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Notulen ALV FMG 22 april 2016
Aanwezige leden: zie separate presentielijst
Aanwezig bestuur: Wilma Duijst, Joris Stomp, Bart Kruyver, Aleid de Booij, Emmeken
Hofstee, Will Vervoort, Dico Strop
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 13 november 2015
PPB merkt op dat de vergaderstukken niet op de FMG website staan. Deze zijn echter via
e-mail verspreid.
Er zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen zelf.. Deze worden vastgesteld.
3. Bestuursmededelingen
- Ontwikkelingen m.b.t. de opleiding.
Will Vervoort houdt een presentatie over de 2 mogelijke varianten van een 4 jarige
opleiding tot forensisch arts, 1 binnen en 1 buiten de hoofstroom M&G (arts M&G
met deskundigheidsgebied FG resp. specialist FG)
FG). De duur van beide varianten is hoe
dan ook 4 jaar. Dit is opgelegd vanuit nieuwe Europese regelgeving.
Binnen de hoofdstroom M&G, onder de vleugels van de KAMG
KAMG,, is het makkelijker
om gebruik te maken van bestaande structuren en financiering, maar is er minder
ruimte voor
oor specifieke forensisch geneeskundige in
invulling. Vanwege de clustering in
deskundigheidsgebieden kan de arts M&G wel wat breder worden ingezet, maar niet
oneindig.
Bij het volledig zelf organiseren van een opleiding los van de KAMG bestaat meer
ruimte voor
or eigen invulling, maar dit vraagt het nodige van het FMG, o.a. in het
verkrijgen van goedkeuring door het CGS (College Geneeskundig Specialisten) en het
regelen van financiering voor de opleiding.
Idealiter vindt in het laatste opleidingsjaar verdieping plaats op de thema’s strafrecht,
communicatie en rapportage. Uiteraard zullen ook alle suggesties vanuit de
ledenraadpleging t.a.v. onderwerpen en stages worden meegenomen in het ontwerp.
Op dit moment overlegt het bestuur met de KAMG over de ruimte die he
het FMG krijgt
voor FG invulling. In de volgende FMG nieuwsbrief zal extra aandacht worden
besteed aan de opleiding (en nieuwe herregistratie-eisen).
WvdW merkt op dat aansluiten bij de M&G opleiding zijns inziens onwenselijk is,
ook gezien de leegloop in ddat vak.
Gezien de (zijns inziens) terugloop / stabilisatie van het aantal overlijdensgevallen
door geweld, vraagt hij zich ook af of het bestuur voor gedeelde of ongedeelde uitvoer
van de FG is.. Wilma Duijst geeft aan dat het bestuur voor ongedeelde
deelde uitvoer gaat. In
dat geval pleit van de Water ervoor dat de forensisch arts curatief wel goed opgeleid

moet worden en dat curatieve kennis en vaardigheden ook onderhouden moeten
worden. Het bestuur beaamt dat.
Wilma Duijst benadrukt dat het van belang is dat we ons als beroepsgroep meer gaan
profileren en dat we beter opkomen voor ons vak, anders zullen andere partijen voor
ons gaan beslissen en taken wellicht van ons overnemen. Het is ook van belang dat er
meer aanwas komt van jonge artsen, gezien de leeftijdsopbouw van de bestaande
groep. Een volwaardige opleiding, met meer aanzien, maakt het aantrekkelijker voor
jonge artsen om voor het vak te kiezen.
-

Ontwikkelingen ZonMw
Wilma Duijst stelt Renate Klop voor, die gedurende het symposium aanwezig was. Zij
is programmacoördinator bij ZonMw en zal het FMG gaan ondersteunen en adviseren
over onderzoeksvragen en het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook de
financiering daarvan. Het doel is dat de forensische geneeskunde meer
wetenschappelijke basis krijgt.
In dat licht is Wilma Duijst verheugd te melden dat er afgelopen dinsdag 18 april een
1ste bijeenkomst was van alle 20 promovendi forensisch geneeskunde (en aanpalende
gebieden). Tijdens dit overleg werden nuttige contacten gelegd en werd direct
onderling afgestemd. Er is ook een vervolg bijeenkomt gepland in het najaar.

-

Ledenraadpleging
Vorige ledenvergadering werd deze al aangekondigd en inmiddels is de
ledenraadpleging uitgezet. In eerste instantie was de ledenraadpleging bedoeld om te
peilen op het instellen van (meer) commissies. Uiteindelijk is het een bredere peiling
onder de forensisch artsen op diverse onderwerpen geworden. De deadline voor
deelname was 13 april.
Wilma Duijst geeft een presentatie van de conclusies n.a.v. de ledenraadpleging in een
notendop. De respons was verrassend goed, 54%. Veel leden hebben zich aangemeld
om deel te nemen aan commissies (n 47) en onderwijsactiviteiten (n 55).
De leden die zich hebben opgegeven, zullen in mei/juni worden benaderd over hun
mogelijke bijdrage.
Er zal een uitgebreide rapportage volgen van de ledenraadpleging voor de leden.

-

Bestuurswisseling/vacatures
Dico Strop stopt op 1-1-2017 als bestuurslid en penningmeester. Bart Kruyver neemt
dan het penningmeesterschap van hem over. Er zijn vacatures voor 2 algemeen
bestuursleden. Cecile Woudenberg, die eerder een open sollicitatie instuurde, zal als
kandidaat bestuurslid mee gaan draaien in het bestuur. Bij wederzijdse goedvinding
zal het bestuur haar tijdens de komende ledenvergadering voordragen als nieuw
bestuurslid. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden via het
secretariaat van het bestuur (fmg@farr.nl).

-

NODOK
Het wachten is nog op definitieve goedkeuring van (met name) het financiële plaatje
van NODOK. De procedure zelf is feitelijk al ½ jaar onveranderd. De verwachting van
Wilma Duijst is dat NODOK in september van dit jaar definitief wordt ingevoerd.
N.a.v. een vraag van PL, alle universitaire medische centra zullen deelnemen, behalve
LUMC. GGD Nederland onderhandelt mee m.b.t. de financiering van de NODOK
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activiteiten door de forensisch artsen. In NODOK is ruimte voor vervoerskosten van
de overleden minderjarige. Deze kosten worden niet bij de ouders neergelegd.
N.a.v. een vraag van PPB, de bedoeling is om zoveel mogelijk de bestaande opgeleide
(WOKFA) artsen op te leiden voor de NODOK. Maar uitzonderingen zijn mogelijk en
zijn ook afhankelijk van de situatie in de regio’s. Een apart dienstenrooster voor
forensisch artsen lijkt (om financiële redenen) niet haalbaar. Naar verwacht zal tussen
de regio’s meer samengewerkt moeten worden.
-

FMG website
De website wordt op dit moment ontwikkeld. Daarbij worden suggesties uit de
ledenraadpleging meegenomen. Belangrijk streven is om de website zo eenvoudig en
logisch mogelijk in te richten, maar ook dat de gegevens actueel worden gehouden.
N.a.v. een vraag van KvdH, mogelijkheid tot IDEAL betalingen zullen niet worden
ingebouwd, vanwege de relatief hoge kosten daarvan.
De website zal naar verwacht voor de zomervakantie operationeel zijn.

4. Financiële update door de penningmeester
Het financieel jaarverslag 2015 en de financiële begroting voor 2016 worden
toegelicht door de penningmeester, Dico Strop. De kascommissie heeft deze stukken
inmiddels goedgekeurd. Ook de leden geven tijdens vergadering hun goedkeuring,
waarmee de stukken zijn vastgesteld. FD en KdK zullen in 2016 de kascommissie
vormen.
5. Presentatie commissies en werkgroepen
- Commissie O&W
Er is een vacature voor de functie van voorzitter van de commissie O&W. Met het
vertrek van KvdH als voorzitter, wordt deze functie nu tijdelijk waargenomen door
KD. Collega AIJ (niet aanwezig tijdens ALV) heeft zich bereid getoond om deze
functie op zich te nemen en het bestuur kan haar aanbevelen. De commissieleden
zullen AIJ uitnodigen voor een kennismaking tijdens een commissievergadering.
Daarna zal besloten worden of AIJ de voorzittershamer over gaat nemen van KD.
Wilma Duijst merkt nog op dat het onzeker is of de commissie in de huidige vorm zal
blijven bestaan. Gezien het belang van wetenschappelijk onderzoek en het vele werk
dat zal voortvloeien uit opleidingsplannen, is het een optie om de commissie op te
splitsen.
Verder geeft Wilma Duijst aan dat er mogelijk nog andere nieuwe commies worden
opgericht. Gelukkig hebben zich vele belangstellenden aangemeld.
- Commissie FVK
Bij afwezigheid van verpleegkundigen doet KvdH verslag. De commissie forensische
verpleegkunde heeft een 1ste bijeenkomst gehad met deelname vanuit (bijna) alle
regio’s, onbekend welke regio-indeling wordt gehanteerd. De commissie heeft
verzocht om een contactpersoon binnen het bestuur. Aleid de Booij heeft als
bestuurslid deze taak op zich genomen en zal contact opnemen met de commissie
FVK om af te stemmen.
- Blauw
JK is sinds kort contactpersoon voor het FMG bij de redactie van het politieblad
Blauw. Afhankelijk van de onderwerpen zal zij forensisch artsen of andere leden met
een specifieke deskundigheid benaderen. Wanneer leden zelf onderwerpen hebben
waarover zij in het blad willen publiceren, kunnen zij dit aangeven bij JK (via het
secretariaat van het FMG).
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6. Rondvraag
- CdL zou meer aanbod voor FG geaccrediteerde nascholing willen zien. Het huidige
aanbod is beperkt. Voor bestaande scholing op ander gebied, zou ook accreditatie voor
FG aangevraagd kunnen worden. Het bestuur herkent de situatie die CdL beschrijft.
Mogelijk dat een commissie hier een taak in kan hebben. Op de nieuwe FMG website
zal het scholingsaanbod overigens ook meer aandacht krijgen.
- TE vraagt of de huidige NSPOH opleiders voor de nieuwe opleiding ook benaderd
gaan worden. TE is nu opleider en wilt dit graag voortzetten. Wilma Duijst geeft een
bevestigend antwoord.
- PPB herhaalt zijn verzoek dat ook tijdens de vorige ALV aan de orde kwam, namelijk
het formeel oprekken van de opleidingstermijn voor de basisopleiding tot forensisch
arts. Dit met name omdat deze opleiding niet goed loopt, er zijn onvoldoende
inschrijvingen voor modules en deze worden regelmatig gecanceld. Het bestuur
herkent de problemen en zal dit tijdens een bestuursvergadering bespreken. Joris
Stomp benadrukt wel dat de opleiding vernieuwd en uitgebreid zal gaan worden. Er
zullen om die reden geen grote wijzigingen of investeringen meer worden aangebracht
in de oude opleiding en opleidingsstructuur.
- KvdH pleit ervoor om de eisen voor 1ste registratie ook te verzwaren. Nu komt het
voor dat artsen in opleiding geregistreerd forensisch arts worden zonder ooit een lijk te
hebben geschouwd. Wilma Duijst vraagt zich af of dat klopt maar geeft aan dat de
situatie zoals KvdH die beschrijft onwenselijk is. Bij de inrichting van de nieuwe
opleiding zullen ook eisen worden vastgesteld voor 1ste registratie. Het streven van het
bestuur is overigens om te komen tot 1 soort registratie FG. Uiteraard zullen er voor
de huidige geregistreerde forensisch artsen overgangsregelingen komen.
- JK vraagt of er in de nieuwe situatie van opleidingen en registratie ook voldoende oog
zal zijn voor specialistische functies. In die zin dat sommige forensisch artsen hoog
gespecialiseerd werk doen, maar niet alle taken uitvoeren, zoals arrestantenzorg.
Wilma Duijst geeft aan dat er uiteraard ruimte moet zijn voor aangepaste eisen voor
gespecialiseerde forensisch artsen.
7. Sluiting met aansluitend hapje en drankje 17:00 uur
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