FARR
Jaarverslag 2019

1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van de FARR bv (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond). Per
maand presenteren we de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2019. In het verslag treft u een
overzicht van waar we als bedrijf voor staan, en de cijfers van 2019. Tevens biedt dit verslag inzicht in
onze organisatie en laten we u kennis maken met een paar belangrijke samenwerkingspartners.
Wat betreft 2019 kijken we terug op een goed en bewogen jaar. Een jaar waarin onze medewerkers
veel inzet hebben getoond en we hen daar zeer dankbaar voor zijn.
2019 is het jaar waarin de consultatie van dhr. Elderman is geïmplementeerd. Als onderdeel van de
implementatie van Elderman heeft FARR door het aantrekken van een directeur bedrijfsvoering een
volgende stap in de richting van professionalisering van de organisatie gemaakt.
2019 is tevens het jaar waarin het door VWS gefinancierde project voor Forensisch Medische
Expertise bij Kindermishandeling FMEK van start is gegaan. De minister van VWS heeft in het kader
van dit programma de GGD’en en FARR uitgenodigd om de implementatie van de regionale
organisatie van de Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling (FMEK) uit te werken, te
implementeren en te borgen.
Directie en medewerkers FARR Rotterdam, maart 2020
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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.

De medische arrestantenzorg wordt via een aanbestedingstraject gegund, de overige
werkzaamheden vallen onder de Forensisch Medische Expertise. Deze activiteiten zijn, per 2017, een
overheidsprerogatief en zouden niet uitbesteed hoeven worden (zolang uitgevoerd door publieke
organisatie).

4. Jaarkalender 2019
Januari 2019


Start projectgroep 1 ontwikkeling van een landelijk handelingskader voor FMEK

Er bestaan diverse afspraken tussen partijen rond kwetsbare personen. Deze zijn gebaseerd op
landelijke standaarden, richtlijnen en afspraken. In het advies van Chiel Bos is een stroomschema
opgesteld voor samenwerking tussen de betrokken partijen. Er is op dit moment nog geen landelijk
uniform handelingskader (model) waarin al deze standaarden, richtlijnen en afspraken met elkaar
zijn verbonden zodat een duidelijk werk/procesmodel ontstaat en waarin de gewenste regierol van
de GGD inzake Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling is opgenomen. Ook is
onduidelijk hoe de FMEK taken zullen worden gefinancierd in de toekomst. Projectgroep 1 van het
GGD GHOR FMEK programma zal zich gaan bezighouden met de ontwikkeling van een landelijk
handelingskader voor FMEK. FARR draagt actief bij aan deze voor de FG belangrijke ontwikkelingen
door het leveren van een projectgroep lid en een zgn. regionaal coördinerend expert voor het FMEK
programma.



Start management overleg GGD GHOR

Vanuit de diverse regio’s in Nederland werd duidelijk dat er behoefte is aan meer
bovenregionale/landelijke samenwerking binnen de Forensische Geneeskunde in praktische zin.
Met als doel om dit handen en voeten te geven is er, vanuit GGD GHOR, besloten een
tweemaandelijks overleg te organiseren. Bij dit overleg zullen alle managers Forensische
Geneeskunde aanwezig zijn. Ook FARR sluit aan bij dit overleg als enige niet-GGD lid. Wel wordt
ook vanuit FARR gestreefd naar een goede en vruchtbare samenwerking. Gezien het dreigend
tekort aan Forensisch Artsen is dit ook een noodzaak.

Februari 2019


Samenwerkingsovereenkomst tussen FARR en het Erasmus MC afdeling MGZ

In februari wordt tussen de Erasmus MC en FARR officieel een samenwerkingscontract getekend.
FARR gaat in deze overeenkomst akkoord met het organiseren van 4 weken onderwijs forensische
geneeskunde aan 2e jaars studenten het zogenaamde keuzeonderwijs, het organiseren van
kleinschalig keuze vaardigheidsonderwijs aan master studenten en het ontwikkelen van e-learning
self-study modules over de lijkschouw en andere forensische geneeskundige onderwerpen. Met deze
overeenkomst wordt een jarenlange succesvolle samenwerking tussen Erasmus MC en FARR op het
gebied van onderwijs geconsolideerd. Het begeleiden van co- assistenten en keuze coassistenten
gedurende het jaar blijven wij met veel plezier verzorgen.

Maart 2019


Einde Post Mortale Toxicologie pilot start uitgebreide inzetcriteria

In februari 2019 eindigt de pilot Post Mortale Toxicologisch onderzoek uit Bloed pilot (PMTB). 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 heeft postmortaal toxicologisch onderzoek van het bloed plaats gevonden
in gevallen waar de urinetest aanleiding gaf tot verder onderzoeken in gevallen waar de
doodsoorzaak onduidelijk was (onverklaard overlijden, de zgn. “grijze gebied” gevallen). Direct
aansluitend op de pilot in maart wordt besloten verder te gaan met het uitvoeren van postmortaal
toxicologisch onderzoek maar dan met uitgebreide inzetcriteria.
Het postmortaal toxicologisch onderzoek is een samenwerking tussen OM Rotterdam, Forensische
opspring Rotterdam het Erasmus MC en FARR.


Interne sollicitatie procedure Manager Bedrijfsvoering

Op advies van de Elderman consultatie is gezocht naar een manier waarop het management
versterkt kon worden. Besloten werd dat de rol van Algemeen Directeur gesplitst zou worden in een
rol van Medisch Directeur en de rol van Directeur Bedrijfsvoering. Voor deze laatste rol is in maart
gestart met een interne sollicitatie ronde. Uiteindelijk is besloten hiervoor extern te werven.


Onderzoek overdracht/uitbreiding aandeelhouders

Voor een toekomstbestendige organisatie is gestart met het onderzoeken of er intern interesse was
voor het kopen van aandelen van de FARR. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd. Het onderzoek
is nog steeds gaande.

April 2019


Overlijden Huub Cremers

In april is overleden Huub Cremers. Dhr. Cremers mag een icoon genoemd worden voor de
forensische geneeskunde. Niet stond hij aan de wieg van de beroepsvereniging maar ook aan die van
de opleiding tot forensisch arts. Hij was forensisch medisch een autoriteit en een inspirerend
voorbeeld. Zeer terecht is hij geridderd bij zijn pensionering en is hij daarna nog jaren actief gebleven
in het forensisch-medisch vak. FARR en haar artsen hebben heel veel van hem geleerd en zijn hem
veel dank verschuldigd.

Mei 2019


Manager/Directeur Bedrijfsvoering

Op basis van het eerder ontvangen advies van een extern consultant (P. Elderman), wordt de directie
van FARR anders georganiseerd en zo mogelijk versterkt. Deze taken worden vanaf juni 2019
verdeeld tussen een Medisch Directeur en een extern geworven Directeur Bedrijfsvoering. De functie
van Algemeen Directeur komt hierbij te vervallen. In mei is hiervoor de vacature geplaatst en is de
werving gestart. Per juni 2019 is Geranda Zeelenberg gestart in de rol van Directeur Bedrijfsvoering.

Juni 2019


Deskundige strafzaken

per juni 2019 hebben drie collega’s binnen FARR de opleiding deskundige in strafzaken met succes
voltooid. Deze opleiding die bestaat uit een examen in strafrecht bij de open universiteit en een
praktijkexamen aan de Universiteit van Maastricht. De opleiding deskundige strafzaken is een van de
voorwaarden om geregistreerd te kunnen worden als deskundige strafzaken bij het NRGD. Het
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) waarborgt en bevordert een constante
kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het register heeft als doel de
gebruikmaking van deskundigen in strafzaken bijeen te brengen en openbaar te maken. FARR wil op
haar expertise ook op binnen het NRGD aanbieden. Daarnaast is het een kans voor Forensisch artsen
om zich binnen de forensische geneeskunde verder te ontwikkelen.


HKZ audit

Het kwaliteitsmanagementsysteem van FARR is sinds 2009 HKZ-gecertificeerd. Bij HKZ-certificatie
toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet
aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen
voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar)
en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt her certificatie plaats. In 2019 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.

Juli 2019


Schouwen

Ondanks de vakantieperiode hebben wij een zeer drukke maand door een opmerkelijk hoog aantal
schouwen (Per week gemiddeld 6 schouwen meer dan het gemiddelde per week in de eerste helft
van 2019).

Augustus 2019


Start ontvlechting medische arrestantenzorg

FARR wordt samen met vertegenwoordigers van de GGD’en en het FMG bestuur uitgenodigd voor
een vergadering bij de nationale politie te Zeist. Met deze vergadering wordt het proces van
aanbesteding van de medische arrestantenzorg aangeduid als de ontvlechting van de medische
arrestantenzorg gestart. De door de Commissie Hoes aangekondigde scheiding van het forensisch
medische werkgebied in de medische arrestantenzorg en de forensische medische expertise als
overheidsprerogatief is hiermee ingezet. Hiervoor zal een (nieuwe) landelijk geldende
dienstverleningsovereenkomst afgesloten moeten worden met de forensisch artsen. De Nationale
Politie gaat hiervoor afspraken maken met GGD GHOR NL, als beheersorganisatie van de forensisch
artsen.

Oktober 2019


Digitalisering B-formulieren

Jaarlijks presenteert het CBS cijfers over de doodsoorzaken in het afgelopen jaar. Deze gegevens
worden verzameld door zogenaamde B-formulieren welke ingevuld worden na de schouw. Tot
oktober kwamen de begrafenis ondernemers deze formulieren ophalen en overhandigde zij deze aan
de gemeente na invulling van het aktenummer (welke ontvangen bij de aangifte van het overlijden).
In overleg met gemeente en CBS is besloten dat de begrafenisondernemers het aktenummer na
aangifte doorbellen aan FARR en dat FARR vervolgens de formulieren verzend naar het CBS.



Intensivering samenwerking Veilig Thuis

Voor het FMEK(K) programma (Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling en
Kwetsbaren) zien we dat een nauwe samenwerking met Veilig Thuis vruchtbaar is. Vanuit dat
oogpunt heeft FARR een vertrouwensarts van Veilig Thuis ingehuurd om samen te werken aan de
implementatie van het FMEK(K) programma binnen de regio.



Herijking visie Forensische Geneeskunde

In November heeft er een herijking van de visie op de Forensische Geneeskunde plaatsgevonden. De
visie beschrijft enerzijds hoe de GGD'en de Forensische Geneeskunde beschouwen en positioneren,
namelijk als onderdeel van de Publieke Gezondheid en als onmisbare schakel in de keten van zorg en
veiligheid. En anderzijds welke ambities de GGD'en in gezamenlijkheid willen realiseren om te komen
tot een toekomstbestendige forensische geneeskunde in Nederland. Ondanks dat FARR een
particuliere organisatie is, volgt ze wel de landelijke adviezen en richtlijnen waar mogelijk.

November 2019


Uitbreiding criteria PMBT

Per November 2019 is de criteria binnen de pilot voor de post mortale bloed tox uitgebreid. Dit
betekent dat er in de volgende gevallen bloed afgenomen kan worden tijdens de lijkschouw:
Inzetcriterium 1 – Leeftijd <45 jaar
Inzetcriterium 2 – Geen urine verkrijgbaar of onverwachte uitslag van de dipstick
Inzetcriterium 3 – Suïcides
Inzetcriterium 4 – Bedrijfsongevallen
Inzetcriterium 5 – Waterlijken
Inzetcriterium 6 – Drugsgebruik
Inzetcriterium 7 – Twijfel aan natuurlijk/ Onverwacht/ onverklaard overlijden
Inzetcriterium 8 – Overledenen aangetroffen bij brand
Het incorporeren van PMBT bij de lijkschouw kan de forensisch arts helpen bij de bevestiging van
zijn/haar vermoeden rondom de aard van overlijden. Ook in andere regio’s wordt PMBT steeds vaker
een onderdeel van de schouw.



MARK Two conferentie

Op 28 november organiseert FARR samen met “MARK two” de nascholing ‘Geen evidente
doodsoorzaak’. De nascholing vindt plaats in het Anatomiegebouw in Utrecht met als dagvoorzitter
Hans van Santen huisarts uit Velp die van 2012 tot 2018 hoofdredacteur van Medisch Contact was.
De nascholing wordt zeer goed ontvangen, door de deelnemers (met name huisartsen) die de dag
bijwonen.

December 2019


Keuzeonderwijs

In december en januari ligt er ieder jaar een grote focus op het keuzeonderwijs aangeboden aan 2e
jaars geneeskunde studenten. Ook in 2019 hebben we dit onderwijs weer aangeboden en werd dit
met zeer veel enthousiasme ontvangen. We zijn dankbaar voor de energie die hier door de collega’s
in gestoken wordt.

5. Mensen en middelen


Personeel

In 2019 zijn er vrij veel veranderingen in het werknemersbestand opgetreden.
Onderstaand overzicht geeft weer hoe het medewerkersbestand was opgebouwd per 1-1-2019 en
per 1-1-2020:

Algemeen directeur/Forensisch Arts
Medisch Directeur/Forensisch Arts
Directeur Bedrijfsvoering
Forensisch Arts (ZZP)/Mede-Eigenaar
Forensisch Arts
Forensisch Arts op ZZP basis
Arts in Opleiding tot Forensisch Arts
Arts Niet in Opleiding tot Specialist
Medisch Administratief Medewerker
Financieel Administratief Medewerker


1-1-2019
Personen
FTE
1
0,8

4
12
2
2

0
3,3
0
2

5
1

2,9
0,8

1-1-2020
Personen
FTE
1
1
4
11
1
1
1
3
1

0,8
0,6
0
3,3
0
1
0,9
1,9
0,7

Interne overlegstructuren

FARR kent de volgende vaste interne overlegstructuren:






DGA overleg ( als Raad van Toezicht)
Directie overleg
Personeelsoverleg/Artsenoverleg
Dagploegoverleg
Werkbespreking administratie

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 in de laatste 3 jaar redelijk stabiel rond
de 4200 contactmomenten per jaar. Wel is het licht afgenomen ten opzichte van 2018. Telefonische
consulten voor arrestanten is nog meer toegenomen, dit was 2941 in 2015 in 2019 4400, hetgeen
een toename van 32% in 5 jaar betekent. Het aantal visites en consulten is minder fors gestegen.
Hierin is een toename van 9% te zien (2019 vs 2015).

Tabel 1. Arrestantenzorg

5.2.Letselbeschrijvingen
Het aantal letselbeschrijvingen is, ten opzichte van 2018, toegenomen. 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.

Naast het direct beschrijven van letsels werken we ook aan de vertalingen van letsels. Een vertaling
houdt in dat een letsel, beschreven door een collega medicus wordt vertaald zodat ook justitie
begrijpt hoe dit letsel geïnterpreteerd kan/mag worden.

Tabel 2. Letselbeschrijvingen

5.3. Bloedafname in het kader van Wegenverkeerswet
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 2019 is deze hoeveelheid nog verder opgelopen tot 1052 bloedafnames in het
kader van de Wegenverkeerswet.
In artikel 12 lid 3 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer wordt 90 minuten
na staande houding 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 en de daarbij behorende tijdsdruk heeft belangrijke
consequenties voor de bedrijfsvoering van FARR.

Tabel 3. Art.8

5.4.Schouwen
Het aantal schouwen is significant toegenomen van 2015 tot 2018. In 2019 is dit aantal ten opzichte
van 2018 afgenomen maar het totaal in 2019 is wel meer dan in 2017. Vorig jaar zagen we dat met
name het aantal schouwen bij ouderen ten gevolge van val/ gebroken heupen is toegenomen. Ook
zien we een toename in de hoeveelheid euthanasie schouwen.

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
FARR verricht zeden onder in de politie regio Rotterdam en in de regio Haaglanden. In tabel 6 zijn
deze hoeveelheden dan ook gesplitst (donkerblauw = Rotterdam, lichtblauw = Den Haag). Tot 2019
waren deze hoeveelheden redelijk stabiel. In 2019 is dit in verhouding sterk toegenomen. Het
verschil in percentage ten opzichte van 2018 is 20%.
Voor de regio Haaglanden is ieder jaar een toename in aantallen te zien. Ten opzichte van 2015 is dit
toegenomen met 67%.
De reden van de waargenomen stijging in het aantal zeden Forensisch Medische Onderzoeken is niet
geheel duidelijk. Sinds Januari 2018 is het nieuwe Centrum voor Seksueel Geweld geopend op de
Schiedamsedijk 95 bij de GGD Rotterdam. Mogelijk speelt de hiermee samenhangende de
significante verbetering in de zorg, de betere verbindingen in het netwerk en de toename in
professionalisering (een landelijke trend) van het CSG bij deze toename een rol.
Van januari tot december 2018 wordt na afloop van ieder Forensisch Medisch Onderzoek (FMO)
zowel in het Erasmus MC als in het CSG een kwaliteitsmonitor formulier ingevuld. Invullen van
Monitor wordt gedaan door de forensisch verpleegkundige (CSG) of door de zedenrechercheur
(Erasmus MC) . In de monitor staan 15 vragen; datum, locatie, slachtoffers leeftijd, naam arts, is de
onderzoeksruimte klaar voor gebruik, kon het onderzoek direct worden gestart, aantal personen in
kamer, is het te druk in de kamer, iedereen op hoogte van zijn/haar taak? Wordt er gehandeld
volgens protocol, waren er onregelmatigheden tijds onderzoek en ten slotte verbeterpunten of
opmerkingen. Het betreft allen open vragen met afdoende ruimte voor invullen. De Monitor
evaluatie wordt in Juni 2019 afgesloten. Een belangrijke uitkomst van de evaluatie van de monitor is
dat er verbeterpunten voor de werkwijze in beide locaties worden aangedragen. Een reden voor de
toename van zeden FMO’s in 2018 en 2019 kan niet worden geconcludeerd uit de evaluatie.

Tabel 6 zeden.

6. Grafische weergave verrichtingen 2019
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 148 is. Dit is ten opzichte van 2018 nauwelijks
veranderd. Vooral de maand juli valt op met een hoog aantal schouwen. We zien deze
maand een stijging in het aantal natuurlijke overlijdens (en daarbij vooral een stijging in het
aantal vindingen). Dit was ook het geval in januari.
De grijze lijn vertegenwoordigd het aantal schouwen bij euthanasie. Tijdens deze schouw
wordt vooral gecontroleerd of de euthanasie lege Artis is uitgevoerd. Deze vallen onder de
niet-natuurlijk overlijdens.

2. De verdeling van 1775 niet – natuurlijke schouwen in het jaar 2019.
Het grootste aandeel van schouwen betreft schouwen bij euthanasie of hulp bij zelfdoding.

3. Vanaf november is de criteria voor de pilot in het kader van het post mortale bloed
onderzoek naar toxicologie uitgebreid. Dit is ook terug te zien in onderstaande grafiek.
Door de uitbreiding in criteria mag de forensisch arts bloed afnemen voor toxicologisch
onderzoek als feitelijke ondersteuning bij de schouw.

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 2019 een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Dit komt
door interne ontwikkelingen binnen de FARR maar ook door de ontwikkelingen op landelijk en
politiek niveau rondom de forensische geneeskunde. De totale hoeveelheid verrichtingen is in
2019 met 8% toegenomen ten opzichte van 2018. Dit verschil komt vooral door een grote
stijging in telefonische consulten en een flinke stijging in het aantal bloedafnames in het kader
van de wet Verbeteren aanpak drugs in het verkeer. Vooral deze toename in de bloedafnames
brengt een extra belasting voor het rooster met zich mee zeker aangezien deze binnen anderhalf
uur na staande houding moeten worden gedaan. Daarnaast blijven de diepgang en de
complexiteit van de zaken toenemen binnen de forensische geneeskunde.
Grote zorg binnen FARR (maar ook landelijk binnen de forensische geneeskunde) is de
(dreigende) schaarste van forensisch artsen. Binnen de organisatie wordt gezocht hoe hier
bijgedragen kan worden om deze schaarste waar mogelijk op te vangen en bij voorkeur zelfs te
voorkomen.
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 2019 is FARR wederom een betrouwbare partner voor politie en
justitie, voor forensisch medisch onderzoek en forensische zorg gebleken.

Jack Menke & Geranda Zeelenberg
Directie FARR

