Inschrijving geschiedt door:
•
faxen (070 – 8886551) of opsturen van het inschrijfformulier aan:
secretariaat van het FMG p/a Nederlands Forensisch Instituut;
Postbus 24044; 2490 AA Den Haag.
•
e-mail met de juiste informatie aan: y.van.ettinger@nfi.minjus.nl
(De eerste letter van het e-mail adres is de kleine letter y van Yvonne)
•
inschrijving is definitief zodra het verschuldigde bedrag op bankrekening
61.62.48.954 van de "Symposiumrekening FMG" te Boxtel is bijgeschreven
onder vermelding van “Lijkschouw breed bekeken”.
Inschrijvingskosten (inclusief lunch en borrel) bedragen:
•
€ 85, - voor leden en begunstigers
•
€ 110, - voor niet – leden
•
€ 25, - voor studenten (op vertoon van de collegekaart)
•
Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het symposium op
bovengenoemde rekening staat, dient aan de zaal contant te worden
afgerekend of een verklaring te worden getekend dat betaling zal
plaatsvinden.
•
Het certificaat wordt verstrekt op basis van aanwezigheid en het voldaan
hebben van de financiële verplichtingen.

SYMPOSIUM
“Lijkschouw breed bekeken”

Naam ………………………………………………….. Voorletters …….……….
wel / geen lid van het FMG / student*
Lidnummer FMG ……….……..
Adres ……………………… Postcode…………….. Plaats ………………………
Tel:…………..………… e-mailadres :…………………………………….………..
* omcirkelen wat van toepassing is
Schrijft zich in voor deelname aan het FMG symposium op 7 april 2006:
“Lijkschouw breed bekeken”.
Heeft kennisgenomen van de inschrijvingsvoorwaarden, zoals vermeld
op deze folder.
De inschrijvingskosten van €………. worden overgemaakt door:
…………………………………………………………………….…………………….
Bij inschrijving door een organisatie dient de organisatie en
contactpersoon daarvan vermeld te worden, te weten:
……………………………………………………………………………………………
De overschrijving vindt plaats op bankrekening 61.62.48.954 t.n.v.
“Symposiumrekening van het FMG” te Boxtel onder vermelding van:
“Lijkschouw breed bekeken”

Vrijdag 07 april 2006
Lokatie
Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6
Den Haag

Accreditatie is aangevraagd bij
het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde

Ondertekening.
Forensisch Medisch Genootschap
www.forgen.nl
Vereniging voor Forensische Geneeskunde

Lijkschouw breed bekeken
Lijkschouw breed bekeken
Programma
De lijkschouw is een onderdeel van het werk van elke arts in Nederland, zij het dat
de aard en hoeveelheid ervan voor de behandelaar duidelijk verschillen met die
voor de forensisch arts. De behandelend arts moet zich dan ook bewust zijn van
het moment waarop hij/zij een schouw dient over te dragen. De Wet op de
Lijkbezorging geeft daarvoor weliswaar kaders, de interpretatie daarvan is aan de
arts zelf. Met de recente publicatie van de “KNMG Handreiking lijkschouw voor
artsen” worden de in de wet genoemde kaders nog eens duidelijk op een rij gezet,
alle discussiepunten zal dit echter niet wegnemen. Het begrip lijkvinding is
hiervan een fraai voorbeeld: wat is het nu precies en wat moet de behandelaar er
wel of niet mee. Hierop en op de genoemde handreiking zal vandaag nader
worden ingegaan. Daarnaast zal een aantal “bijzondere lijkschouwen” de revue
passeren, die zich weliswaar niet dagelijks voordoen maar voor het werk van de
forensisch arts van groot belang zijn.
Tot slot zal aandacht worden besteed aan het financiële aspect van ”de
lijkschouw'': al sinds vele jaren is dit het onderwerp van veel discussie tussen
diverse departementen, waarbij niemand zich kennelijk echt verantwoordelijk
voelt voor een goede gang van zaken dienaangaande. De voor vandaag geplande
forumdiscussie belooft dan ook een interessante te worden.

09.30 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 11.15

11.15 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.15
14.15 – 14.45

Toelichting voor een vlotte verwerking van de inschrijving
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is verplicht een strenge
toegangscontrole te hanteren. Niet iedereen kan zo maar naar binnen.
Toegang tot het NFI verkrijgt men na inschrijving aan de balie en controle van de
persoonsgegevens aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
Om de toegang te versnellen kunt U bij Uw inschrijving voor deelname aan het
symposium een kopie meesturen van een geldig legitimatiebewijs, b.v. kopie van
rijbewijs of paspoort, waarna U door het secretariaat van het FMG wordt
aangemeld en controle van de persoonsgegevens vooraf kan plaatsvinden.
Voor een vlotte verwerking verdient het faxen van Uw inschrijfformulier met een
kopie van Uw legitimatiebewijs de voorkeur.
Faxen naar 070-8886551 t.a.v. Yvonne van Ettinger Secretariaat FMG.
Het NFI is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Vanaf Den Haag Centraal
Station met Tramlijn 15 uitstappen halte Laan van Ypenburg.
Degene die met eigen vervoer komen kunnen hun auto parkeren op de
parkeerplaats van het NFI op het naast de ingang van het NFI gelegen terrein van
Wereldhaven Managements Nederland B.V.

14.45 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.45
16.45

Ontvangst en inschrijving
Inleiding “lijkvinding”
Wat is het, hoe vaak komt het voor?
Is er verschil met andere
sterfgevallen?
Wie is verantwoordelijk voor wat?
“Het waterlijk”
Wat is het?
Is er verschil met andere
sterfgevallen?
Wat zijn de specifieke for. aspecten?
Casuïstiek uit België deel I
Bijzondere lijkschouwingen bij onze
zuiderburen?
Lunch
Casuïstiek uit België deel II
De lijkschouw door de behandelend
arts
Wat verwacht de KNMG van de
behandelend arts?
Is er verschil tussen een schouw door
een behandelend arts en een schouw
door de forensisch geneeskundige?
Wie betaalt de lijkschouw?
Forumdiscussie
Thee/koffie
ALV
Borrel

Dr. Mr. C. Das.

Mw. Drs. B. Oude
Grotebevelsborg

Mw. Dr. K. de Munnynck

Mw. Dr. K. de Munnynck
Mw. Mr. R. P. de Roode

Dhr. D. Goudart
Dhr. drs. R. Verelzen

Sprekers:
Dr. Mr. C. Das, voorzitter FMG.
Mw. Drs. B. Oude Grotebevelsborg, forensisch arts GGD Amsterdam en Forum
Educatief.
Mw. Dr. K. de Munnynck, arts-staflid Centrum Forensische Geneeskunde te
Leuven, België.
Mw. Mr. R. P. de Roode, beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG.
Dhr. D. Goudart, Seniorbeleidsmedewerker Directie Handhaving Ministerie van
Justitie.
Dhr. drs. R. Verelzen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ook zijn vertegenwoordigers van resp. het College van Procureurs-Generaal en
van de Raad van Hoofdcommissarissen uitgenodigd.
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