Inschrijving geschiedt door:
•
faxen (070 – 4135455) of (na kopiëren) opsturen van onderstaand gedeelte van
deze folder aan: het secretariaat van het FMG p/a Nederlands Forensisch
Instituut; Postbus 3110; 2280 GC Rijswijk (Zh)
•
e-mail met de juiste informatie aan: secretariaat.FMG@nfi.minjus.nl
•
U kunt ook het formulier van de website www.forgen.nl downloaden en insturen
•
definitieve inschrijving betekent dat het verschuldigde bedrag voor 1 april
2004op bankrekening 616248954 staat van de . ‘Symposiumrekening FMG’ te
Driebergen; onder vermelding van “FMG Symposium 04 april 2004”.
Inschrijvingskosten (inclusief lunch en samenvattingen) bedragen:
•
€ 50, - voor leden en begunstigers
•
€ 75, - 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, of inschrijving aan de zaal plaatsvindt, kan
ingeschreven worden aan de zaal. Inschrijving vindt dan plaats door contante
betaling of door acceptatie van de ingeschrevene van een eenmalige machtiging
voor afschrijving van het verschuldigde bedrag ten name van genoemde
bankrekening van het FMG.
•
Het certificaat wordt verstrekt op basis van aanwezigheid en het voldaan hebben
van de financiële verplichtingen.

Naam ………………………
Voorletters …………
wel / geen lid van het FMG / student*
Adres ……………………… Postcode…………….. Plaats ……………………
Tel:.. fax : ………… e-mailadres : (voor bevestiging)……………..
* omcirkelen wat van toepassing i
Schrijft zich in voor deelname aan het FMG symposium op 02 april 2004:
“Samenwerking arts en politie: over leerpunten gesproken”.
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 616248954 t.n.v.
‘Symposiumrekening van het FMG” te Driebergen onder vermelding van:
“FMG – symposium 02 april 2004”

SYMPOSIUM
Samenwerking arts en politie:
over leerpunten gesproken

Vrijdag 02 april 2004
in het
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs
(Jaarbeursplein)

Accreditatie wordt aangevraagd bij
het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde

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

Samenwerking arts en politie: over leerpunten gesproken

In de dagelijkse praktijk ontmoeten arts en politie elkaar in
verschillende omstandigheden. Over en weer zijn verwachtingen
over de samenwerking die gerelateerd zijn aan verschillende vragen
en vraagstukken. Veel heeft te maken met de kennis over en
ervaring met elkaars vakgebied en werk in de praktijk.
Aangezien er toenemende druk is om de kwaliteit aan te scherpen
en haken en ogen veelal in de samenwerking het best naar voren
komen is dit symposium opgezet.
Naar aanleiding van ontwikkeling van de Good Manual Practice over
het optreden op Plaats Delict: PD – Management (Politie en
Openbaar Ministerie, 2002) is het voor artsen goed om hier kennis
van te nemen en hun plaats daarin te zoeken. Aangezien het
concept PD niet alleen van toepassing is op het gebied van de
lijkschouw, is gezocht naar casuïstiek uit de praktijk op twee
gebieden: lijkschouw en het onderzoek in het kader van seksueel
geweldsmisbruik.
In de opzet is gekozen om arts en politie te laten presenteren wat
rond een specifieke situatie zich heeft voorgedaan, hoe men
onderzoek heeft gedaan en wat de leerpunten zijn geweest in de
samenwerking.
Na specifieke casuïstiek worden observaties van specialisten
geplaatst die vanuit hun ervaring tegen knelpunten oplopen. Voor
een deel (of geheel?) kunnen die te maken hebben met het
onderzoek, dat in het veld is gedaan.
De specialisten zijn werkzaam op het gebied van (seksueel)
geweldsmisbruik en in algemene zin het forensische onderzoek in
de tweede lijn.
Anderzijds hebben zij suggesties voor verbeteringen in het
onderzoek en de samenwerking.
Het symposium sluit af met een forumdiscussie, van waaruit de
verwachting is dat niet alleen leer- maar ook actiepunten naar voren
komen ten behoeve van het verbeteren van de samenwerking.

09.00
09.45 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.45

Inschrijving en ontvangst met koffie
Opening door de dagvoorzitter
PD – Management
Casus lijkschouw: Overlijden baby drie
maanden oud

10.45 – 11.05

Casus: Moord op een russische prostituee

11.05 – 11.20
11.20 – 11.45

Koffiepauze
Casus: Zedendelict

11.45 – 12.10
12.10 – 12.50

Notities bij onderzoek van seksueel misbruik
Notities van het NFI bij onderzoek op de PD

12.50 – 13.15
13.15

Forumdiscussie: leerpunten op een rij
Afsluiting

13.15 - 14.00

Lunch

14.00 – 16.00

Algemene Ledenvergadering

Eddy Korringa
Jac Nouwens
Ruud Moerman,
Ben Westers
Ronald Terschegget
Jan van Manen
Lex Leenaars
Marjo Elijzen
Aernout Tenhaeff
Rob Bilo
Daan Botter
Wouter Karelse
o.l.v. dagvoorzitter

Sprekers
Rob Bilo, forensisch geneeskundige, consulent for. pediatrie. Dr v.d. Hoevestichting Utrecht
Daan Botter, forensisch geneeskundige, NFI afd. pathologie, Rijswijk
Marjo Elijzen, zedenrechercheur Eemland, politieregio Utrecht
Wouter Karelse, forensisch adviseur, Front Desk, NFI, Rijswijk
Eddy Korringa, projectleider divisie Recherche, Groningen
ALex Leenaaars, jeugdarts, forensisch geneeskundige GGD Hart voor Brabant
Jan van Manen, Beleidsmedewerker Brabant Noord
Ruud Moerman, Technisch rechercheur Brabant
Jac Nouwens, beleidsmedewerker Politie Regio Brabant Noord
Aernout Tenhaeff, forensisch geneeskundige, FMMU b.v. Utrecht
Ronald Terschegget, forensisch geneeskundige GGD ZO Brabant, Helmond

Ben Westers, Forensisch Technische Ondersteuning, Brabant ZO
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