Inschrijving geschiedt door:
Faxen (010-2447183) of opsturen van dit inschrijfformulier aan:
Secretariaat van het FMG, p/a Forensisch artsen Rotterdam Rijnmond
Rozenlaan 115, 3051 LP Rotterdam.
Of aanmelden via de website www.forgen.nl of e-mail de onderstaande
persoonsgegevens aan fmg@farr.nl.
U ontvangt een factuur als bevestiging van inschrijving met daarop uw lid–
of inschrijfnummer. Uw inschrijving is definitief zodra het verschuldigde
bedrag op girorekening 43.20.962 van FMG is bijgeschreven onder
vermelding van uw naam en het op de factuur vermelde lid– of
inschrijfnummer. Het BIC en IBAN nummer van de rekening zijn:
BIC: INGBNL2A IBAN: NL55 INGB 0004 3209 62
Kosten symposium (inclusief lunch en borrel) bedragen:
€ 130, - voor leden en begunstigers FMG.
€ 160, - voor niet FMG leden.
€ 65, - voor rustend FMG leden.
Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het symposium op
bovengenoemde rekening staat, dient aan de zaal contant/pin te worden
afgerekend. Alleen indien de betaling ontvangen is, zal toegang tot de zaal
verleend worden. Een certificaat wordt verstrekt op basis van aanwezigheid
en het voldaan hebben aan de financiële verplichtingen.
Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient aan het einde van de
bijeenkomst de aanwezigheidslijst getekend te worden. Deze lijst zal na de
laatste voordracht bij de uitgang liggen.
Dhr / Mevr /* Naam …………………………. Voorletters ………………..
wel / geen lid van het FMG *
Lidnummer FMG ……………….
BIG Registratie nummer ……………………………………………………….
Certificaat ontvangen ja/nee*
*doorstrepen wat niet van toepassing is.

Adres ………………………………………………………………………………...
Postcode ……………………. Plaats …………………………………………....
Tel: …………………… e-mailadres …………………………………………….
Schrijft zich in voor deelname aan het FMG symposium
‘Een schot in de ‘roos’!’
op vrijdag 22 april 2016 te Amersfoort.
Indien de factuur naar uw werkgever gestuurd moet worden dient u de
volgende gegevens in te vullen:
Naam werkgever:…………………………………………………………………..
Ter attentie van:……………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………...
Postcode:………………………Plaats:…………………………………………….
Ondertekening.

Voorjaarssymposium FMG
Een schot in de ‘roos’!

Alles over vuurwapens en schotwonden
Vrijdag 22 april 2016
‘Eenhoorn Amersfoort’
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amerstfoort
Accreditatie is aangevraagd bij
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

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

‘Een schot in de ‘roos’!’
Alles over vuurwapens en schotwonden
Na een aantal symposia waarin breed gekeken werd, zullen we het komende symposium ons focus vernauwen. Deze keer worden niet zozeer die belangrijke sociaal
maatschappelijke aspecten van ons vakgebied belicht, maar is er aandacht voor de
forensisch-technische kant.
Hoewel het vuurwapenbezit in Nederland niet zo groot is als bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten, zullen de meeste forensisch artsen in hun carrière wel eens te maken krijgen met schotwonden.
Vanaf het oppervlak tot in de diepte zullen letterlijk en figuurlijk verschillende forensisch specialisten vanuit hun invalshoeken het onderwerp vuurwapengeweld belichten.
Welke sporen van de huid kunnen worden veiliggesteld en wat kunnen die sporen
opleveren? Is het mogelijk om het kaliber van een vuurwapen te bepalen aan de hand
van een schedelfractuur? Welke methoden zijn er om een schootsrichting vast te stellen? Wanneer kan een mri-onderzoek behulpzaam zijn bij kogels in het lichaam?
Welke methoden zijn er om een schotbaan in het lichaam te visualiseren? Welke wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er?
Wij verwachten u met dit programma een interessante dag te kunnen bieden,
waarbij u een compleet inzicht krijgt in de mogelijkheden en onmogelijkheden
ten aanzien van het onderzoek bij schotwonden.
Dagvoorzitter: Adriaan Zijlmans; voor malig politiechef Rotter dam
Sprekers:
Dhr. Ronald van Pelt; for ensische opspor ing Rotter dam, LTFO
Dhr. Erwin Matthijssen MSc; forensisch onderzoeker afdeling Wapens en Munitie,
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Dr. ir. Alwin Knijnenberg; for ensisch onder zoeker afdeling schotr esten NFI
Prof. dr. Paul Hofman; r adioloog unit For ensische Radiologie, Maastr icht Universitair Medisch Centrum
Dhr. drs. Harry van Venrooij; for ensisch ar ts KNMG, NFI
Dhr. Rob van Kan; r echer chekundige, Exper tisecentr um For ensische Opsporing Politie Eenheid Limburg
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Programma
09:00 – 09:30 uur

Ontvangst en koffie

09:30 – 09:40 uur

Welkomstwoord door dagvoorzitter

09:40 – 10:15 uur

Casus schietpartij

Ronald van Pelt

10:15 – 11:00 uur

Schotwonden

Harry van Venrooij

11:00 – 11:20 uur

Koffiepauze

11:20 – 12:20 uur

Onderzoek aan schotresten

12:20 – 13:20 uur

Lunchpauze

13:20 – 14:50 uur

Radiologie van schotbanen

14:50 – 15:00 uur

Theepauze

15:00 – 15:45 uur

Wapens en munitie

15:45 – 16:00 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

16:00 – 17:00 uur

ALV

17:00 – eind

Borrel in foyer na afloop symposium

Alwin Knijnenberg

Paul Hofman en Rob
van Kanten

Erwin Matthijssen

FMG bestuur

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

