Inschrijving:
U kunt zich aanmelden via de website: www.forgen.nl/symposia
Of e-mail de gevraagde gegevens (zie onder) naar: secretariaat@forgen.nl
U ontvangt daarna een bevestiging van inschrijving.
Kosten symposium (inclusief lunch en borrel):
€ 130, - voor leden en begunstigers FMG.
€ 160, - voor niet-FMG leden.
Gereduceerd tarief:
€ 65, - voor rustend FMG leden.
€ 25, - voor studenten met forensische affiniteit (op vertoon collegekaart,
per FMG lid 1 introducé mogelijk).
Na afloop van het symposium ontvangt u de factuur.
Accreditatie:
Een certificaat / accreditatie wordt verstrekt / bijgeschreven in GAIA op basis
van aanwezigheid en het voldaan hebben aan de financiële verplichtingen.
Om voor een certificaat / accreditatie in aanmerking te komen, dient ook
aan het einde van het symposium de aanwezigheidslijst getekend te worden.
Deze lijst zal na de laatste voordracht bij de uitgang liggen.
Gevraagde persoonlijke gegevens bij inschrijving per e-mail:

Dhr. / Mevr.*

Najaarssymposium FMG
‘Intuïtie’

Naam + voorletters
Wel / geen* lid van het FMG
Lidnummer FMG

Vrijdag 2 november 2018

Bij student introducé: naam introducerend FMG lid
BIG-registratienummer
Ik heb een persoonlijk dossier in GAIA: ja / nee*

Beatrixgebouw van de Jaarbeurs
( Jaarbeursplein te Utrecht )

Ik wil een certificaat ontvangen: ja / nee*

Adres + Postcode + Woonplaats

Accreditatie is aangevraagd bij

Telefoonnummer + e-mailadres

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V

*doorstrepen wat niet van toepassing is

Indien de factuur naar uw werkgever gestuurd moet worden, dient u de
volgende gegevens ook mee te sturen in de e-mail:
Naam werkgever
Ter attentie van
Adres + Postcode + Plaats

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

‘Intuïtie’

'Intuïtie’ wordt in de psychologie wel omschreven als ‘impliciete ingevingen,
als gevolg van bepaalde gedachtegangen en waarnemingen. Dit in tegenstelling tot het bewuste of expliciete kennen en waarnemen’.
Over de, soms dubieuze, rol van intuïtie bij het nemen van beslissingen in
opsporingszaken, zijn reeds verschillende boeken geschreven door rechtspsychologen. Moeten we onze intuïtie hevig wantrouwen en zo lang mogelijk
buiten de deur houden, of is intuïtie juist van toegevoegde waarde in het opsporingsonderzoek?
Als forensisch arts word je beïnvloed door bijvoorbeeld voorinformatie, door
de omgeving waarin jijzelf, het slachtoffer en de arrestant zich bevinden, door
eigen vooroordelen, eigen ervaringen, enz..
Ook in ònze beslissingen zal intuïtie een rol spelen. Soms onbewust en soms
handelen we juist bewust op onze intuïtie.
Vragen die wij ons als beroepsgroep bijvoorbeeld zouden moeten durven stellen zijn:
Is het zo dat je handelen als forensisch arts altijd op (wetenschappelijke) kennis gebaseerd is, of moet zijn? In hoeverre wordt tijdens het werk ons denken
en ons handelen beïnvloed door onze intuïtie? Ben je je bewust van de mogelijke valkuilen als het gaat om het herkennen van beslissingen op intuïtie en
op 'objectieve feiten'?
Dit onderwerp wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij rekening is gehouden met eerste lijn / tweede lijn en verschillende disciplines.
Dagvoorzitter: John van den Heuvel, misdaadjournalist, schrijver, presentator, voormalig politiefunctionaris
Sprekers:
Dhr. Hans Aarsman, schrijver, fotograaf, theatermaker, fotodetective
Mevr. dr. Claire van den Eeden, rechtspsycholoog, Ministerie van J en V
Mevr. drs. Ellen van den Broek, GZ-psycholoog, van der Hoevenkliniek
Utrecht
Mevr. drs. Heike Terlingen, Kinderarts en Forensisch arts pediatrie, Nederlands Forensisch Instituut
Mevr. drs. Marie Louise Loos, promovenda Universiteit van Amsterdam
Dhr. ing. Mikle van der Scheer, Bloedspoorpatroonanalyse, Nederlands Forensisch Instituut
Dhr. Jasper van der Duin, senior Forensische Opsporing, Politie Eenheid Den
Haag
Mevr. drs. Tamara Gelderman, promovenda Universiteit Groningen
Forensisch Medisch Genootschap
www.forgen.nl
Vereniging voor Forensische Geneeskunde

Programma
9:00 - 10:00 uur

Algemene Leden Vergadering

09:45 – 10:15
uur

Ontvangst en koffie

10:15 – 10:30
uur

Welkomstwoord door de dagvoorzitter

John van den Heuvel

10:30-11:00

Eén beeld, verschillende zienswijzen ;
ontdekkingen door observatie

Hans Aarsman

11:00 – 11:45
uur

Intuïtie bij PD onderzoek, een benadering vanuit de rechtspsychologie

Claire van den
Eeden

11:45 – 12:30
uur

Risicotaxatie in de TBS-kliniek

Ellen van den
Broek

12:30 – 13:30
uur

Lunchpauze

13:30 – 14:00
uur
14:00 – 14:30
uur

Valkuilen bij genitaal onderzoek bij kinderen
Sturende informatie bij radiologisch onderzoek

14:30 – 15:00
uur

Theepauze

15:00 – 15:50
uur

Bloedspoorpatroononderzoek

Mikle van der
Scheer

15:50 – 16:35

Intuïtie op de PD; een praktijkvoorbeeld

Jasper van der
Duin

16:35 – 16:45
uur

Onderzoeksactiviteiten: Schatten van
het PMI gebaseerd op ontbinding

Tamara Gelderman

16:45 – 17:00
uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00 – eind

Borrel in foyer na afloop
Symposium

FMG bestuur

Heike Terlingen
Marie–Louise Loos

