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Het overleden kind
Uit ervaring blijkt dat het overlijdensonderzoek bij minderjarigen elke keer weer
maatwerk is. In de regio Amsterdam komt een dergelijke schouw maar zo’n 10
keer per jaar voor. Bewustzijn, bekwaam zijn en routine zullen moeilijk op te bouwen zijn omdat er weinig blootstelling is. Derhalve is het belangrijk om dergelijke
casuïstiek met elkaar te bespreken. Er wordt begonnen met een algemene voordracht over de NODOK en doodsoorzaken statistiek bij kinderen. Vervolgens zal
uitgebreid ingegaan worden op de werkwijze bij verschillende soorten overlijdens,
de wetenschappelijke literatuur van de mogelijke ziektebeelden en de juridische
status. De mogelijkheden van postmortaal onderzoek, zowel in de strafrechtsketen als daarbuiten, zullen ook besproken worden.
Vragen die in ieder geval aan bod komen zijn: Wat heeft de NODOK opgeleverd?
Waar let je op als je een (niet) natuurlijk overlijden van een minderjarige vermoedt? Wat kunnen we leren uit postmortaal onderzoek?
Wij verwachten u met dit programma een interessante en afwisselende dag
te kunnen bieden, waarbij u een compleet inzicht krijgt in de huidige stand
van zaken ten aanzien van het overleden kind.
Dagvoorzitters:
Inge Jepkes - van Eck, AIOS FG, GGD Hollands Noorden
Rick van Rijn, Radioloog, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam
Sprekers:
Drs. Bart Latten, forensisch arts, patholoog Nederlands Forensisch Instituut
Drs. Esther Edelenbos, forensisch arts, kinderarts, Amsterdam UMC
Mr. Evelien M. ter Braak, Officier van Justitie, Arrondissementsparket OostNederland
Dr. Jopje M. Ruskamp, kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMCU
Dr. Judith Fronczek, patholoog, Nederlands Forensisch Instituut
Drs. Kim H. de Bruin, epidemioloog, Centraal bureau voor de statistiek
Mr. drs. Marie-Louise H.J. Loos, Phd Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam,
Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam
Drs. Marloes E.M. Vester, AIOS FG, GGD Amsterdam
Dr. Monique P. L'Hoir, GZ psycholoog, GGD Noord- en Oost-Gelderland & Wageningen University & Research, AGORA, Academische Werkplaats van de WUR
& GGDNOG
Prof. Dr. Simon G.F. Robben, radioloog, Maastricht UMC+
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Programma

08:00 - 9:30 uur

Ontvangst en koffie

08:30 – 9:30 uur

Algemene Leden Vergadering

FMG bestuur

9:30 – 9:55 uur

Introductie cijfers NODOK

Dagvoorzitters

9:55 - 10:35 uur

De rol van de forensisch arts en kinderarts
binnen de NODOK

Esther Edelenbos

10:35 – 11:15 uur

Het verbeteren van de statistiek van doodsoorzaken bij kinderen in NL

Kim de Bruin

11:15 – 11:55 uur

NODOK procedure uitkomsten

Jopje Ruskamp

11:55 - 12:15 uur

Een kind met een subduraal hematoom

Marloes Vester

12:15 – 13:15 uur

Lunchpauze

13:15 – 13:55 uur

De rol van het OM

Evelien ter Braak

13:55 – 14:35 uur

Van jonge menschen, de dingen, die niet
voorbijgaan...

Monique P. L’Hoir

14:35 – 14:55 uur

Onderzoek naar de lijkschouw in Nederland
2020

Bart Latten

14:55 – 15:25 uur

Theepauze

15:25 – 15:45 uur

Een overleden kind op de traumakamer; is
er toch meer aan de hand?

Marie-Louise Loos

15:45 – 16:25 uur

Post mortale radiologie op de kinderleeftijd.

Simon Robben

16:25 – 17:05 uur

Sectie op de kinderleeftijd, nut en noodzaak.

Judith Fronczek

17:05 – 17:10 uur

Afsluiting door de dagvoorzitters

17:10 – eind

Borrel in foyer na afloop
Symposium

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.*
Naam + voorletters
Wel / geen* lid van het FMG
Lidnummer FMG
Bij student introducé: naam introducerend FMG lid
BIG-registratienummer
Ik heb een persoonlijk dossier in GAIA: ja / nee*
Ik wil een certificaat ontvangen: ja / nee*
Adres + Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer + e-mailadres
*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

