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De lokatie: een bijzondere ambiance

Kasteel Vaeshartelt
te Maastricht

Programmaboekje

19-10-2005

00:27

Pagina 3

Welkomstwoord

Mr. dr. C. Das, voorzitter FMG
Beste vakgenoten!
Het bestuur van het Forensisch Medisch Genootschap heet u van
harte welkom op dit internationaal congres ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van onze vereniging.
Vijfentwintig jaar geleden was forensische geneeskunde in
Nederland een vrijwel onbekend begrip. Sommige mensen kenden
de termen 'politiearts' en 'gemeentelijk lijkschouwer', maar voor het
overgrote deel van de Nederlandse bevolking en zelfs van de medische wereld waren deze termen onbekend.
Sinds de oprichting in 1980, waarbij de op 21 juni van dit jaar overleden Barend Cohen een centrale rol speelde, is de forensische
geneeskunde steeds meer bekend geraakt in Nederland.
In de tachtiger jaren werd de cursus Forensische Geneeskunde opgezet, die jaarlijks zo'n 20 forensisch artsen afleverde. Er kwam een
handboek Forensische Geneeskunde tot stand, waarvan vorig jaar de
vierde druk verscheen en in de laatste jaren verschenen er drie
proefschriften (“Overlijdensverklaringen en artsen: wet en praktijk”
van ondergetekende, “Obductie als laatste verwijzing in de huisartspraktijk; Aspecten van doodsoorzaken” van F. Oppewal en “Boeven
in het ziekenhuis” van Wilma Duijst) op forensisch medisch terrein.
Maar de huidige toestand is nog lang niet ideaal. De opleiding kan
beter - daar wordt hard aangewerkt, in 2006 start zeer waarschijnlijk een nieuwe uitgebreide opleiding met 40 forensische cursusdagen bij de NSPOH - en de registratie van forensisch artsen is ook
nog steeds niet gerealiseerd, maar ook daar is de haven in zicht,
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want het College Sociale Geneeskunde en daarmee het Ministerie
van VWS staan op het punt om de nieuwe opleiding tot forensisch
arts officieel te erkennen, zodat de registratie als forensisch arts
ook in het BIG-register kan worden opgenomen.
Het centrale thema van dit symposium is de organisatie van de
forensische geneeskunde in onze buurlanden. Het zal blijken dat
elk land zijn eigen systeem heeft en zijn eigen functionarissen kent
en dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. Misschien
zijn daar goede redenen voor, maar het is ook heel wel mogelijk dat
wij nog veel van elkaar kunnen leren en ons eigen systeem kunnen
aanpassen met de kennis die we op dit congres zullen opdoen.
Het congres staat in het teken van het 25-jarig bestaan en dat
betekent dat in het programma ook een groot deel (de vrijdagavond) is ingeruimd voor een feestelijk samenzijn.
Wij danken u in de eerste plaats voor uw belangstelling en uw
komst. Wij danken de zeer gerenomeerde sprekers uit België,
Duitsland en Engeland en ons eigen land voor hun komst naar
Maastricht. Daarnaast willen wij graag de sponsors GGD Nederland,
NSPOH, NFI, Forum Educatief, Docendo en Glaxo en MSD hartelijk
danken voor hun financiële bijdragen.
Het bestuur wenst u allen een zeer genoeglijk en leerzaam congres
toe.
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Programma
Op het symposium zullen de presentaties worden afgewisseld met
casuïstiek en discussieforums.
Vrijdag 04-11-'05:
9.00 - 12.30 u. Nederland
Mevr. N. Cohen-Platteschor: Hoe is het FMG tot stand gekomen
Drs. R. Smitshuijzen, drs. T. Naujocks: Een terugblik
Dhr. Dr. R. Visser: Verleden, heden en toekomst van Gerechtelijk
Laboratorium c.q. Nederlands Forensisch Instituut.
Dhr. J.A.J.T. Vissers: Verleden, heden en toekomst van de (forensische) opsporing in Nederland.
14.00 - 16.15 u. Duitsland
De organisatie van de Forensische Geneeskunde in Duitsland 'toen,
nu en straks', toegelicht door Prof. Dr. Med. Markus Rothschild
16.30 - 19.00 u. Groot-Brittannië
De organisatie van de Forensische Geneeskunde in Groot-Brittannië
'toen, nu en straks', toegelicht door dr. Myles D.B. Clarke
Vanaf 19.00 u. Uitgebreid buffet en feestavond
Zaterdag 05-11-'05:
9.00 - 12.30 u. België
De organisatie van de Forensische Wetenschappen in België 'toen,
nu en straks' zal worden toegelicht door: Mevr. Dr. K. De
Munnynck, dhr L. Broucker, en dhr P. Vits.
Plenaire afsluiting
Vanaf 12.30 u Lunch
Vanaf 14.00 u Einde symposium en vertrek gasten
Voor uitgebreidere informatie over de sprekers zie later
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Een gedicht
Natuurlijk of niet-natuurlijk
Natuurlijk gaan wij allen dood,
Een waarheid als een koe.
Maar gaan wij ook natuurlijk dood?
Niet waar, wanneer maar hoe?
“Natuurlijk” is een ieders wens
Want niet is onnatuurlijk.
Maar wie bepaalt dat voor een mens?
De lijkschouwer natuurlijk.
Die komt en kijkt en analyseert,
Overlegt met politie en concludeert,
En geeft uiteindelijk een verklaring af,
Want zónder komt hier niemand in zijn graf.
Zo lijkt het wel een statistisch verhaal,
En de inzet van de schouwer slechts minimaal,
Toch gaat het hoe dan ook om diens bevinding
In het kader van de waarheidsvinding.
Een misdrijf of niet, dat is dus de vraag.
En juist die beantwoordt een lijkschouwer graag.
Het blijft een vak apart met hele nare klussen,
Toch kunnen wij het niet meer missen.

2002/T. Naujocks
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Dagvoorzitter
Dr. P. Slikker, hoofd medische dienst
Regiopolitie Haaglanden, Den Haag
Peter Slikker werd geboren op 25 april 1941 en behaalde
zijn artsdiploma aan de R.U. Utrecht in oktober 1969. In 1978 werd
hij ingeschreven in het register van Sociale Geneeskunde, tak
Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Vanaf 1973 was hij werkzaam bij
de Gemeentepolitie te Den Haag, aanvankelijk als forensisch
geneeskundige en later ook als bedrijfsarts. In 1980 heeft hij mede
aan de wieg gestaan van het Forensisch Medisch Genootschap. In
1978 werd hij secretaris van het dagelijks bestuur van de Stichting
Verslavingszorg Zeestraat, hetgeen hij bleef tot het ontstaan van
Parnassia in 1998.
Sinds 1996 werkt hij bij de Regiopolitie Haaglanden als senior
bedrijfsarts en plaatsvervangend hoofd van de Interne Arbodienst
van dat korps. Verder is hij voorzitter van de permanente werkgroep
Landelijk Overleg Bedrijfsartsen Politie, Medisch Adviseur van de
Nederlandse Politiebond en participeert hij in meerdere adviescolleges en beroepscommissies als onafhankelijke adviseur op het gebied
van Arbozorg.

De sprekers
Dhr. Laurent Broucker,
Technische-Wetenschappelijke Politie, Leuven
Laurent Broucker, geboren op 3 oktober 1974 te
Sint-Truiden, studeerde aan de katholieke universiteit Leuven aan de faculteit rechtsgeleerdheid
(1992-1997). Van september 1997 tot april 1999
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volgde hij de opleiding tot officier van de Koninklijke Rijkswachtschool. Na deze opleiding werd hij tewerkgesteld als adjunctofficier op de centrale dienst ter bestrijding van de illegale immigratie en de mensenhandel, binnen het Centraal Bureau der
Opsporingen (Na de politiehervorming in 2001: De Algemene
Directie der Gerechtelijke Politie). De coördinatie van gerechtelijke
onderzoeken met het buitenland behoorde tot het takenpakket. In
2000 volgde hij de Hoger Aanvullende Gerechtelijke Opleiding.
In 2001 nam hij deel aan de postacademische vorming “Multidisciplinair Forensisch Onderzoek: juridische en wetenschappelijke
aspecten”. In mei 2003 werd hij diensthoofd van het laboratorium
voor technische en wetenschappelijke politie bij de Gerechtelijke
Dienst van het Arrondissement Leuven.
Dr. M.D.B. Clarke, MBChB, MRCS, LCRP, DMJ,
Consultant Forensic Physician
Myles Clarke was born in Liverpool, Merseyside,
UK, during the first half of the last century, and
he trained at Liverpool University. After National
Service, he joined his father in General Practice in
Liverpool and he became increasingly involved in police work.
Myles Clarke has been lecturing for many years, including at the
Department of Forensic Medicine at the University of Liverpool,
Merseyside Police Training School, various police surgeon training
courses in the United Kingdom, to the training courses organized
by the late Dr. Barend Cohen in Utrecht, and to doctors and others
in Singapore.
About 25 years ago, he began providing independent expert reports
on behalf of solicitors acting for the defence and others, and since
1993 has worked solely as an independent expert. This has enabled
him to live in Scotland, where he hopes to eventually establish his
own distillery.

Programmaboekje

19-10-2005

00:27

Pagina 9

Mevr. N. Cohen-Platteschor
Nelleke Cohen-Platteschor werd geboren op 2 september 1945 en is werkzaam als lerares N.t.-2
(Nederlands als tweede taal) te Gouda. Zij
omschrijft zichzelf als moeder van Marieke, EricJan en het FMG. Wat zij met dat laatste bedoelt,
zal zij tijdens haar voordracht toelichten.
Mevr. Dr. Katja de Munnynck, Arts-staflid
Centrum Forensische Geneeskunde
(Diensthoofd : Prof. Dr. W. Van de Voorde)
Geboren in Leuven, België, op 6 mei 1975
gehuwd met Dr. Tom Vleugels op 27 oktober 2001
en moeder van Casper (27.08.04)
Professionele carrière :
• 1993-2000 : Geneeskunde Studies, Katholieke Universiteit Leuven
(KUL), België
• 2000-2005 : Arts-Specialist in Opleiding Gerechtelijke
Geneeskunde, CFG
• 2001-2003 : Interuniversitaire Gespecialiseerde Opleiding in de
Verzekeringsgeneeskunde, UGent, UAntwerpen, KUL, België
• Buitenlandse stages :
o Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne
o Institut für Rechtsmedizin, Zürich
• Bijkomende opleidingen :
o Postacademische opleiding : Multidisciplinair Forensisch
Onderzoek, KUL, België
o Course on Physical and Sexual Child Abuse, Leeds, UK
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Drs. T. Naujocks, coördinerend forensisch
geneeskundige GGD Groningen
Tatjana Naujocks, geboren in 1960 en afgestudeerd als basisarts in 1987, is sinds 1998 werkzaam als coördinerend forensisch geneeskundige
bij de GGD Groningen.
Daarvoor was zij werkzaam als arts assistent Chirurgie in Groningen
en als bedrijfsarts voor o.a. de Regiopolitie Groningen. In de functie
van bedrijfsarts (toen nog binnen de GGD gesitueerd) draaide zij
mee in de 'GGD diensten' en kwam zodanig voor het eerst in aanraking met de forensische geneeskunde, die sindsdien haar blijvende
aandacht heeft gehouden. In 1994 heeft zij bij Barend Cohen de
opleiding Forensische Geneeskunde gevolgd en in 1998 heeft zij van
haar 'hobby' haar werk gemaakt.
Naast het uitvoerende werk houdt zij zich in haar functie als coördinator ook bezig met het maken van 'forensisch beleid' binnen de
eigen GGD, het geven van onderwijs aan studenten, aan beroepsgenoten (huisartsen/specialisten) en aan de cursisten van de huidige
Kernopleiding Forensische Geneeskunde. Verder is zij lid van de
besturen van het FMG en de Vakgroep Forensische Geneeskunde van
GGD Nederland.
Prof. Dr. Markus Alexander Rothschild,
Professor of Legal Medicine, Institute of Legal
Medicine, University of Cologne,
Born in Berlin, Germany, September 19, 1962
1981-1988 Medical studies and education at the
Freie Universität Berlin; Internships in Hong Kong
(1984) and North-Borneo (1986) • July 1988 Final medical exam
(„Approbation“) • 1988-1995 Scientific assistant at the Institute
of Legal Medicine of the Freie Universität Berlin • November 1993
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Doctor of Legal Medicine • since March 1995 Full forensic scientist
at the Institute of Legal Medicine of the Freie Universität Berlin •
February 1999 Associate Professor of Legal Medicine (Berlin) •
August 1998 Contribution to the Tribunal Forensic Program in
Bosnia (ICTY) • July 1999 and 2000 and Kosovo (ICTY/UNMIK) •
September 2000 Award of the Konrad Händel-Stiftung (German
Association of Legal Medicine) for the research in wound ballistics
2001- 2002 Professor of Legal Medicine at the Medico-Legal Centre
of the Goethe-University Frankfurt/Main • May & July 2002
Contribution to the program „The Missing“ of the ICRC, Geneva •
Since Sept. 2002 Director of the Institute of Legal Medicine of the
University in Cologne • Since Jan. 2005 Vice-president of the
German Society of Legal Medicine
Drs. R. Ph. Smitshuijzen, coördinator
Opleidingen For. Geneeskunde NSPOH
Remy Smitshuijzen beoefent drie takken van
sport van de sociale geneeskunde: hij is geregistreerd bedrijfsarts, geregistreerd verzekeringsarts en sedert meer dan 25 jaar forensisch arts.
Hij heeft een eigen maatschap van “politieartsen”
in de regio Kennemerland. Sinds 1996 is hij als opleider verbonden
aan de opleiding forensische geneeskunde bij de NSPOH
(Netherlands School of Public & Occupational Health) welke opleiding gegeven wordt bij het Forum Educatief (centrum voor forensisch onderwijs & advisering) te Utrecht.
Hij doceert in binnen- en buitenland. Samen met Tatjana Naujocks
is hij in de voetsporen van de op 21 juni 2005 overleden Barend
Cohen getreden. Beiden zijn bestuurslid van het door Cohen c.s.
opgerichte Forensisch Medisch Genootschap.
Remy Smitshuijz`en is medeauteur van het boek “Forensische
geneeskunde”, vierde editie.
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Dr. R. Visser, forensisch patholoog,
werkzaam bij het Nederlands Forensisch
Instituut in Den Haag
Rob Visser (1947) heeft zijn medische studie
afgerond aan de universiteit Leiden. Tijdens de
studie was hij enkele jaren student-assistent op
de afdeling Pathologie (dr Willighagen, patholoog). Dr Willighagen
werd een van de “founding fathers” van de universiteit te
Maastricht, die in 1974 begon met een medische faculteit. Na het
behalen van het artsexamen volgde een benoeming aan deze medische faculteit en na een half jaar medewerking aan het opzetten
van een onderwijsprogramma werd begonnen met de opleiding voor
patholoog aan het (toenmalige) Annadalziekenhuis (opleider: prof.
Dr. Swaen). Na afronding volgde aanstelling als (klinisch) patholoog. Na circa 10 jaar (1991) volgde een aanstelling bij het
Ministerie van Justitie (Laboratorium voor gerechtelijke Pathologie;
hoofd: M. Voortman)
J.A.J.T. Vissers, plv Korpschef van de
Regiopolitie Rotterdam- Rijnmond
Hans Vissers werkt ruim 30 jaar bij de politie. Al
vanaf de jaren '80 is hij actief op het vlak van
de opsporing. Aanvankelijk als leidinggevende
aan algemene en bijzondere recherchediensten
en later als verantwoordelijke voor de volledige
opsporing vanuit de korpsleiding. Hij participeert
al vele jaren op verschillende gebieden van de opsporing in nationale werk- en stuurgroepen en geeft in die zin al geruime tijd mede
sturing aan de ontwikkeling van de Nederlandse recherche.
In de afgelopen jaren heeft hij zich in het bijzonder ingespannen
voor een betere positionering en doorontwikkeling van de forensi-
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sche opsporing. Hij werkte mee aan een aantal recent verschenen
visiedocumenten. Hij is onder meer voorzitter van de Strategische
Beleidsgroep Forensische Opsporing, een adviesorgaan van de Raad
van Hoofdcommissarissen. Ook is hij lid van het klantenplatform
van het Nederlands Forensisch Instituut.
Dhr. Patrick Vits, Eerste Substituut Procureur Des Konings,
Rechtbank van eerste aanleg, Leuven
Patrick Vits is geboren op 1 april 1966 te Leuven.
Huidige functie: Eerste substituut-procureur des Konings bij het
parket te Leuven - leiding team georganiseerde criminaliteit en
fraude. Taakaccenten: referentiemagistraat bijzondere opsporingsmethoden en persmagistraat
Loopbaan: afgestudeerd in 1989 als licentiaat Rechten aan de
K.U.Leuven
• 1989 - 1995: assistent Afdeling Privaatrecht aan de Faculteit
Rechtsgeleerdheid KU Leuven
• 1994 - 1995: advocaat aan de balie te Brussel
• 1995 - 1997: gerechtelijk stagiair bij het parket te Leuven
• 1997 - 2004: substituut - procureur des Konings
Lesopdrachten:
• 1995 - 2000: docent in de post-academische opleiding vastgoedrecht KULAK
• 1997 - 2002: docent aan de politieschool Vlaams - Brabant
• 2000 - heden: docent, in opdracht van de Hoge Raad voor de
Justitie, in de opleidingen voor de gerechtelijk stagiairs

Doelstellingen FMG
Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is een vereniging die
zich ten doel stelt de forensisch-medische wetenschappen te bevorderen in de ruimste zin van het woord.

Programmaboekje

19-10-2005

00:27

Pagina 14

Voor het FMG staat voorop dat het forensisch medisch handelen te
allen tijde onderworpen dient te zijn aan normen van kwaliteit,
ongebondenheid en algemene medische ethiek.
Het tracht haar doelstellingen te bereiken door wetenschappelijke
bijeenkomsten te organiseren ter bevordering van het peil van kennis en kunde van haar leden. Daarnaast stimuleert de vereniging
deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten in groter verband
en onderhoudt contacten met verenigingen in binnen- en buitenland die zich op hetzelfde of een aanverwant terrein bewegen.
Het FMG streeft naar formele erkenning van de forensisch-medische
beroepsbeoefenaar die, bij het uitvoeren van zijn/haar werk, aan
door de vereniging te bepalen wetenschappelijke en praktische normen voldoet.
De vereniging doet regelmatig schrifturen verschijnen of maakt
gebruik van andere wettige middelen om haar doelstellingen te realiseren.
De leden van het FMG zijn artsen en tandartsen, actief op forensisch-medisch gebied, en niet-medici die uit hoofde van hun functie
dienstbaar zijn aan de uitvoering van wetten of maatregelen van
bestuur op forensisch-medisch gebied.

Voorzitters FMG
H. Th. P. (Huub) Cremers
B. A. J. (Barend) Cohen
F. J.J.M. (Frans) Metz
F. (Frits) Buijze
B. W. (Ina) Topman
A. W. (Luuk) Lechner (a.i.)
C. (Kees) Das

1980 - 1985
1985 - 1988
1988 - 1994
1994 - 1999
1999 - 2003
2003 - 2004
sinds 2004
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Oprichters FMG
B.A.J. (Barend) Cohen
N. (Nanko) Doornbos
P. (Peter) Slikker
J. W. (Jaap) Scherpbier
R. (Ruud) Kieser

H.Th.P. (Huub) Cremers
E. W. (Elso) Free
D. J. (Dirk) van Lammeren
D. (Dirk) Slop
P. (Piet) Vlasblom

Organisatie Jubileumsymposium
Kees Das
Tatjana Naujocks
Piet Wels

King Han Gan
Jaap Tiessen

Cura Mortu Orum is een onafhankelijke specialist in
overledenenverzorging en mortuariabeheer. U kunt CMO
inschakelen voor:
+ advies over en daadwerkelijke hulp bij de zorg voor
overledenen
+ obductie-assistentie
+ de opvang van slachtoffers van een niet-natuurlijke dood
+ de restauratie en reconstructie van verminkte slachtoffers
+ de assistentie bij lijkschouwing en confrontatie
+ de balseming van overledenen voor internationaal
transport

Docendo verzorgt unieke opleidingen op het gebied van postmortale zorg. Wij richten ons op professionals in de gezondheidszorg, het uitvaartwezen en de politie. Ons cursusaanbod
bestaat uit vaktechnische trainingen op het gebied van:
+ overledenenzorg
+ restauratie en reconstructie
+ samenwerking tussen uitvaartwezen, politie en justitie
+ veiligheid en hygiëne

Specialisten in postmortale zorg
Bezoekadres het Lingehuis, Koppelsedijk 10, Geldermalsen Postadres Postbus 335, 4190 CH Geldermalsen
Telefoon CMO (0345) 58 07 70 Telefoon Docendo (0345) 58 23 40 Website www.zdg.nl
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