FARR
Jaarverslag 2018

1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2018 van de FARR bv (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond). Dit jaar
hebben wij gekozen voor een jaarverslag in de vorm van een kalender. Per maand presenteren we de
belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2018. In het verslag treft u een overzicht van waar we als
bedrijf voor staan, en de cijfers van 2018. Tevens biedt dit verslag inzicht in onze organisatie en laten
we u kennis maken met een paar belangrijke samenwerkingspartners.
Wat betreft 2018 kijken we terug op een goed jaar. Een jaar waarin onze medewerkers veel inzet
hebben getoond. Wij willen al onze medewerkers dan ook bedanken.
FARR heeft zich in 2018 meer dan ooit actief beziggehouden met het richting geven van ons
vakgebied: het nieuwe Centrum Seksueel Geweld en het centrum voor letselbeschrijving bij
Kindermishandeling en Huiselijk geweld is geopend, de pilot Postmortaal Toxicologisch onderzoek
van start gegaan, er het convenant tussen met de SRZ, OM, de politie-eenheid Rotterdam en FARR
van 2008 is geactualiseerd. 2018 is het jaar geweest dat het rapport van de commissie Hoes en de
Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, ingesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie Binnenlandse zaken bekend zijn
geworden. Deze belangrijke rapporten gaan de toekomst van de forensische geneeskunde in grote
mate beïnvloeden.
Ten slotte is FARR sinds 2018 geaccrediteerd als opleidingsinstituut voor de specialistenopleiding tot
forensisch geneeskundige. Op 1 januari 2019 zullen twee basisartsen in het kader van de opleiding
tot forensisch specialist gedurende 9 maanden praktijkstage lopen bij FARR.
Directie en medewerkers FARR
Rotterdam, maart 2019

2. Inhoudsopgave

1.

Voorwoord........................................................................................................................ 2

2.

Inhoudsopgave.................................................................................................................. 3

3.

Organisatie ....................................................................................................................... 4

4.

Jaarkalender 2018 ............................................................................................................. 5

5.

Mensen en middelen ....................................................................................................... 11

6.

Verrichtingen .................................................................................................................. 12

6.

Grafische weergave verrichtingen 2018 ........................................................................... 15

7.

Nawoord ......................................................................................................................... 17

3. Organisatie
FARR b.v. verzorgt sinds 1 september 2002 alle dienstverlening op het terrein van de forensisch
medische zorg voor de politie Rotterdam en sinds eind 2009 deels voor politie Haaglanden. 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.
De belangrijkste werkzaamheden van FARR zijn:
 medische arrestantenzorg
 letselbeschrijvingen
 zedenonderzoek
 psychiatrische beoordelingen
 lijkschouw
 DNA afname
 bloedafname i.v.m. Wegenverkeerswet
 projecten
Het werkgebied gedurende de periode waarover dit jaarverslag handelt, beslaat het
verzorgingsgebied van de politie Rotterdam. Voor de politie Haaglanden worden uitsluitend diensten
verricht op het gebied van zedenzaken. Onderstaand treft u een overzichtskaart van de politieregio’s.

4. Jaarkalender 2018
Januari 2018


Commissie HOES

Het adviesrapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ is eind 2017 aangeboden aan de
Tweede Kamer. In het rapport doet de commissie, onder voorzitterschap van Dhr. O. Hoes,
aanbevelingen over een toekomstbestendige, kwalitatief goede en financieel beheersbare
uitoefening en organisatie van de forensische geneeskunde. Het voor de toekomst van de
forensische geneeskunde zeer belangrijk en het rapport is in februari 2018 een dagelijks onderwerp
van gesprek.
De commissie beschouwt forensisch medisch onderzoek en lijkschouw als een overheidsprerogatief.
Deze taken zouden volgens de commissie niet geschikt zijn voor de commerciële markt of een
aanbesteding. Wel wordt aanbevolen om deze taken meer te gaan concentreren, ter voorkoming van
versnippering.
Medische arrestantenzorg wordt als afzonderlijke discipline gezien. Volgens de commissie is het een
private taak vanuit een publieke verantwoordelijkheid die kan worden aanbesteed. De commissie
adviseert om voor de transitie een periode van vijf jaar uit te trekken. FARR is het niet eens met de
conclusies van de commissie betreffende aanbesteding van de MAZ en staan een ongedeelde
forensische geneeskunde voor.



CSG geopend

In januari wordt het nieuwe Centrum voor Seksueel geweld gehuisvest in bij de GGD Rotterdam aan
de Schiedamsedijk 95 geopend. Voorheen bevond de onderzoeksruimte voor zedendelicten zich op
de Rozenlaan, het kantoor van FARR. Het Centrum voor Seksueel geweld is een samenwerking tussen
gemeente, GGD, politie Forensische opsporing, het centrum Seksueel geweld en FARR. In dit centrum
zullen alle Forensisch Medische Onderzoeken voor zedenslachtoffers ouder dan 16 jaar plaats
vinden. Slachtoffers die korter dan 7 dagen geleden slachtoffer zijn geworden zullen hier worden
opgevangen, onderzocht en behandeld. Voor slachtoffers onder de 16 jaar blijft de voorkeurs locatie
voor behandeling de SEH van het Erasmus MC.



Start samenwerking ‘FMEK in gevallen waarbij de politie nog niet betrokken is’ Rotterdam

In 2018 wordt het samenwerkingsconvenant “Werkwijze letselonderzoek bij mogelijk huiselijk
geweld of kindermishandeling waar de politie (nog) niet bij betrokken is getekend”. Dit convenant is
een samenwerking tussen het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK), FARR, Veilig
Thuis Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland, de raad voor de Kinderen, het Openbaar Ministerie, de
Forensische opsporing, politie en gemeente Rotterdam. Deze ambitieuze samenwerking beschrijft de
handelswijze bij verdenking op kindermishandeling en huiselijk geweld en de wijze waarop de

netwerkpartners in Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid zich hebben voorgenomen samen te werken in
voorkomende gevallen. De samenwerking in Rotterdam is afgeleid van de Handreiking Samenwerking
bij Strafbare Kindermishandeling. Rotterdam is de eerste regio waar een dergelijke samenwerking tot
stand komt. Het is met name belangrijk dat de regionaal werkzame artsen en de forensisch artsen
elkaar voor kinderen en andere kwetsbare groepen goed weten te vinden. Zo kan gezamenlijk
gewerkt worden aan een goede samenwerking tussen artsen, waarbij maximaal gebruik wordt
gemaakt van (individuele) deskundigheden .

Februari 2018


Post Mortaal Toxicologie pilot

In februari 2018 gaat de ‘Post Mortaal Toxicologisch onderzoek uit Bloed’ pilot (PMTB) van start.
FARR verricht sinds 2012, in politieregio eenheid Rotterdam, bij vrijwel iedere schouw buiten een
zorginstelling, niet zijnde euthanasie, een urinesneltest naar 12 veelvoorkomende drugs en
medicijnen. In deze pilot zal postmortaal toxicologisch onderzoek van het bloed plaats plaatsvinden
in gevallen waar de urinetest aanleiding gaf tot verder onderzoek in gevallen waar de doodsoorzaak
onduidelijk was (onverklaard overlijden, de zgn. “grijze gebied” gevallen). De pilot zal in 2019
geëvalueerd worden en richting geven aan de landelijke inzetcriteria van postmortaal toxicologisch
onderzoek. De onderzoeken worden gedaan in het Erasmus MC middels een HPLC-MC methode
waarbij uitsluitsel gegeven kan worden over aanwezigheid in het aangeleverde monster van meer
dan 1200 bekende medicijnen en drugs. De pilot is een samenwerking tussen OM Rotterdam,
Forensische opspring Rotterdam, het Erasmus MC en FARR.
Maart 2018


Task force

Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, De dood als startpunt, ingesteld door het Ministerie
van Justitie en Veiligheid, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie
Binnenlandse zaken wordt in februari 2018 bekend. De Taskforce had tot taak onderzoek te
doen naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie, teneinde te achterhalen of er
onvolkomenheden zijn waardoor gevallen van een onnatuurlijke dood als gevolg van een misdrijf
niet worden herkend. De taskforce heeft naar aanleiding van het onderzoek en de bevindingen
in dat kader aanbevelingen gedaan ter verbetering van de werking van de gehele keten van
lijkschouw tot en met de gerechtelijke sectie. Het rapport van de taskforce lijkschouw zal in de
komende jaren de forensische geneeskunde in belangrijke mate gaan beïnvloeden.

April 2018


Nieuwe auto’s

In 2018 worden de oude Honda’s ingeruild voor drie Toyota Auris hybride.


Bestuur FMG

De algemeen directeur van FARR Dhr. J. Menke treedt toe tot het bestuur van het Forensisch
Medisch Genootschap (FMG) Het FMG is de wetenschappelijke beroepsvereniging die zich ten doel
stelt de forensisch-medische wetenschappen in de ruimste zin des woords te bevorderen alsmede te
bevorderen dat het forensisch-medisch handelen te allen tijde onderworpen zal zijn aan toetsing
naar normen van kwaliteit, van ongebondenheid en van algemene medische ethiek.
Het FMG bestuur vergadert een maal per maand.

Mei 2018


Erkenning opleidingsinstituut

De ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben besloten de
nieuwe profielopleiding forensische geneeskunde gezamenlijk te gaan financieren. Dit besluit brengt
met zich mee dat de AIOS Forensische geneeskunde met ingang van januari 2019 in dienst komen
van de SBOH. FARR krijgt erkenning van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten van de
KNMG als officiële opleidingskliniek. De opleider voor FARR zal dhr. J.R. van Leeuwen, forensisch arts
KNMG, worden. P.P. Bender en M.C. Trompenaars zijn co-opleiders.

Juni 2018


Algemeen bestuur van het SRZ ratificeert de samenwerking kindermishandeling en HG
Rotterdam

Het samenwerkingsconvenant “Werkwijze letselonderzoek bij mogelijk huiselijk geweld of
kindermishandeling waar de politie (nog) niet bij betrokken is”, wordt door het Algemeen Bestuur
van de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) besproken en zal de volgende
bestuursvergadering geratificeerd worden. Hiermee staat de weg open tot samenwerking op gebeid
van kindermishandeling en huiselijk geweld tussen de forensisch artsen en de ziekenhuis aandacht
functionarissen en specialisten.

Juli 2018


Arrestantenzorg tevredenheidsonderzoek

Als vervolg op een eerder onderzoek is de tevredenheid onder arrestantenbewaarders uitgevraagd.
FARR vindt het belangrijk om de feedback te gebruiken om de prettige relatie met de
arrestantenverzorgenden te onderhouden en te optimaliseren.


Afstudeeronderzoek Veerle Booltink & Lissy Hoogenboom

Twee studenten die de opleiding Forensisch Onderzoek aan Saxion Hogeschool te Enschede volgen
sluiten met goed gevolg hun half jaar stage bij FARR af. Het onderwerp van Veerle’s onderzoek is de
melding van overlijden van minderjarigen aan de gemeentelijk lijkschouwer. In Nederland behoren
volgens de wet op de lijkbezorging alle overlijdens van minderjarigen aan de gemeentelijk
lijkschouwers gemeld te worden. In 2013 heeft onderzoek van GGD Amsterdam, aangetoond dat de
melding van minderjarigen niet volledig is waardoor een verstrooid beeld van aard van overlijden en
de doodsoorzaak ontstaan is.
Lissy Hoogenboom heeft haar afstudeeronderzoek over de inzet van de Forensische Opsporing bij
overlijdensonderzoeken van suïcides gedaan. Voor dit onderzoek heeft zij in totaal 315 suïcides
geanalyseerd in de jaren 2016 en 2017.
Beide studenten hebben het onderzoek afgesloten met een mooi cijfer.

Augustus 2018


SBB kenmerk

Om een erkend leerbedrijf te worden en MBO-studenten te kunnen begeleiden, heeft FARR in
augustus 2018 het SBB-keurmerk ontvangen. Dit betekent dat FARR nu MBO-studenten kan
opleiden, zoals gedaan is met een stagiaire doktersassistente.
September 2018


HKZ certificaat

Het kwaliteitsmanagementsysteem van FARR is sinds 2009 HKZ-gecertificeerd. In 2018 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.

Oktober 2018


Bedwelming in de horeca

Om meer gegevens te verzamelen over zedenconflicten en bedwelmingen tijdens het uitgaansleven
is een taskforce van de politie opgestart die hulp inroept van FARR. De forensische arts ontvangt
urine en/of bloed, waarmee het EMC kan bepalen welke bedwelmende middelen een rol hebben
gespeeld. De informatie uit dit onderzoek wordt gebruikt om te bepalen of de politie of gemeente op
een structurele basis actie moet ondernemen.


Elderman consultatie

In Oktober 2018 wordt de evaluatie door extern consultant P. Elderman bekend. De externe
evaluatie moet ervoor zorg dragen dat de organisatie transparanter en efficiënter gaat werken. Er is
nadrukkelijk naar gestreefd de medewerkers inspraak te geven. Deze evaluatie brengt een aantal
punten, waar het management van FARR versterkt kan worden aan het licht, waar in de loop van
2019 aan gewerkt gaat worden.

November 2018


Landelijk FMEK programma o.l.v. GGD GHOR

In 2010 werden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld (Allink, IJzendoorn, 2012.
Kindermishandeling in Nederland anno 2010). De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
(VWS) heeft de GGD’en uitgenodigd om de implementatie van de regionale organisatie van de
Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling (FMEK) nader uit te werken, te implementeren
en te borgen. GGD GHOR Nederland heeft in februari 2018 door middel van een brief aan de minister
toegezegd hiermee aan de slag te gaan. De regierol van de GGD-GHOR op dit thema is bevestigd in
een kamerbrief op 28 september: “Forensische medische expertise in Nederland (lijkschouw, niet
bedoelende de eerstelijns schouw door de huisarts, en forensisch medisch onderzoek) worden met
oog voor lokaal maatwerk zo veel mogelijk samengebracht onder regie van de GGD-GHOR”
Om invulling te geven aan deze toezegging heeft GGD GHOR Nederland een project/programma
opgezet. Hoofddoelstelling van dit project is het ontwikkelen én implementeren van een landelijk
dekkende, robuuste en duurzame uitvoering van FMEK. FARR neemt actief deel aan de ontwikkeling
van dit programma en levert deelnemers aan drie van de vier projectgroepen door welke de
ontwikkeling van het FMEK programma vorm gegeven wordt.


Regionaal Expert kindermishandeling

Binnen de tien Politieregio’s wordt de implementatie (en later ook de uitvoering) van het FMEK
programma gecoördineerd door een coördinerend FMEK expert. De positie van coördinerend expert
kindermishandeling wordt in november 2018 ingevuld door FARR.


Convenant SRZ-OM-Politie-FARR

In november 2018 is een nieuw convenant tussen de Stichting Samenwerkende Rijnmond
Ziekenhuizen (SRZ), het Openbaar Ministerie Rotterdam (OM), de politie-eenheid Rotterdam en
Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) getekend als actualisatie van het convenant van 2008.
Met de ondertekening van dit geactualiseerde convenant zijn voor de regio Rijnmond en ZuidHolland Zuid onderlinge afspraken gemaakt over hoe om te gaan met onder meer het medisch
beroepsgeheim, opsporing en uitvoering van ambtshandelingen in zorginstellingen, politieoptreden
in ziekenhuizen wanneer onverhoopt sprake zou zijn van terrorisme en forensische geneeskunde.

December 2018


FARR geaccrediteerd als opleidingsinstituut voor de opleiding tot forensisch arts bij de
KAMG en NSPOH.

Op 1 januari 2019 zullen twee basisartsen beginnen aan de opleiding tot specialist Forensische
Geneeskunde bij de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health). Drs. van den
Bogart en Drs. Dob zullen in het kader van de opleiding tot forensisch specialist gedurende 9
maanden praktijkstage lopen bij FARR


Nieuwe jassen

Om als FARR herkenbaar te zijn op straat, is er een initiatief gekomen om onze medewerkers een
zelfde jas mét logo te laten dragen. Na wat speurwerk voor de juiste jas, mag het resultaat er zijn:
Iedere medewerker heeft een FARR-jas. Naast de herkenbaarheid en professionele uitstraling van de
jassen, ondersteunen de jassen het beschermd en hygiënisch werken.


Administratie als hart van de organisatie.

In 2018 wordt een voornemen van management voor 2018 gerealiseerd: de administratie wordt
steeds meer het hart van de organisatie. Na een lange periode van uitval van collega’s invallers en
vertrek van collega’s bij de administraties staat de Admin nu verzorgd door 4 medewerkers stevig in
haar schoenen. De Admin handelt in toenemende mate zaken zelfstandig af na afstemming met de
forensisch arts.


Kwaliteitsimpuls schouwen / Forensisch medisch advies bij overtuiging van natuurlijk
overlijden.

In december 2018 wordt de uitkomst van een evaluatie betreffende de kwaliteit van de lijkschouw
c.q. het forensisch medisch advies bij overtuiging van natuurlijk overlijden bekend. De overtuiging
van natuurlijk overlijden bij schouw en forensisch medisch advies laat een inter- dokter (forensisch

arts) variatie zien. Na 3 maanden zijn 128 natuurlijke schouw en FMA natuurlijk (76 versus 55) in het
onderzoek geïncludeerd. De conclusie is dat er een grote inter-dokter variatie is. 1/3 van de parttime
artsen heeft niet deelgenomen aan het onderzoek. Inhoudelijk werden er discrepanties gezien echter
deze zijn niet verder geanalyseerd. Een enkele keer is er feedback gegeven op beoordeling aan de
betreffende forensisch arts.

5. Mensen en middelen


Personeel

In 2018 zijn er veranderingen in het werknemersbestand opgetreden.
Per 1 januari 2019 was het medewerkersbestand (in hoeveelheid personen) als volgt opgebouwd:







Algemeen directeur/ forensisch arts
Forensische artsen/ mede-eigenaars 4 x
Voltijds forensisch artsen 3x
Arts assistent in Opleiding (AIOS) tot forensisch arts 2x
Deeltijd forensisch artsen 12x
Administratie 3x



Interne overlegstructuren

FARR kent de volgende vaste interne overlegstructuren:







DGA overleg ( als Raad van Toezicht)
Directie overleg
Personeelsoverleg & Artsenoverleg
Dagploegoverleg
Werkbespreking administratie
Overleg met de kwaliteitsmanager & directieondersteuner

FARR neemt actief deel aan het bestuur van het Forensisch medisch Genootschap het landelijk
bestuursorgaan van de beroepsvereniging. Hiernaast neemt FARR deel aan de vakgroep en het
landelijk netwerk forensische opsporing.
Binnen FARR zijn 3 zogenaamde ICT groepen actief. Dit zijn groepen van medewerkers die in het
kader van intercollegiale toetsing met elkaar casuïstiek en aangedragen onderwerpen bespreken.

6. Verrichtingen
In dit hoofdstuk treft u de weergave van de verrichtingen van FARR over de afgelopen 5 jaar in
tabellen.

5.1.Arrestantenzorg
Zoals te zien in de tabel 1. Is het aantal arrestantencontacten toegenomen in 2018. Het betreft een
toename van ongeveer 13% sinds 2015. Telefonische consulten voor arrestanten is nog meer
toegenomen: dit was 2941 in 2015 in 2018 3564 hetgeen een toename van 18% betekent.

Tabel 1. Arrestantenzorg

5.2.Letselbeschrijvingen
Het aantal letselbeschrijvingen is nagenoeg gelijk gebleven in 2018. Een letselrapportage bestaat uit
een (subjectieve) weergave van de opgegeven toedracht



–Een objectieve en systematische beschrijving van de waargenomen letsels en
–Een beoordeling daarvan, waarbij wordt aangegeven
• hoe de letsels ontstaan kunnen zijn,
• wanneer de letsels kunnen zijn toegebracht en
• of de bevindingen overeenkomen met de opgegeven toedracht.

Tabel 2. Letselbeschrijvingen

5.3.Art.8 wvw
Per 1 juli 2017 is de wet Verbeteren aanpak drugs in het verkeer (DIV) van kracht. De politie mag
sindsdien bij een vermoeden van drugsgebruik een speekseltest afnemen bij een verkeersdeelnemer.
Is die speekseltest positief, dan volgt een bloedafname. Sinds de start van het onderzoek is er een
duidelijke toename van bloedafnames door FARR zichtbaar van rond de 250 per jaar in 2015-16 tot
ruim 600 in 2018. In artikel 12 lid 3 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
wordt 90 minuten na staandehouding als limiet van bloedafname gesteld. Het niet binnen 90
minuten afnemen van bloed is een onherstelbaar vormverzuim in het vooronderzoek, tenzij de
termijnoverschrijding verschoonbaar is. Het grote aantal bloedafnames heeft belangrijke
consequenties voor de bedrijfsvoering van FARR. De verwachting is dat het aantal bloedafnames in
de toekomst verder gaat toenemen.

Tabel 3. Art.8

5.4.Schouwen
Het aantal schouwen is significant toegenomen van 2015 tot 2018. Met name het aantal schouwen
bij ouderen ten gevolge van val/ gebroken heupen is toegenomen.

Tabel 4. schouwen

5.5.Psychiatrische beoordelingen
In Rotterdam werden tot 2017 alle verwarde personen door FARR gezien. De forensisch arts deed
psychiatrische beoordeelding en verzorgde verwijzing naar de acute (psychiatrie) dienst. Sinds de

implementatie van de “Procedure inzet verwijzers functie Politie Rotterdam naar Acute diensten” is
dit veranderd. De chef van dienst meldt patiënten nu aan voor beoordeling bij de acute dienst. Alleen
bij ernstig lichamelijke problemen en als de patiënt ernstig onder invloed van alcohol is zal de chef
van dienst eerst de FARR inschakelen. Door deze verandering is het aantal psychiatrische
beoordelingen door FARR sterk afgenomen zoals zichtbaar in tabel 5.

Tabel 5. Psychiatrische beoordelingen

5.6.Zeden
Sinds opening van het nieuwe CSG bij de GGD Rotterdam is het aantal zedenzaken afgenomen. Nu is
dit een trend die al eerder is ingezet (overigens doet FARR per jaar 50 zedenonderzoeken in de regio
haaglanden die in deze tabel niet vermeld worden)
Seksueel geweld komt schrikbarend vaak voor: een derde van de vrouwen en een op de twintig
mannen van 15 tot 70 jaar geven aan ooit seksueel geweld te hebben meegemaakt, variërend van
kwetsende aanrakingen tot verkrachting. Twaalf procent van de vrouwen en bijna drie procent van
de mannen is ooit verkracht. Een op de vijf vrouwen en een op de 25 mannen geven aan voor het
16e jaar seksueel geweld te hebben meegemaakt. Het aantal zedenonderzoeken is in het licht van
deze aantallen erg laag en verdient verder analyse.

Tabel 6 zeden.

6. Grafische weergave verrichtingen 2018
In de weergaven hieronder worden de aantallen van enkele verrichtingen grafisch weergegeven.
1. Allereerst in figuur 1 het aantal schouwen per maand. Allereerst is duidelijk dat het
gemiddelde aantal schouwen per maand circa 150 is. In de maand maart 2018 vindt het
hoogste aantal schouwen van het jaar plaats (190) De toename wordt met name veroorzaakt
door een toename in niet natuurlijke overlijdens in deze maand.

2. De verdeling van de 1838 schouwen in het jaar 2018.
Het grootste aandeel van schouwen, gedaan door FARR, betreft niet-natuurlijke overlijdens
verdeeld door de verschillende doodsoorzaken.

3. Aantal schouwen als gevolg van een val ouderen of gebroken heup is in 2018 sterk
toegenomen ten opzichte van voorafgaande twee jaren (dit betreft een significante toename
p>0,5). De toename is mogelijk het gevolg van onderwijs wat over de afgelopen jaren
gegeven is aan verpleeghuizen en specialisten ouderengeneeskunde.

7. Nawoord
In dit nawoord wil ik de werknemers van FARR danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zoals
u heeft kunnen lezen in dit verslag is 2018 wederom 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. Eveneens opvallend is de toename van bloedafnames in het
kader van de wet Verbeteren aanpak drugs in het verkeer. Deze moeten binnen 90 minuten na
staandehouding gebeuren. Deze toenamen brengen een extra belasting voor de artsen met zich
mee zeker aangezien een groot deel plaats vinden tijdens de dienst en weekenduren. Ook zijn de
diepgang en de complexiteit van de zaken toegenomen.
Het aantal forensisch artsen in dienst van FARR is in 2018 voor het eerst afgenomen. Wij hopen
dat de komst en inzet van assistenten in opleiding (AIOS) per 1 januari 2019 deze tekorten
(deels) gaan opvangen.
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 2018 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.
Jack Menke
Algemeen directeur FARR

