
REGIONAAL HANDELINGSSCHEMA INZET FORENSISCH MEDISCHE EXPERTISE BIJ VERMOEDEN STRAFBARE MISHANDELING
GEBASEERD OP SCHEMA 2 van Landelijk handelingskader

 Route vòòraf gaande aan melding naar Veilig thuis  (onderdeel van de meldcode )
Client/patiënt  ( 0-100+ jaar)  met letsel   gesignaleerd binnen medische zorg (1e,2e,3e lijn) 

Ja

Overleg FARR – arts met aandachtsgebied FMEKK 
 Bepalen waarschijnlijkheid accidentele oorzaak t.o.v. 

niet accidentele oorzaak 
 en inzet van Forensisch Medisch Onderzoek (letsel 

vastleggen beschrijven, typeren en duiden) op locatie,  
(0 tot 100 jaar) op aanvraag veilig thuis

Tel 010-4778661 (24/7)
Mail: fmekk@farr.nl

Letsel passend bij 
een onderliggend ziektebeeld
of is het verklaarbaar letsel. Twijfel 

Vermoeden 
toegebracht / niet accidenteel letsel

(m.u.v. automutilatie) 

Is er vermoeden van 
nalatigheid/

verwaarlozing /
structureel onveiligheid 

nee

Zorgsignaal geobjectiveerd
En afsluiten

Medische zorg bieden

Stap 2 Meldcode
Overleg met  Veilig thuis,  

adviseert tot maken van melding  
0800-2000 

Overleg met  Leck ;
 Bepalen waarschijnlijkheid accidentele oorzaak  t.o.v. 

niet accidentele oorzaak
 en fysiologisch / medisch oorzaak 

 Leckarts geeft advies voor verdere follow up
 (0 tot 18 jaar) 

Tel: tel:0900-4445444

Mail:info@leck.nu

Ja

Overleg met (2e lijn)  specialist voor 
inzet medische diagnostiek 

En /of 

Advies vraag Landelijk Expertise team 
Kindermishandeling  (LECK)  medisch/ 

niet medisch oorzaak nee

Anoniem overleg Forensisch arts met 
aandachtsgebied Fmekk

Bij vragen over  fotografisch vastleggen 

van letsel 

Bron: lande lijk handelingskader 
ggd GHOR schema 2 

Arts van Leck / Forensisch arts met aandachtsgebied FMEKK-  koppelen terug aan de opdracht gever = veilig thuis 

Voor FMEK  is  definitie bepaald: “FMEK richt zich op het duiden van letselaspecten bij kinderen waarbij een vermoeden bestaat 
van kindermishandeling of seksueel misbruik en richt zich op de vraag of het letsel een medische oorzaak kan hebben, veroorzaakt 
kan zijn door een ongeluk (accidenteel letsel) of door een ander toegebracht kan zijn (toegebracht letsel). FMEK kan worden 
ingezet voor het duiden van fysiek letsel, voor het vastleggen van letsel en voor het rapporteren over letselduiding. De doelgroep 
van FMEK bestaat uit minderjarigen in de leeftijd tot 18 jaar.” 
2e K -  staat voor andere kwetsbare 18+  Volwassenen: vermoeden/betrokken bij huiselijk geweld 
Ouderen: vermoeden/ betrokken bij mishandeling 
Gehandicapten en GGZ: vermoeden/ betrokken bij mishandeling 
Diversen: eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, vormen van jeugdprostitutie en vrouwelijke genitale verminking

Objectiveren en afsluiten 

En vraagt  top teen onderzoek en verdere 
follow up via experts

Doel: vastleggen van feiten 
Voor bepalen plan van aanpak en veiligheid 

kader

nee

NB: bel politie 112 ;  bij  dreiging/
vermoeden  van acute 

(levensbedreigende) onveiligheid 

Twijfel 
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