Inschrijving geschiedt door:
• faxen (070 – 8886551) of opsturen van het inschrijfformulier aan:
secretariaat van het FMG p/a GGD Amsterdam;
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.
• e-mail met de juiste informatie aan: FMG@ggd.amsterdam.nl
• U ontvangt een factuur tevens bevestiging van de inschrijving.
• inschrijving is definitief zodra het verschuldigde bedrag op bankrekening
61.62.48.954 van de “Symposiumrekening FMG” te Boxtel is bijgeschreven onder
vermelding van “uw naam en inschrijfnummer”.
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.
Dhr / Mevr /* Naam ……………………..............................................Voorletters ...……….
wel / geen lid van het FMG / student*

SYMPOSIUM

Lidnummer FMG …….......................….……..

Adres ………………………………...............................……………………………………………….....

“Geweld, letsels en letselverklaringen”

Postcode……....……….. Plaats ……………..........................………………………………………….
Tel:…………..……………………………................................…………………………………………….
e-mailadres :………………………………..............................…….………………………………..…..
*doorstrepen wat niet van toepassing is.
Schrijft zich in voor deelname aan het FMG symposium op 20 april 2007:
“Geweld, letsels en letselverklaringen”.
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:
“uw naam en lidnummer”
Ondertekening:

Vrijdag 20 april 2007
Het symposium wordt gehouden te Amersfoort
In het Regardz Meeting Center de Eenhoorn
Koningin Wilhelminalaan 33
(De Eenhoorn ligt tegenover het centraalstation)
Accreditatie is aangevraagd bij
het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde

Programma

Geweld, letsels en letselverklaringen

Sprekers:
Udo Reijnders

(forensisch arts GGD Amsterdam en docent VU)

Joris Stomp

(auteur protocol letselverklaringen GGD Nederland)

Frank vd Goot

(patholoog NFI en VU)

Henk Sillevis Smitt

(dermatoloog AMC)

Marco Mulder

(TR Utrecht)

Lia Knoet

(politie Haaglanden)

09.30 – 10.00

Inschrijving en koffie

10.00 – 10.05

Welkomstwoord door:
Dhr. Mr. Dr. C. Das, voorzitter FMG.

10.05 – 10.35

Mishandeling en geweld
Verschillende vormen, frequentie en
achtergronden

Huisarts wordt nader
bekend gemaakt.

10.35 – 11.05

Letsels
Verschillende vormen en kenmerken

11.05 – 11.30

Koffiepauze

11.30 – 12.00

Letselverklaringen
Beschrijving, interpretatie en
verslaglegging

Joris Stomp

12.00 – 12.30

Wonddatering

Frank v.d. Goot

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.00

Dermatosen
Verschillende vormen, beschrijving,
diagnostiek, DD met ‘artefacten’

Henk Sillevis Smitt

14.00 – 14.30

Fotografie en Crimescoop
Mogelijkheden en onmogelijkheden

Marco Mulder

14.30 – 15.00

Aangifte en vervolging
Procedures en beleid

Lia Knoet

15.00 – 15.15

Theepauze

15.15 – 16.30

Algemene Leden Vergadering

16.30 – 17.30

Afsluiting en borrel

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

Udo Reijnders

