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.

Voorjaarssymposium 2018 FMG

Gevraagde persoonlijke gegevens bij inschrijving per e-mail:

Ongevallen

Dhr. / Mevr.*
Naam + voorletters

Het is weer vrijdag de 13e...

Wel / geen* lid van het FMG
Lidnummer FMG

Vrijdag 13 april 2018

Bij student introducé: naam introducerend FMG lid
BIG-registratienummer

9:00 u - 17:00 u

Ik heb een persoonlijk dossier in GAIA: ja / nee*

Beatrixgebouw

Ik wil een certificaat ontvangen: ja / nee*

Jaarbeursplein Utrecht

Adres + Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer + e-mailadres
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Accreditatie:
toegekend door AbSg

Indien de factuur naar uw werkgever gestuurd moet worden, dient u de
volgende gegevens ook mee te sturen in de e-mail:

aangevraagd bij Accreditatiebureau KV&V

Naam werkgever
Ter attentie van
Adres + Postcode + Plaats

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

Vrijdag de 13e…
Als forensisch arts of forensisch onderzoeker kunt u te maken krijgen met
ongevallen. Soms gaat het om een ongeval of val in huis, soms om een verkeersongeval of auto-ongeval, andere keren om een arbeidsongeval. De impact en het opgelopen letsel zijn vaak divers. Ieder ongeval vraagt om een andere aanpak. Tijdens dit symposium richten we ons met name op de ongevallen buitenshuis.
Arbeidsongevallen lijken een ondergeschoven kindje, ze worden ook wel de
voorkombare misdrijven genoemd. Maar na de lijkschouw vindt er vaak nog
nader onderzoek plaats. Bij wie hoort dat onderzoek thuis? De FO, de arbeidsinspectie, beide? Is een sectie zinvol?
Hoe gaat het onderzoek na een verkeersongeval idealiter in zijn werk? Schouwen ter plaatse, in het mortuarium of beide? Samen met de FO, de VOA of beide? Moet er een ‘gewone’ of speciale verkeers-OvJ worden ingezet?
Tevens gaan we dieper in op de mogelijkheden van sporenonderzoek na een
ongeval. Wat kan het NFI allemaal met een voertuig? Meer dan de FO? Wanneer
heeft een onderzoek bij het NFI een toegevoegde waarde?
Soms ontvangen slachtoffers van een ongeval nog medische hulp. Wat gebeurt
er dan en wat kan er allemaal op straat gedaan worden door een traumachirurg? Is dat allemaal nog wel zinvol? Wat kan een traumachirurg nog op de
spoedeisende hulp? Hopelijk kan de sprekend traumachirurg een inkijkje geven in de medische interventies na een ongeval.
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 ongevallen buitenshuis.

Programma

09:00 – 10:00 uur

Algemene Ledenvergadering FMG

Bestuur

09:45 – 10:15 uur

Ontvangst en koffie

10:15 – 10:30 uur

Welkomstwoord dagvoorzitter

Jan Douwe Kroeske

10:30 – 10:45 uur

Registratie ongevallen formatus

Tina Dorn

10:45 – 11:30 uur

Traumachirurgie bij ongevallen

Kees-Jan Ponsen

11:30 – 12:30 uur

Lunchpauze

12:30 – 13:00 uur

Casus ‘ongeval’

13:00 – 14:00 uur

Rol arbeidsinspectie

14:00 – 14:30 uur

Koffiepauze

14:30 – 15:15 uur

Verkeersanalyse VOA

Sander de Goede

15:15 – 16:00 uur

Onderzoek aan voertuigen

Aart Spek

16:00 – 16:15 uur

Dagsluiting

Jan Douwe Kroeske

16:15 – eind

Borrel in foyer na afloop symposium

Bernice Oude Grotebevelsborg
Erik Stigter

Dagvoorzitter: Jan Douwe Kroeske
Sprekers:
Dhr. Erik Stigter Arbeidsinspectie, forensisch arts, GGD HvB.
Dhr. Sander de Goede Docent FO, Politieacademie.
Mevr. Tina Dorn Epidemioloog, GGD Amsterdam.
Dhr. Aart Spek Wetenschappelijk onderzoeker Verkeersongevallen, NFI.
Mevr. Bernice Oude Grotebevelsborg Forensisch arts, NFI.
Kees-Jan Ponsen Traumachirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep.
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