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Voorwoord van de directeur 
 

Waar 2015 een jaar was voor spanning en onzekerheid rondom de lande-
lijke aanbesteding voor forensische medisch onderzoek, was 2016 het 
jaar van bruggen bouwen en bestaande bruggen verstevigen. Het con-
tract is verlengd voor onbepaalde tijd, dus we konden door met het werk. 
Wel zijn er een hoop veranderingen op komst en is er in 2016 een  hoop 
bereikt. Daar waar aan het einde van 2015 de eerste Hoogleraar Forensi-
sche geneeskunde prof. Dr. U. Reijnders werd benoemd, werd in 2016 de 
tweede hoogleraar benoemd; prof. Dr. W. Duijst. Een fantastische toon 
van waardering voor het vak. In Rotterdam werden de formele afspraken 
rondom het Centrum Seksueel Geweld in de praktijk uitgevoerd en waren 
we met de politie welkom in het Erasmus Medisch Centrum voor de 
MFO’s. Halverwege het jaar bleek toch de Rozenlaan een betere plek en 
is aldaar tot ieders tevredenheid het CSG ’dag nul’ gevestigd. De samen-
werking met GGD Rotterdam verloopt soepel. Landelijk wordt er aan de 
weg getimmerd aan een volwaardig specialisme en is op de ALV van het 
FMG besloten een eigen opleiding te ontwikkelen die opleidt tot Foren-
sisch Arts, Medisch Specialist. Een prachtige stap vooruit. De jaarlijkse 
audit van HKZ is geweest; we blijven voldoen aan het certificeringssche-

ma van HKZ publieke gezondheidszorg forensische geneeskunde. Verder 

is FARR trots op de eerste bereikte internationale publicatie en op de 
presentatie van Rotterdamse data op een congres in Venetië.  
Aan het einde van 2016 kwam nog het rapport van het NFI uit over lijk-
schouw, waarna de minister met hoopvolle beloftes kwam. 
 

Kortom een mooi jaar welke vertrouwen biedt voor de toekomst! 

 

 

“Het jaar 2016 was een jaar 
van bruggen bouwen, be-
staande bruggen verstevi-
gen en blijven functioneren 
als een betrouwbare, stabie-
le en deskundige partner 
voor politie en justitie voor 
forensisch medisch onder-

Voorwoord jaarverslag 2016 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond 
(FARR) over het jaar 2016. U als belangrijke samenwerkingspartner bieden 
wij dit verslag graag aan. 
 
In het verslag treft u een overzicht waar we voor staan, van de cijfers van 
2016 en de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar. 
 
Tevens biedt dit verslag inzicht in onze mooie organisatie en laten we u ken-
nis maken met een paar belangrijke samenwerkingspartners en medewer-
kers. 
 
We kijken terug op een goed jaar, waarin medewerkers weer veel inzet heb-
ben getoond. Dit wordt door iedereen gewaardeerd. We willen al onze me-
dewerkers die hier een bijdrage aan hebben geleverd dan ook bedanken. 
 
FARR wil graag Karen van den Hondel danken voor het schrijven van dit 
jaarverslag. Priscilla Punt was verantwoordelijk voor de afwerking. 
 
Directie en medewerkers FARR 
Rotterdam, november 2017 



 

2. Organisatie 
 
FARR b.v. verzorgt sinds 1 september 2002 alle dienstverlening op het 
terrein van de forensisch medische zorg voor de politie eenheid 
Rotterdam en sinds eind 2009 deels voor politie eenheid Den Haag. 
FARR beschikt over jarenlange ervaring op het terrein van de forensi-
sche zorg en garandeert een dienstverlening, afgestemd op de be-
hoefte van de politie, rekening houdend met de voortdurende ontwik-
kelingen binnen het vakgebied.  
 
Het werkgebied gedurende de periode waarover dit jaarverslag han-
delt, beslaat het verzorgingsgebied van de politie eenheid Rotterdam. 
Voor de politie  eenheid Den Haag worden bijna uitsluitend diensten 
verricht op het gebied van zedenzaken.  
 
 

 

De belangrijkste werkzaamheden van FARR zijn:  
- Medische arrestantenzorg  

-  Letselbeschrijvingen  

-  Zedenonderzoek  

-  Psychiatrische beoordelingen  

-  Lijkschouw  

-  DNA afname  

-  Bloedafname i.v.m. Wegenverkeerswet  

-  Gedragsbeïnvloedingbeoordeling  

-  Projecten  
 



 

3. FARR beleid 
Het beleid van FARR is gebaseerd op een helder gedefinieerde missie en 
visie, welke steeds voor enkele jaren wordt vastgesteld. Vanuit de visie 
wordt een verstaalslag gemaakt naar een aantal afgeleide doelstellingen. 
Deze missie, visie en afgeleide doelstellingen worden gebruikt als richtlijn 
bij het nemen van beslissingen. Op deze manier wordt ook op periodieke 
basis getoetst of de dagelijkse gang van zaken bij FARR nog steeds in lijn is 
met de gestelde beleidskaders. Bij te nemen beslissingen wordt dan ook 
gekeken in hoeverre er kan worden bijgedragen aan missie, visie en afge-
leide doelstellingen.  
 

4. Kernwaarden FARR 
4.1 Missie  
De missie van de FARR luidt:  
Een betrouwbare partner zijn voor politie, justitie, onderscheidend in kwali-
teit, flexibiliteit en daadkracht, vanuit een gezonde financiële basis.  
 

4.2 Visie van FARR op de zorg en op de medewerkers  
De visie van FARR wordt weergegeven in 5 hoofddoelstellingen, te weten:  
Kwalitatief hoogwaardige zorg.  
• Tot de top van de forensische zorg behoren door de geleverde kwali-

teit en de bijdrage aan het vakgebied.  
Gezonde financiële basis.  
• Kostenefficiënt werken tegen een reëel en marktconform tarief, ten 

einde continuïteit te kunnen bieden met maatschappelijk bewust-
zijn.  

Partnership naar klanten.  
• Handelend vanuit de partnershipgedachte, zijn wij een volwaardig 

gesprekspartner voor politie en justitie.  
Focus op kwaliteit.  
• Door deze focus ontstaat een cultuur van continu verbeteren.  
Hoogwaardig personeel.  
• Het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, vraagt een hoog-

waardige personele basis. Het aantrekken, opleiden en behouden 
van deze personele basis is dan ook essentieel.  

 



 

Ketenzorg  
FARR levert waar nodig, de zorg als partner in de keten: 
multidisciplinair, generalistisch en specialistisch. Als zorg-
aanbieder, levert zij een breed pakket van behandeling, 
zorg- en dienstverlening in samenwerking met andere 
zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen.  
 
Uitgangspunt voor samenwerking is:  
wat geeft de best toegevoegde waarde voor de cliënt/
patiënt?  
 
 

Medewerkers  
FARR vraagt haar medewerkers om 
zich committeren aan de missie en 
visie van de organisatie, alsmede aan 
de bijhorende kernwaarden en ge-
dragsregels. De medewerkers van 
FARR mogen verwachten dat zij opti-
maal gefaciliteerd worden met pas-
sende HR-instrumenten. FARR kan 
beschikken over een zeer stabiel team 
van betrokken medewerkers. Ook in 
2016 zijn er nauwelijks mutaties ge-
weest.  

 

4.3   Kernwaarden 
Teneinde aan te sluiten bij missie en visie, heeft FARR 
de volgende kernwaarden geformuleerd:  
 
KWALITEIT  
o in handelen  

o in verslaglegging  

o in communicatie  

o in medische-ethische aspecten  

o in het omgaan met feedback  

FLEXIBILITEIT  
o in uitvoering van de werkzaamheden  

o in inzet  

o naar de opdrachtgever  
 
DAADKRACHT  
o in de organisatie van de zorg  

o in de uitvoering van de zorg  

o waar mogelijk, sturen op resultaat  
 
LOON NAAR WERKEN  
o gebaseerd op prestaties en opleiding  



  

5. Interview met Jack Menke 
 

Ik, Jack Menke, heb in Leiden kunstgeschiedenis en geneeskunde gestudeerd. 
Ik ben naast forensisch arts, huisarts en arts internationale gezondheidszorg 
en tropengeneeskunde (AIGT). Na 15 jaar in Afrika gewerkt te hebben, ben ik 
in november 2015 teruggekeerd naar Nederland. 

Van 2004 tot 2008 heb ik met zeer veel plezier bij FARR gewerkt. In 2006 heb 
ik de opleiding gevolgd en ben als forensisch arts bij de KNMG en FMG gere-
gistreerd. Ik ben gefascineerd geraakt door de forensische geneeskunde door 
de Vlaardingse fileermoord, een casus in 2005 waar ik als kersverse foren-
sisch arts bij betrokken ben geweest. In 2007 ben ik nauw betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de Nader Onderzoek Onbegrepen Dood 
(NOOD) procedure.  Bij overlijdens waarbij twijfel bestond over de aard van 
overlijden werd forensische radiologie en toxicologie ingezet als aanvulling 
op de lijkschouw. Uit de NOOD procedure is in het EMC de Minimal Invasive 
Autopsy (MIA) ontwikkeld. De forensische radiologie is in Nederland verder 
ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht en prof. Hoffman, maar de 
eerste toepassing van radiologie in de forensische geneeskunde was in 
Rotterdam, een samenwerking tussen OM, FO en FARR in de NOOD procedu-
re. 

In mijn tijd in Zambia heb ik contact gehouden met FARR. FARR heeft bijge-
dragen aan de bouw van de HIV kliniek in Lusaka, waar ik van 2008 tot 2012 
voor 6000 HIV patiënten gezorgd heb (Kara Clinic and Laboratory). Hiernaast 
heb ik in 2011 ondersteuning gekregen van FARR voor een project met HIV 
positieve teenagers (Tisamala) in de sloppenwijken van Lusaka. 
 
Bij terugkeer in forensisch Nederland valt mij op hoe veel er veranderd was. 
De FARR is een meer professionele organisatie geworden; met een HKZ kwali-
teitskeurmerk, geprotocolleerde werkwijze, 24/7 diensten door 3 artsen (en 
niet meer een arts die van 17 tot 8u dienst heeft). De forensische geneeskun-
de is ook erg veranderd en ik ben erg benieuwd wat de Commissie Hoes aan 
de minister gaat adviseren betreffende de toekomst van het forensische vak-
gebied.  
Wat niet veranderd is zijn de patiënten op de arrestantenafdelingen en de 
prettige samenwerking  met de politie, forensische opsporing en OM en de 
FARR. 



 

 

 

6. Kwaliteit en veiligheid 

De uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid van FARR en de geko-
zen kwaliteitsstructuur zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek 
van FARR.  
De inhoudelijke kwaliteitsdoelen zijn opgenomen in het beleidsplan 
en vertaald naar passende initiatieven.  
Kwaliteit maakt onlosmakelijk deel uit van het werken van alledag 
en is ingebed in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het leveren van de 
afgesproken kwaliteitsniveaus is een directe verantwoordelijkheid 
van de medewerkers zelf in de uitvoering van hun taakstellingen.  
De directie bepaalt het vereiste niveau op basis van de vastgestelde 
centrale kaders.  
De kwaliteitsmanager bewaakt deze kwaliteitskaders.  
 
6.1 Kwaliteitsmanagementsysteem  
Het kwaliteitsmanagementsysteem van FARR is sinds 2009 HKZ-
gecertificeerd.  
Gedurende 2016 heeft FARR haar certificatie wederom weten te 
verlengen.  
Het streven naar en behalen van het HKZ certificaat heeft FARR veel 
voordelen opgeleverd. De organisatie is transparanter en efficiënter 
gaan werken. Medewerkers hebben meer inzicht gekregen in het 
beleid en doelstellingen van de organisatie en zien ook beter hun 
eigen aandeel in het leveren van kwaliteit. Voorts worden fouten 
eerder gesignaleerd en gebruikt om de organisatie op een hoger 
plan te brengen.  
 
De vier pijlers waarop de inhoudelijke kant van het kwaliteitsbeleid 
wordt doorontwikkeld zijn:  
- Benutten van de resultaten van de klantervaring.  

- Toepassen van resultaten van de diverse metingen.  

- Vergroten van de patiënt veiligheid.  

- Borgen van kwaliteit als integraal onderdeel van de werkproces-
sen.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Veiligheid  
Patiëntveiligheid wordt gewaarborgd door het monitoren van 
de interne doelen en externe eisen van onder andere de Inspec-
tie van de Gezondheidszorg.  

 
 
6.3 Klachtbehandeling, incidenten (MIV) en calamiteiten 
Ook in een organisatie als FARR, gaan zaken wel eens niet zoals 
het hoort. Kenmerkend voor een professionele organisatie is 
dat men van fouten wil leren. Het zorgvuldig met klachten om-
gaan is hierbij essentieel. Vroegtijdig opening van zaken geven 
en toegeven, wanneer iets niet goed is verlopen, is doorslagge-
vend bij het afhandelen van klachten. Overigens ook bij het 
voorkomen daarvan.  
In het jaar 2016 zijn in totaal 22 klachten ingediend bij FARR. 
Eén klacht is ingediend bij het tuchtcollege. Het centraal tucht-
college was van oordeel dat er als goed hulpverlener werd ge-
handeld en sloot zich aan bij de eerdere beslissing van het regi-
onaal tuchtcollege: het beroep van de klager werd verworpen.  
Er zijn geen calamiteiten gemeld bij de inspectie van de volksge-
zondheid.  
 
Alle klachten en MIV’s zijn besproken op de personeelsvergade-
ringen. Klachten vormen mede de input voor herziening van 
protocollen en werkafspraken.  

 

 

 
Overzicht MIV 2016: 

Overzicht klachten 2016: 

NB: van de ingediende klachten waren er 2 niet gegrond, 2 deels gegrond 
en 1 niet van toepassing op FARR. 

Schouw Medisch inhoudelijk 4 

  Communicatie 3 

Arrestantenzorg Medisch inhoudelijk 4 

  Communicatie 2 

Zeden Medisch inhoudelijk 6 

  Communicatie 1 

Letsel   1 

DNA   1 

Totaal   22 

Schouw Medisch inhoudelijk 6 

  Communicatie 6 

Arrestantenzorg Medisch inhoudelijk 6 

  Communicatie 3 

Zeden Medisch inhoudelijk 3 

Letsel   1 

Art. 8   1 

Auto, medicatiekoffer, 
opruimen kantoor 

  10 

Overig   4 

Totaal   40 



 

7. Mensen en middelen 
 

Personeel  
Gedurende 2016 hebben er geen grote wijzigingen in de organisatie 
plaats gevonden.  
 

Per 1 januari 2016 was het medewerkersbestand als volgt opge-
bouwd:  
• Algemeen directeur, forensisch arts, mede-eigenaar 1x  
• Forensische artsen, mede-eigenaars 3x  
• Voltijds forensisch artsen 4x  
• Deeltijd forensisch artsen 12x  
• Administratie 3x  
• Kwaliteitsmanager & directieondersteuner 1x  
 

Interne overlegstructuren  
FARR kent de volgende vaste interne overlegstructuren:  
• DGA overleg (als Raad van Toezicht)  

• Directie overleg  

• Personeelsoverleg & Artsenoverleg  

• Dagploegoverleg  

• Overleg van FUTURE-groep  

• Werkbespreking administratie  

• Overleg met de kwaliteitsmanager & directieondersteuner 
 

Opbouw leeftijd dienstartsen 

25 tot 30

30 tot 35

35 tot 40

40 tot 45

45 tot 50

50 tot 55

55 tot 60

60 tot 65

65+

NB: Uit deze gegevens blijkt dat 75% van de dienstartsen ouder is dan 50 jaar. 

 

 Gemiddelde leeftijd n 

Mede-eigenaren 60 jaar 4 

Fulltime artsen 35 jaar 4 

7.1 Opleiding tot forensisch arts 
 

De opleiding tot forensisch arts is al langer punt van aandacht bin-
nen de beroepsgroep. Inmiddels is het besluit genomen om te stre-
ven naar een voltijds 3 jarige opleiding. Tot nu toe was het doorlo-
pen van de opleiding forensisch arts aan de NSPOH en ervaring in 
het werkveld voldoende om de registratie forensisch arts te kun-
nen krijgen. Begin 2016 heeft FARR het initiatief genomen om, 
vooruitlopend op de officiële ontwikkelingen, een voltijds basisarts 
(in dit geval met brede SEH-ervaring) een bredere opleiding te ge-
ven. Naast de modules van de opleiding van de NSPOH is er ge-
werkt met een modulaire uitbouw van de verkregen kennis en 
vaardigheden, waarbij in de forensische praktijk het principe van 
overgang van observeren van de opleider, directe supervisie 
(modeling/modeleren), supervisie op afstand met directe beschik-
baarheid (coaching) naar zelfstandigheid (fading) is gehanteerd. 
Daarnaast zijn externe stages gerealiseerd in de huisartsenpraktijk, 
de Spoedpost Huisartsen, de acute dienst van de Psychiatrie, de 
ambulancedienst, de chef van dienst van de politie, de meldkamer, 
de medische dienst van het Huis van Bewaring en andere keten-
partners. Deze investering van de arts en FARR heeft geresulteerd 
in een snel op hoog niveau functionerend professional in de foren-
sisch medische wereld. De noodzaak en winst van een gedegen op-
leiding in de forensische geneeskunde kan hier uit ervaring worden 
onderschreven.  



  

7.2 Future werkgroep 
 

In 2014 werd op initiatief van een drietal fulltime medewerkers 
van FARR een denktank opgericht. Vanuit hun betrokkenheid bij 
FARR werd door het drietal een scala aan plannen en ideeën ter 
bevordering van de forensisch geneeskundige kwaliteit uitge-
dacht. Zij hebben hierbij de missie en visie van FARR als uit-
gangspunt genomen. 
 
Na presentatie aan de directie van FARR werd besloten een 
werkgroep te formuleren met de werknaam FUTURE. Aanvan-
kelijk bestond deze werkgroep uit drie fulltime forensisch art-
sen, de algemeen directeur en de kwaliteitsfunctionaris.  
In 2016 werd de FUTURE werkgroep uitgebreid met een vierde 
fulltime forensisch arts. De werkgroep is erop gericht kwaliteits-
verbetering van het uitvoerende werk te bewerkstelligen, met 
een direct-toepasbare insteek. 
  
Op advies van FUTURE werd er een standaard item toegevoegd 
aan de reguliere personeelsvergaderingen: het bespreken van 
een steeds wisselende NHG-standaard. Ook wordt de mogelijk-
heid geboden dat de forensisch artsen diensten meelopen in de 
huisartsenpraktijk en/of op de huisartsenpost. 
Naast het bevorderen van de interne kwaliteit, heeft de werk-
groep ook contacten gelegd met externe partners. Huisartsen 
en specialisten in ziekenhuizen en verpleeghuizen werden actief 
aangeschreven met de aanbieding van een scholing op maat, 
kosteloos gegeven door één van onze fulltime forensisch artsen. 
Van dit aanbod werd ruim gebruik gemaakt, hetgeen geleid 
heeft tot verbeteren van onze samenwerking met de curatieve 
sector. 
 
Het is de vaste intentie van de deelnemers aan FUTURE om in 
het komende jaar 2017 samen met de nieuwe algemeen direc-
teur voort te gaan op de ingeslagen weg van kwaliteitsverbete-
ring en het delen van onze expertise met ketenpartners. 



 

8. Verrichtingen 
 

In dit hoofdstuk treft u een grafische weergave van de verrich-
tingen van FARR over de afgelopen jaren.  
 

Onderstaand een overzicht van de arrestantenzorg, telefoni-
sche contacten, letselbeschrijvingen, psychiatrische beoorde-
lingen en lijkschouw. De tweede grafiek laat een overzicht zien 
van de bloedafname in kader van art. 8, DNA afname, zeden-
zaken, bedrijfsgeneeskundig advies, gedragsbeïnvloeding, fo-
rensisch medisch advies en forensisch medisch onderzoek.  
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Van 2011 zien we een sterke afname in de arrestanten zorg, wat 
stabiliseert in 2015-2016. Parallel aan deze ontwikkeling zien we 
dat het aantal telefonische contacten toeneemt. Er worden 
meer arrestanten gerelateerde medische vragen telefonisch af-
gehandeld. Eind 2013 treedt het convenant politie GGZ in wer-
king waardoor het aantal psychiatrisch beoordelingen door 
FARR sterk terug loopt. De politie kan nu zonder tussenkomst 
van de FARR arts rechtstreeks een patiënt aanmelden voor een 
psychiatrische beoordeling, al dan niet in het kader van de 
BOPZ, door de acute dienst. 
 
Het aantal schouwen blijft toenemen, in 2016 verricht FARR 
ruim 1600 schouwen.  
 



 

Lijkschouw 
Totaal lijkschouw 2016: 1637 
Aantal mannen vs. vrouwen: 990 vs. 650  
Toxicologisch urineonderzoek: 331 
Leeftijdsverdeling lijkschouw: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aard overlijden (natuurlijk vs. niet-natuurlijk): 403 vs. 1234 
Totaal aantal euthanasie: 478 (29% van de lijkschouw) 
Verdeling niet-natuurlijk overlijden: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Arrestantenzorg 
 Totaal aantal contacten arrestantenzorg in 2016: 6771  
       Aantal telefonische contacten: 3005 
       Aantal mannen aantal vrouwen: 5768 vs. 985 
       Leeftijdsverdeling ingeslotenen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zedendelicten 
Totaal zeden FMO in 2016  
 Rotterdam: 100 
 Haaglanden/ Hollands midden: 56 

Aantal zedenonderzoek in opdracht van CSG zonder politie        
bemoeienis: 6 

Letsel  
 Totaal aantal letselbeschrijvingen: 1985 
       Leeftijdsverdeling letselbeschrijvingen: 



 

9. Onderwijs 
Keuzeonderwijs 2e-jaars studenten geneeskunde 
Erasmus MC 
 

Ook in het afgelopen jaar werd door FARR weer keuzeonder-
wijs gegeven aan 2e-jaars geneeskunde studenten aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit evaluaties van de studen-
ten blijkt dat ons onderwijs enorm gewaardeerd wordt. We 
scoorden overall het cijfer 9! 
  
Wij zien het uitdragen van onze kennis als een belangrijke 
taak en proberen zoveel als mogelijk gehoor te geven aan de 
wens van onze minister van Veiligheid en Justitie om de foren-
sische kennis onder basisartsen te verbeteren. 
 
Vier weken lang kreeg een groep van 30 studenten onderwijs 
over uiteenlopende forensisch geneeskundige onderwerpen 
zoals lijkschouw, arrestantenzorg, kindermishandeling en let-
selduiding. Tevens was er aandacht voor aanpalende onder-
werpen, zoals strafrecht en het werk van de politie en dat van 
uitvaartondernemers. Hiervoor werden externe docenten 
aangezocht binnen het Arrondissementsparket Rotterdam van 
het Openbaar Ministerie, de Politie eenheid Rotterdam en 
Dela Goetzee. Alle keuzestudenten hebben als verplicht on-
derwijsonderdeel een dienst met een forensisch arts meege-
lopen. 
  
Wij hopen het aanbod van forensisch geneeskundig onderwijs 
aan medisch studenten in de komende jaren verder uit te 
breiden. De beroepsgroep van forensisch artsen is toe aan 
verjonging; wij hopen dit te stimuleren door studenten op en-
thousiaste wijze kennis te laten maken met ons vak.   



  

10. Bijscholingen 
 
In 2016 hebben er een tweetal geaccrediteerde nascholin-
gen plaats gevonden bij FARR.  
Deze nascholingen betroffen de volgende onderwerpen: 
‘ABCDE training voor de forensisch arts’ en ‘Update forensi-
sche letselfotografie voor de forensische geneeskunde’.  
Onze nascholingen worden door vrijwel alle medewerkers 
gevolgd.  
 
Naast onze geaccrediteerde nascholingen zijn er elders in 
het land vele andere forensische nascholingen te volgen.  
Zo organiseert het Forensisch Medisch Genootschap twee 
keer per jaar een nascholing. Afgelopen jaar betrof het de 
volgende onderwerpen: ‘Een schot in de roos! Alles over 
vuurwapens en schotwonden’ en ‘Waar rook is, is vuur. Fo-
rensische determinanten van verbranding’. De nascholin-
gen van het FMG worden door een groot aantal medewer-
kers van FARR gevolgd.  
 
Ook aankomend jaar stimuleren we onze medewerkers om  
een aantal nascholingen te volgen, om de kennis en dienst-
verlening bij FARR te blijven verbeteren. Tevens willen we 
komend jaar op het kantoor van FARR geaccrediteerde na-
scholingen blijven organiseren voor onze medewerkers. 

 



 

11. Interview Udo Reijnders, forensisch hoogleraar 

 1.  Hoe gaat het met u sinds uw oratie? 
Goed! Het begin vond ik hectisch. Er kwamen plotseling veel zaken op mij af. Inmiddels 
heb ik het naar 9 dagen per week teruggebracht. 
 
 2. De commissie Hoes, die zich moet uitspreken over de wenselijkheid van 
aanbesteden van arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek, heeft uitstel ge-
kregen voor de oplevering van haar eindrapport. Het rapport komt nu in juli uit. Wat 
hoopt u dat de uitspraak gaat worden? In een eerder gesprek vertelde u dat u een 
commissie heeft samengesteld die de afsplitsing  van arrestantenzorg wil tegenhou-
den. Wie zitten in deze commissie? Denkt u dat uw inspanningen gaan werken? 
Natuurlijk hoop ik dat het vak in een ongedeelde uitvoering kan blijven bestaan. Ik ken 
vrijwel niemand die opsplitsing wenselijk acht. Daarbij komt dat de meeste forensisch 
artsen werkzaam zijn voor GGD-en. Een groot deel van de arrestantenpopulatie is al 
bekend bij een of andere discipline binnen de GGD, zoals Vangnet, Infectieziekten, 
Drugsafdeling, etc. In een nieuwe opleiding forensische geneeskunde moet wel meer 
aandacht besteed worden aan dit onderdeel. 
 

 3. Het volgende citaat komt uit uw oratie (22 sept 2016) en betreft de publie-
ke forensische taken in Nederland  “…bovendien zijn er buiten GGD-en, en een parti-
culiere maatschap in Rotterdam, geen organisaties die het ongedeelde pakket aan 
taken kunnen uitvoeren...”  
Als Forensische zorg een publieke taak gaat worden hoe wilt u dat deze georgani-
seerd gaat worden? Wat ziet u als de taak/rol van de particuliere maatschap in 
Rotterdam in deze toekomst?  
Het zou mooi zijn als de forensische geneeskunde in 10 grote regionale GGD-en kan 
worden ondergebracht, waarin de kleinere GGD-en worden opgenomen. Misschien zou 
de FARR zich als zelfstandige poot bij de GGD Rotterdam kunnen aansluiten. De FARR 
heeft namelijk al de ’know how’ in huis en is goed en volledig georganiseerd. Een win-
win situatie.  

  
 
 

  
 
 
 
 
 4. Hoe gaat het met de opleiding voor forensische verpleegkundigen? 
Wat ziet u als de rol van de FVP nu en in de toekomst? Komt de opleiding naar 
het EMC? Is er een rol voor FARR hierin weggelegd? 
Ik denk dat wij gaan afzien van samenwerking met het EMC om een aantal organi-
satorische redenen. Wij zijn verkennend bezig om een en ander in een Stichting 
onder te brengen. De forensische verpleegkundige wordt, wat mij betreft, een 
onmisbaar onderdeel in allerlei instellingen, zoals ziekenhuizen, verzorgingshui-
zen, meldkamers van ambulancediensten etc. Overal in het medische en parame-
dische circuit komen situaties voor met forensische aspecten, zoals verdachte 
overlijdensgevallen, mishandeling en omgaan met sporen. Zij kunnen een goede 
functie vervullen tussen de behandelende en verzorgende sector en de forensisch 
arts en politie. 
 
 5.  In Rotterdam wordt hard gewerkt aan de zgn. doorontwikkeling van 
het CSG (nieuwe locatie, meer samenwerking gemeente, CSG, FA en politie) en 
het zgn. FME centrum. De laatste is een samenwerking tussen Veilig thuis 
(vertrouwensartsen) gemeente, FARR het LECK. Het centrum moet FME bieden 
aan kinderen (deels ter vervanging van het 1 maart gesloten FPKM Utrecht) 
slachtoffers van huiselijk geweld, ouderen en gehandicapten geweld. Wat zijn 
de ontwikkelingen betreffende FME met name voor kinderen in Amsterdam?  
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de rol van de FA in deze ontwikkelingen ge-
borgd is en blijft?  
Per 1 juni is de GGD Amsterdam begonnen met de voorbereiding om een polikli-
niek op te zetten met als aandachtsgebied mishandeling van kwetsbare mensen 
zoals kinderen, ouderen en geestelijk gehandicapten. Deze polikliniek moet de 
voorloper worden van een landelijk dekkend netwerk. Aansluiting en samenwer-
king met Rotterdam en Den Haag zou een mooie start kunnen zijn. 
 
 6.  Kunnen Amsterdam en Rotterdam als grote steden en grootste fo-
rensische doelgebieden nader gaan samenwerken op bepaalde gebieden? 
Ik ben een groot voorstander van samenwerken. Dat kan, wat mij betreft, op alle 
terreinen. Samen sterk. 



  

12. Wetenschap 

FARR acht de ontwikkeling van het vak forensische genees-
kunde met onderbouwing van wetenschappelijk onderzoek 
belangrijk. FARR faciliteert sinds enkele jaren wetenschap-
pelijk onderzoek door medewerking aan landelijke activi-
teiten en onderzoek van de eigen data.  
Karen van den Hondel, epidemioloog en forensisch arts, is 
hier de drijvende kracht. Na 3 jaar zijn de eerste vruchten 
te plukken; er zijn 3 internationale publicaties verschenen. 
Daarnaast zijn er publicaties lopende aangaande lijkvindin-
gen in woningen in de grote stad, zedenonderzoeken en 
een landelijke analyse naar zelfdoding met het gebruik van 
Helium. Karen van den Hondel is bezig met een promotie-
onderzoek met als promotor Prof. Reijnders, leerstoel fo-
rensische geneeskunde bij de Universiteit van Amsterdam.  
 
In juni 2016 is er op een internationaal forensisch congres 
in Venetië een presentatie gehouden over psychiatrische 
beoordelingen op politiebureaus in de regio Rotterdam. 
 
FARR faciliteert sinds 2014 keuzeonderwijs op het Erasmus 
MC voor tweedejaars studenten geneeskunde. Het onder-
wijsprogramma is ontwikkeld door fulltime medewerkers 
van FARR. Ter afsluiting van het keuzeonderwijs forensi-
sche geneeskunde schrijven zij een systematic review. Ook 
presenteren/schrijven de coassistenten van het Erasmus 
MC en LUMC na hun 2-weekse coschap bij de FARR kort 
een wetenschappelijk artikel. 
 



 

 

13. Nawoord 
 

Er gebeurt veel in het jaar na het bewogen aanbestedingsjaar 
2015. Zo geldt vanaf augustus 2016 een nieuwe regeling voor Na-
der Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij Kinderen (NODOK). De 
nieuwe regeling maakt het mogelijk in geval van onverwacht en 
onverklaard overlijden van een minderjarige, nader onderzoek 
naar de doodsoorzaak te doen.  

In juli 2016 stelt de Minister van Veiligheid en Justitie een advies 
Commissie onder leiding van Dhr. O. Hoes in, die over de toe-
komst van de forensisch medisch onderzoek en medische arres-
tantenzorg moet adviseren. De uitspraak van de commissie die 
van groot belang geacht wordt voor de forensische zorg in Neder-
land wordt begin 2017 verwacht. Een belangrijk onderdeel van de 
opdracht van de commissie is uit te zoeken of het nodig is op-
nieuw een aanbestedingstraject uit te schrijven. In 2016 wordt de 
tweede hoogleraar forensische geneeskunde benoemd en wordt 
er nagedacht over een driejarige specialisten opleiding tot foren-
sisch arts. 

 

 

Ook bij FARR gebeurt er veel in 2016. We zien het aantal verrich-
tingen teruglopen ten opzichte van 2015. Daarentegen neemt de 
diepgang en complexiteit van veel zaken toe. Tegelijkertijd weet 
de organisatie de kalmte te bewaren en blijven medewerkers 
het vertrouwen houden en met onverminderd enthousiasme 
hun schouders onder de organisatie zetten. FARR blijft ook in 
2016 functioneren als een betrouwbare, stabiele en deskundige 
partner voor politie en justitie, voor forensisch medisch onder-
zoek en forensische zorg. 

Als organisatie hebben wij ons in 2016 gericht op het bouwen 
van bruggen en het verstevigen van bestaande bruggen, in de 
volle overtuiging dat FARR ook in de toekomst de forensische 
geneeskunde in haar volle breedte zal kunnen blijven uitvoeren. 


