
 

 

Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond 
(FARR BV) 
Rozenlaan 115 
3051 LP Rotterdam 
T: 010-2447182 
F: 010-2447183 
E: info@farr.nl 
  
  

 

Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond 
Betrouwbaar, objectief en deskundig forensisch medisch onderzoek, zorg en advies 

Jaarverslag 2017 

  
  



2 
©FARR BV 2018 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord .............................................................................................................................. 3 

2. Organisatie .......................................................................................................................... 4 

3. FARR beleid ......................................................................................................................... 5 

4. Kernwaarden FARR............................................................................................................. 5 

4.1 Missie ............................................................................................................................. 5 

4.2 Visie van FARR op de zorg en op de medewerkers ..................................................... 5 

4.3 Kernwaarden ................................................................................................................. 6 

5. 15 jaar FARR ........................................................................................................................ 7 

6. Kwaliteit en veiligheid ........................................................................................................ 8 

6.1 Kwaliteitsmanagementsysteem ................................................................................... 8 

6.2 Veiligheid ....................................................................................................................... 8 

6.3 Klachtbehandeling, incidenten (MIV) en calamiteiten ................................................ 8 

7. Mensen en middelen........................................................................................................ 10 

7.1 Opleiding tot forensisch arts ...................................................................................... 11 

8. Verrichtingen .................................................................................................................... 12 

8.1 Lijkschouw ................................................................................................................... 12 

9. Onderwijs .......................................................................................................................... 14 

10. Nascholingen .................................................................................................................. 15 

11. Ontwikkelingen 2017 ..................................................................................................... 16 

12. Wetenschap .................................................................................................................... 17 

Nawoord ............................................................................................................................... 18 

 
 
 
 
  

file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/FARR/FARR%20Jack/Jaarverslag/2017/Jaarverslag%202017%2020180325.docx%23_Toc512961118


3 
©FARR BV 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord  
Voor u ligt het jaarverslag van 2017 van de Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond 
(FARR). In het verslag treft u een overzicht van waar we als bedrijf voor staan, de 
cijfers van 2017 en de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar. Tevens biedt dit 
verslag inzicht in onze organisatie en laten we u kennis maken met een paar 
belangrijke samenwerkingspartners. We kijken terug op een goed jaar, waarin onze 
medewerkers veel inzet hebben getoond. We willen al onze medewerkers dan ook 
bedanken.  
 
FARR heeft zich in 2017 meer dan ooit actief beziggehouden met het richting geven 
van ons vakgebied: FARR was vertegenwoordigd in de kerngroep Forensische 
Geneeskunde, in de onderwijscommissie en het bestuur van het Forensisch Medisch 
Genootschap (FMG), hiernaast zijn medewerkers van FARR geïnterviewd door de 
samenstellers van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, ingesteld door het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
Ministerie Binnenlandse zaken. 
 
Onze organisatie bestond in dit jaar, 15 jaar hetgeen gevierd werd met onze partners 
van politie en justitie, collega’s en vrienden. Het is dankzij onze sterke relaties en 
banden met onze partners dat wij de toekomst met erg veel vertrouwen tegemoet 
zien. 
 
Directie en medewerkers FARR Rotterdam, maart 2017 
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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 
forensische zorg en garandeert een dienstverlening, afgestemd op de behoefte van de 
politie, rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.  
  
  
Werkzaamheden van FARR zijn:  

• Lijkschouw 

• Letselbeoordeling en -beschrijving (dagelijks spreekuur en ad-hoc) 

• Medische zorg voor arrestanten 

• Het inschatten van detentiegeschiktheid 

• Telefonisch overleg met behandelend artsen bij overlijden 

• DNA afname 

• Bloedafname in kader van art. 8 wegenverkeerswet en wet middelenonderzoek 
geweldplegers 

• Forensisch medische advisering 

• Forensisch medisch onderzoek 

• Forensisch medische rapportage 

• Beoordeling in kader hulpverlening psychiatrie, verslavingszorg 

• Bedrijfsgeneeskundige advisering 

• Begeleiding en onderzoek bij slachtoffers van zedenzaken 

• Medische begeleiding bij repatriëring naar land van herkomst 

• Onderwijs/nascholing geven/verzorgen 
 
  

http://farr.nl/service/lijkschouw/
http://farr.nl/service/letselbeschrijving/
http://farr.nl/service/arrestantenzorg/
http://farr.nl/service/dna/
http://test.farr.nl/bloedafname/
http://test.farr.nl/bloedafname/
http://test.farr.nl/service/beoordeling-hulpverlening-psychiatrie-verslavingszorg/
http://farr.nl/service/zedenzaken/
http://farr.nl/service/onderwijs/
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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 afgeleide doelstellingen.  
  

4. Kernwaarden FARR 
4.1 Missie  
De missie van de FARR luidt:  
Een betrouwbare partner zijn voor politie en justitie zich onderscheidend in kwaliteit, 
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.  
o Tot de top van de forensische zorg behoren door de geleverde kwaliteit en de 

bijdrage aan het vakgebied.  

• Gezonde financiële basis.  
o Kostenefficiënt werken tegen een reëel en marktconform tarief, ten einde 

continuïteit te kunnen bieden met maatschappelijk bewustzijn.  

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

gesprekspartner voor politie en justitie.  

• Focus op kwaliteit.  
o Door deze focus ontstaat een cultuur van continu verbeteren.  

• Hoogwaardig personeel.  
o Het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, vraagt een hoogwaardige 

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 zorgaanbieder, 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?  
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Medewerkers  
FARR vraagt haar medewerkers om zich committeren aan de missie en visie van de 
organisatie, alsmede aan de bijhorende kernwaarden en gedragsregels. De medewerkers 
van FARR mogen verwachten dat zij optimaal gefaciliteerd worden met passende HR-
instrumenten. FARR kan beschikken over een zeer stabiel team van betrokken medewerkers. 
Ook in 2017 zijn er nauwelijks mutaties geweest  
 

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 
·   
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5. 15 jaar FARR 
Op 29 september 2017 vierde FARR haar 15 jarig bestaan. De avond werd mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van de FARR15 commissieleden, die sinds mei bezig zijn geweest met 
de organisatie van het feest. Eregasten van de avond waren; dr. Huub Cremers, voormalig 
eerste politiearts van Rotterdam, Peter Paul Bender, Ed Klein, Luuk Lechner, Hans van der 
Meer en Rob Weber, de 5 oprichters van FARR.  
 
Van 1966 tot 1994 heeft dr. Cremers als eerste politiearts in Rotterdam gewerkt. Hij heeft 
een zeer actieve rol gespeeld in de ontwikkeling van het vak (meer dan 200 publicaties en 
ingezonden brieven in medische tijdschriften) en speelde een vooraanstaande rol in de 
oprichting van de Forensisch Medische Vakvereniging (de voorganger van het Forensisch 
Medisch Genootschap). Dr. Cremers heeft aan de basis van de forensische geneeskunde 
gestaan en was tot 2007 actief als forensisch arts bij FARR.  
De oprichters van FARR werden op de feestavond verrast met een beeldje van Corry 
Ammerlaan van Niekerk - "Goede krachten op handen gedragen"- waarop mensen elkaar 
omhoog houden, symbolisch voor hoe de oprichters FARR dragen.  
 
FARR 15 werd gevierd in de balzaal van het Rotterdams Wereldmuseum met een voordracht 
van de Rotterdamse juriste Carrie Janssen en muziek van de DJ VICC. In de zaal werd op 
posterboards een indruk gegeven van het werk van de forensisch arts. Nielsen Plomp en 
Karen Verweij van de Forensische Opsporing gaven de gasten met een 3D weergave van o.a. 
het kantoor van FARR en voorbeeld plaats delict een kijkje in de toekomst van de forensische 
geneeskunde.  
 
Tijdens de avond mochten wij een groot aantal partners en vrienden van FARR 
verwelkomen. We kijken terug op een geslaagde avond. 
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6. Kwaliteit en veiligheid 
 De uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid van FARR en de gekozen 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 2017 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 werkprocessen.  
  

6.2 Veiligheid  
Patiëntveiligheid wordt gewaarborgd door het monitoren van de interne doelen en externe 
eisen van onder andere de Inspectie 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 
omgaan is hierbij essentieel. Vroegtijdig opening van zaken geven en toegeven, wanneer iets 
niet goed is verlopen, is doorslaggevend bij het afhandelen van klachten. Overigens ook bij 
het voorkomen daarvan.  
In het jaar 2017 zijn in totaal 34 klachten en 28 Meldingen Incidenten en Verbeterpunten 
(MIV) ingediend bij FARR. MIVs zijn een intern kwaliteitsinstrument, klachten zijn alle 
incidenten die door derden aan het management gemeld worden. Het is belangrijk om van 
deze klachten en MIVs te leren, om zo de kans op herhaling te verkleinen. Door regelmatig 
fouten en incidenten met elkaar te bespreken, worden medewerkers samen bewust waar 
risico’s en knelpunten zitten en hoe gewerkt kan worden aan betere zorg en veilig werken. 
 
Er zijn in 2017 geen calamiteiten gemeld bij de inspectie van de volksgezondheid.  
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Overzicht klachten 2017: 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NB: van de ingediende klachten waren er 4 niet gegrond, 3 deels gegrond en 1 niet van 
toepassing op FARR. 
  

Overzicht MIV 2017: 
  

Schouw Medisch inhoudelijk 2 

  Communicatie 3 

Arrestantenzorg Medisch inhoudelijk 5 

  Communicatie 1 

Zeden Communicatie 1 

Letsel   2 

Auto, medicatiekoffer, 
opruimen kantoor, 
voorraad 

  9 

Overig   5 

Totaal   28 

  

Schouw Medisch inhoudelijk 3 

  Communicatie 7 

Arrestantenzorg Medisch inhoudelijk 6 

  Communicatie 5 

Zeden Medisch inhoudelijk 5 

  Communicatie 6 

Letsel   1 

DNA   1 

Totaal   34 
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7. Mensen en middelen 
Personeel  
Gedurende 2017 hebben er geen grote wijzigingen in de organisatie plaats gevonden.  
  
Per 1 januari 2017 was het medewerkersbestand als volgt opgebouwd:  
· 1 Algemeen directeur, forensisch arts   
· 4 Forensische artsen, mede-eigenaars (gem. leeftijd: 61) 
· 4 Voltijds forensisch artsen. (gem. leeftijd 36)   
· 11 Deeltijd forensisch artsen (gem. leeftijd 50) 
· 3 Administratie medewerkers (gem. leeftijd 39) 
 
  
Interne overlegstructuren  
FARR kent de volgende vaste interne overlegstructuren:  

• DGA overleg (als Raad van Toezicht) 

• Directieoverleg  

• Personeelsoverleg & artsenoverleg  

• Dagploegoverleg  

• Overleg van FUTURE-groep  

• Werkbespreking administratie  
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7.1 Opleiding tot forensisch arts 
In 2017 is de oude registratie tot forensisch arts en daarmee praktisch de opleiding gesloten, 
vanuit de constatering dat deze niet voldeed om goede professionals op te leiden. De 
opleidingscommissie van het Forensisch Medisch Genootschap, waar FARR aan deelneemt, 
heeft een opleidingsprofiel volgens de zeven professionaliteitskaders van CANMEDS 
vastgesteld en is bezig met de NSPOH aan de uitwerking hiervan in de praktijk. Er wordt 
gewerkt aan een voltijds 2-4 jarige opleiding, waarbij FARR beoogt ook opleidingsinstituut te 
worden. 
 
Tot afgelopen jaar was de opleiding forensisch arts aan de NSPOH en ervaring in het 
werkveld voldoende om de registratie forensisch arts te kunnen krijgen.  
 
Begin 2016 heeft FARR het initiatief genomen om, vooruitlopend op de officiële 
ontwikkelingen, een voltijds basisarts (met brede SEH-ervaring) een bredere opleiding te 
geven. Naast de modules van de opleiding van de NSPOH is er gewerkt 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 beschikbaarheid (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 ketenpartners. Deze investering van de arts en FARR heeft 
geresulteerd in een snel op hoog niveau functionerende professional in de forensisch 
medische wereld. De noodzaak en winst van een gedegen opleiding in de forensische 
geneeskunde kan hier uit ervaring worden onderschreven.  
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8. Verrichtingen 
In dit hoofdstuk treft u een weergave van de verrichtingen van FARR over het afgelopen jaar.  
 

8.1 Lijkschouw 
In 2017 heeft FARR in de regio Rotterdam Rijnmond 1701 schouwen verricht. In de 
meerderheid van de overlijdens gevallen kwam de forensisch arts tot de conclusie niet- 
natuurlijk overlijden/twijfel aan natuurlijk overlijden (75%). In 432 (25%)  gevallen werd er 
een natuurlijke dood afgegeven.  
Onderstaande tabel toont een overzicht van de niet natuurlijke overlijdens.  

 
Niet natuurlijke overlijdens – doodsoorzaken 2017. 

 
 
Zoals te zien in de grafiek betreft het grootste deel van de niet natuurlijke overlijdens een 
ongeval (42%), gevolgd door euthanasie/hulp bij zelfdoding (39%) en suïcide (13%). 53% van 
het aantal ongevallen wordt veroorzaakt door een val bij ouderen of een gebroken heup.  
13% van het totale niet natuurlijke overlijdens betreft een suïcide: 33% betreft een 
verhanging/wurging, 21% een intoxicatie, 21% val/botsing en 25% overig.  
 

8.2 Arrestantenzorg 
Het aantal arrestantenzorg contacten in 2017 was 7145. In 2998 (42%)  gevallen kon de zorg 
telefonisch afgehandeld worden (bv. advies geven, medicatie regelen), in de overige gevallen 
was een bezoek aan de arrestant door de forensisch arts nodig. 
FARR heeft daarnaast 309 psychiatrische beoordelingen verricht en 13 
gedragsbeoordelingen. 

  

42%

13%

39%

2% 1%

3% Ongeval

Suïcide

Euthanasie/hulp bij zelfdoding

Moord

Niet natuurlijk overlijden door
medisch handelen

Twijfel aan natuurlijk overlijden
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8.3 Letselbeschrijving 
In 2017 heeft FARR 1958 letselbeschrijvingen gemaakt. Forensisch artsen maken in opdracht 
van politie en justitie letselbeschrijvingen. De letselbeschrijving vormt een onderdeel van het 
proces-verbaal en kan als bewijsstuk dienen bij een strafrechtelijke zaak.  
De letselbeschrijvingen worden in de meeste gevallen gemaakt met behulp van informatie 
uit het ziekenhuis/huisarts. Het is tevens mogelijk om het letsel te laten beschrijven op het 
letselspreekuur van de forensisch arts. Hier wordt het letsel wordt volgens de forensische 
normen schriftelijk en fotografisch vastgelegd.  
 
 

8.4 Zedenonderzoek 
Er werden in 2017, 152 zedenonderzoeken verricht (96 in regio Rotterdam en 56 in Den 
Haag). FARR werkt in deze setting als de deskundige zorgorganisatie die het Forensisch 
Medisch Onderzoek verricht bij het slachtoffer.  Dit betreft slachtoffers van 16 jaar of ouder. 
Sinds 2017 is het CSG in Rotterdam gevestigd bij de GGD op de Schiedamsedijk . Uit de 
totstandkoming van het nieuwe CSG en hierbij behorende werkwijzen blijkt de nauwe 
samenwerking tussen de  politie, GGD/ CSG- verpleegkundige en forensisch arts.  
 

 
8.5 Overig 
Buiten de bovenstaande verrichtingen vonden er ook bloedafnames en DNA afnames plaats. 
Het aantal bloedafnames in het kader van artikel 8 was 386. 438 keer werd er DNA 
afgenomen door de artsen van FARR.   
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9. Onderwijs 
FARR ziet het uitdragen van kennis als een belangrijke taak en probeert zoveel mogelijk 
gehoor te geven aan de wens van onze minister van Veiligheid en Justitie om de forensische 
kennis onder basisartsen te verbeteren. 
 
FARR verzorgt sinds 2014 het keuzeonderwijs voor 2e-jaars geneeskunde studenten aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Vier weken lang krijgt een groep van 30 studenten 
onderwijs over uiteenlopende forensisch geneeskundige onderwerpen zoals lijkschouw, 
arrestantenzorg, kindermishandeling en letselduiding. Ook werden externe docenten 
aangezocht binnen het Arrondissementsparket Rotterdam van het Openbaar Ministerie, de 
politie Eenheid Rotterdam en Dela Goetzee.  
  
FARR geeft om de week onderwijs aan coassistenten van de Erasmus Universiteit. Tijdens dit 
onderwijs wordt er verteld over de forensische geneeskunde en de wet op de lijkbezorging.  
 
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, dit hopen wij te stimuleren door studenten op enthousiaste wijze kennis te laten 
maken met ons vak. 
 
Naast lesgeven aan studenten geneeskunde wordt er 4 tot 6 keer per jaar onderwijs gegeven 
aan artsen in specialisatie tot huisarts over schouwen en de afhandeling van overlijden. 
Op afroep wordt onderwijs over forensisch medische onderwerpen gegeven aan SEH-artsen, 
kinderartsen en andere specialisten (in opleiding) in de verschillende ziekenhuizen van de 
politieregio Eenheid Rotterdam. Ook verzorgen wij lessen aan de politieacademie. 
Tevens wordt er jaarlijks een college verzorgd in de minor “Dood en Letsel” aan de Juridische 
Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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10. Nascholingen 
In 2017 hebben er een tweetal geaccrediteerde nascholingen plaats gevonden bij FARR. 
Deze nascholingen betroffen de volgende onderwerpen: GHB problematiek in de politiecel 
en justitiële keten, een verdieping en medische dossiervorming arrestantenzorg voor de 
forensisch arts. Onze nascholingen werden door vrijwel alle medewerkers gevolgd.  
Bij de nascholing ‘GHB problematiek in de politiecel en justitiële keten, een verdieping’ op 16 
mei 2017 waren een aantal gastsprekers aanwezig, te weten: Nel van der Weij (Justitieel 
Centrum voor Somatische Zorg), Tibor Brunt (Trimbos Instituut) en Mary Janssen—van Raay 
(Bouman GGZ). Deze nascholing werd georganiseerd door Marc Mulders.   
 
De nascholing medische dossiervorming arrestantenzorg voor de forensisch arts, betrof een 
nascholing over het documenteren in Microhis. Peter Paul Bender verzorgde deze avond 
samen met Eva Bekkers. 
 
Naast onze geaccrediteerde nascholingen zijn er elders in het land verscheidene forensische 
nascholingen te volgen. Zo organiseert het Forensisch Medisch Genootschap ieder jaar twee 
forensische nascholingen. Afgelopen jaar betrof het de volgende onderwerpen: ‘Suïcide, hoe 
weten we het zeker?’ en ‘Wetenschap, evidence based forensic medicine.’ De nascholingen 
van het FMG worden door een groot aantal medewerkers van FARR gevolgd.  
Tijdens het voorjaarssymposium was er aandacht voor suïcide en zaken die mogelijk ten 
onrechte als suïcide zijn afgedaan. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en 
casuïstiek werd er vanuit diverse invalshoeken inzicht verkregen in de verschillende aspecten 
van suïcide. Het najaarssymposium van het FMG stond in het teken van de wetenschap en 
evidence based forensic medicine. 
FARR wordt tevens uitgenodigd voor kennismiddagen bij de forensische opsporing. Deze 
kennismiddagen vinden meerdere keren per jaar plaats. Afgelopen jaar zijn de volgende 
onderwerpen onder andere aan bod geweest: dactyloscopie/LR-methode, zedenonderzoek 
en DNA.   
 
Ook aankomend jaar stimuleren we onze medewerkers om nascholingen te volgen, om de 
kennis en dienstverlening bij FARR te blijven 
verbeteren. Tevens willen we komend jaar 
geaccrediteerde nascholingen voor onze 
medewerkers blijven organiseren op het kantoor 
van FARR. 
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11. Ontwikkelingen 2017…. 
In 2017 is FARR een samenwerking aangegaan met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), 
waarin FARR forensisch geneeskundige rapportages over casuïstiek bij volwassenen aan het 
Openbaar Ministerie en de politie levert. In 2017 werden 20 casussen aangenomen. Komend 
jaar hopen wij deze samenwerking uit te breiden.  
 
Het centrum voor letselonderzoek voor kindermishandeling en huiselijk geweld is gehuisvest 
in het gebouw van de GGD op de Schiedamsedijk. Het centrum is  ontstaan uit de werkwijze 
‘Letselonderzoek bij mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling waar de politie (nog) 
niet bij betrokken is’. Deze werkwijze beschrijft de samenwerking tussen de regionaal 
werkende forensisch arts en de verschillende betrokken organisaties (Veilig Thuis, politie, 
Openbaar Ministerie, LECK, FARR en het NFI) Overeenkomst over de werkwijze wordt in Juli 
2017 bereikt.  
 
Ook in 2017 blijft FARR voldoen aan het certificeringsschema van HKZ publieke 
gezondheidszorg forensische geneeskunde.  
 
Met de ondertekening van een samenwerkingscontract met Lechner consultants voor 
klachtenaanmelding voldoet FARR aan de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
die per 1 januari 2017 in werking is getreden.  
 
Op 8 september 2017 ging de nieuwe FARR website online. De nieuwe website is verbeterd, 
geoptimaliseerd voor zoekmachines en mobielvriendelijk. Hierin is FARR bijgestaan door het 
Rotterdamse IT bedrijf  EXdeliver.nl.  
 
Sinds 1 december is in Rotterdam Postmortaal Toxicologisch Onderzoek (PMTO) mogelijk  
naar meer dan 1000 medicamenten in het bloed. PMTO is een aanvulling op het 
instrumentarium van de forensisch arts die in lijn is met de aanbevelingen van het lang 
verwachtte rapport ”De dood als startpunt” van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke 
sectie. Vooralsnog maakt de samenwerking tussen de Forensische Opsporing, het Erasmus 
Medisch Centrum en FARR, PMTO mogelijk in gevallen waar getwijfeld wordt aan een 
natuurlijk overlijden. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een subsidie om het 
toepassingsgebied uit te breiden.  
 
Op 13 december 2017 wordt het nieuwe Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) geopend in 
het gebouw van de GGD op de Schiedamsedijk. In het centrum werken politie , forensische 
opsporing,  gemeente, forensisch artsen en forensische verpleegkundigen samen aan 
Forensische Medisch Onderzoek bij zedenzaken. Met de opening van het nieuwe centrum 
wordt het Forensisch Medisch Medisch Onderzoek bij zedenzaken niet langer op het kantoor 
van FARR uitgevoerd. Het nieuw geopende centrum heeft een DNA-vrije onderzoeksruimte 
en hier huisvest ook het centrum voor letselonderzoek bij huiselijk geweld.  
 
In 2017 heeft FARR met het Openbaar Ministerie Rotterdam gewerkt aan de introductie van 
forensische radiologie in Rotterdam. Forensische radiologie betreft radiologische techniek 
waarmee een ‘virtuele sectie’ kan worden uitgevoerd. De techniek is in Nederland 
ontwikkeld door de universiteit van Maastricht en zal naar verwachting in 2018 verder over 
het land uitgerold worden.  
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12. Wetenschap 
FARR acht de ontwikkeling van de forensische geneeskunde met onderbouwing van 
wetenschappelijk onderzoek belangrijk. FARR faciliteert sinds enkele jaren wetenschappelijk 
onderzoek door medewerking aan landelijke activiteiten en onderzoek van eigen data.  
Karen van den Hondel is bezig met haar promotieonderzoek binnen de lijkschouw.   
 
In 2017 werd er onder andere onderzoek gedaan naar lijkvindingen in woningen, 
zedenonderzoek, zelfdoding met behulp van helium en zelfdoding met behulp van een 
overdosis medicatie. Dit jaar waren er twee geneeskunde studenten op FARR om bij te 
dragen aan wetenschappelijk onderzoek (Priscilla Punt en Atta van Westreenen)  
 
Ook dit jaar hebben medewerkers en studenten van FARR deelgenomen en gepresenteerd 
op internationale congressen. In september werd deelgenomen aan de 10th International 
Symposium Advances in Legal Medicine en de 96th Annual Conference of the German 
society of Legal Medicine in Düsseldorf en in november aan de 1st international Caparica 
conference in translational Forensics in Lissabon, Portugal. Het bezoeken van internationale 
conferenties is een ontwikkeling die FARR sterk aanmoedigt.  
 
Tijdens het keuzeonderwijs in het EMC, verzorgd door FARR, moeten de studenten een 
systematic review schrijven over een onderwerp binnen de forensische geneeskunde. Ook 
schrijven de coassistenten van het Erasmus MC en LUMC na hun 2-weekse coschap bij de 
FARR kort een wetenschappelijk artikel. 
  

http://www.isalm2017.de/
http://www.isalm2017.de/
http://www.isalm2017.de/
http://www.forensics2017.com/
http://www.forensics2017.com/
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Nawoord 
In dit nawoord wil ik de werknemers van FARR nogmaals danken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Zoals u heeft kunnen lezen in dit verslag is 2017 een zeer bewogen jaar 
geweest. Het aantal verrichtingen is na een afname in 2014-2016 terug naar het niveau van 
voor 2014. Met name het aantal schouwen is toegenomen. Een groot deel van de 1700 
schouwen vindt plaats tijdens de dienst en weekenduren, wat extra belasting voor de artsen 
met zich mee heeft gebracht. Ook de diepgang en de complexiteit van de zaken is 
toegenomen.  
 
In de constant veranderende politieke omgeving, onder druk van veranderende protocollen  
en van het toegenomen aantal verrichtingen hebben de medewerkers zichzelf en de 
organisatie staande weten te houden. In 2017 is FARR wederom een betrouwbare partner 
voor politie en justitie, voor forensisch medisch onderzoek en forensische zorg gebleken.  
Het management van FARR ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.  
 
FARR wil graag Priscilla Punt danken voor het schrijven van dit jaarverslag.  
 
 
 
Jack Menke, algemeen directeur FARR.  
 
 

 

 

 


