoogleraar farmacotherapie Anton Loonen van de Rijksuniversiteit in
Groningen bracht IFS-directeur en forensisch arts Selma Eikelenboom ernstig in
diskrediet. De hoogleraar kreeg daarvoor eerder een berisping opgelegd door
het medisch tuchtcollege en trok gisteren zijn hoger beroep tegen die sanctie
in.
IFS-directeur Selma Eikelenboom werd volgens haar advocaat geschaad in haar
goede naam door toedoen van Loonen. “De hoogleraar heeft mijn cliënte in
haar rol als getuige-deskundige voor de rechtbank en in de media afgeschilderd
als ‘charlatan die de rechters misleid’. IFS liep tevens inkomstenderving op door
Loonens optreden. Wij zullen ook de universiteit voor de schade aansprakelijk
stellen”, zegt advocaat Esther Vroegh.
Het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven tikte Loonen in februari hard
op de vingers wegens ‘krenkende, niet-zakelijke en op de persoon gerichte
uitlatingen’ jegens Selma Eikelenboom.
Volgens de tuchtraad heeft de hoogleraar op ‘oneigenlijke manier invloed
willen uitoefenen op een strafproces waarvan hij zich verre had moeten
houden.’ Het medisch tuchtcollege noemt het ‘laakbaar’ dat Loonen zijn
uitspraken in de pers deed.
Advocaat Vroegh: “De hoogleraar dient een meningsverschil met een andere
deskundige in de rechtszaal uit te vechten en niet in de media. Rechters zijn
heel goed in staat om zelf de deskundigheid van experts te beoordelen”.

Loonen deed zijn uitlatingen op 17 februari 2016 tijdens en na een zitting voor
het gerechtshof in Den Bosch. Daar stond een verdachte terecht op verdenking
van de moord op zijn vrouw en mishandeling van zijn zoon. Selma Eikelenboom
was door de verdediging ingeschakeld vanwege haar expertise in onderzoek
naar verbanden tussen genetische defecten, medicatiegebruik en
geweldsdelicten.
Een publicatie met Loonens uitspraken in het Brabants Dagblad had schadelijke
en nadelige gevolgen voor IFS. De rechtbank in Arnhem wilde forensisch arts
Selma Eikelenboom de volgende dag in een andere strafzaak niet meer als
getuige-deskundige accepteren. Ook het deskundigenrapport van IFS werd
door Loonens optreden buiten die strafzaak gehouden.

IFS is een onafhankelijk forensisch onderzoeksbureau met vestigingen in
Hulshorst en Denver, in de Amerikaanse staat Colorado. Het bedrijf is
gespecialiseerd in forensisch DNA-onderzoek, bloedspoorpatroon-analyse,
aanraaksporen, forensische pathologie en cytochroom P450-analyse. IFS heeft
ruime ervaring die varieert van onderzoek op de plaats delict en naar
biologische sporen tot onderzoek naar geweldsdelicten door medicijngebruik.
In Nederland was IFS betrokken bij onderzoek in talloze high profile-zaken zoals
de Deventer en de Puttense moordzaak, de moord op Koen Everink, de
verdwijning van Deborah Rosiek de moord op Anneke Stap, Nicole van de Hurk,
de Baflo zaak en de moord op Koen Everink.
In de VS brak IFS door na onderzoek in de zaak JonBénet Ramsey, Casey
Anthony, Tim Masters, David Camm en Aaron Hernandez.
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