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HIGHLIGHTS
Opleiding Forensische Verpleegkunde voorziet in behoefte
De Opleiding Forensische Verpleegkunde maakte in 2013 een vliegende start en ook in
2014 starten twee lichtingen deelnemers.
De opleiding verbindt de aandacht voor forensische zorg en medische behandeling.
Dat daar in het veld behoefte aan is, blijkt uit het feit dat de deelnemers uit alle
provincies en alle geledingen komen. Zowel SEH-, ambulance- en thuiszorgverpleegkundigen als verpleegkundigen van kinder- en geriatrieafdelingen en penitentiaire
centra nemen deel. Forensisch bewustzijn begint in de kliniek, met professionals die bij
signalen van geweld weten welke stappen ze moeten zetten en welke professionals ze
kunnen betrekken. Juist omdat op het raakvlak van de medische met de forensische zorg
veel onduidelijkheid bestaat, wil de opleiding hier helderheid in scheppen. Zo brengen
we forensische kennis en daarmee forensisch bewustzijn in de medische praktijk.

Inzet van mobiel team zorgt voor zorg rondom het kind
Forensisch-medische zorg dient zo veel mogelijk dicht bij het kind georganiseerd te
zijn. De FPKM geeft dit vorm door middel van de inzet van een mobiel team.
Het mobiele team komt in actie als dit nodig is voor het kind, bijvoorbeeld omdat het
in het ziekenhuis ligt. Een forensisch arts en forensisch verpleegkundige reizen naar
de locatie waar het kind zich bevindt. Door deze werkwijze ontvangen kinderen overal
in Nederland dezelfde specialistische zorg als bij de polikliniek in Utrecht. Zo kunnen
steeds meer verwijzers onze gespecialiseerde expertise inzetten. In 2013 zijn we van
start gegaan met het inzetten van mobiele teams en bereidden we nieuwe locaties voor
in Limburg, omdat onze onderzoeksomgeving wel aan de juiste randvoorwaarden moet
voldoen.

Staatssecretarissen van V&J en VWS samen op bezoek
Tijdens een werkbezoek namen de staatssecretarissen Teeven van Veiligheid en Justitie
en Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kennis van de uitdagingen waar de
polikliniek voor staat.
Medewerkers van de FPKM toonden hun werkwijze en bespraken casuïstiek met de
staatssecretarissen. Zo maakten ze inzichtelijk hoe in het werkveld van de polikliniek
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het medisch en juridisch domein in elkaar overlopen. De subsidie voor 2014 is geprolongeerd. Teeven en Van Rijn onderschrijven de noodzaak van forensisch medisch
onderzoek bij kinderen. Desondanks is structurele financiering nog niet geregeld, terwijl
tegelijkertijd de transitie Jeugdzorg om aandacht vraagt.

Van ketenaanpak naar een netwerk met rolduidelijkheid
Het verbinden van forensische zorg en medische behandeling in een klinische setting
brengt voor bijvoorbeeld ziekenhuizen vragen met zich mee.
In Nederland zijn waarheidsvinding en de behandelrelatie immers gescheiden. Vandaar
dat we een seminar voor ziekenhuisjuristen organiseerden, dat inging op de facetten
van forensische verpleegkunde binnen het ziekenhuis. Tijdens het symposium ‘10 jaar
FPKM’, dat plaatsvond in maart 2014, zetten we in op het versterken van netwerken en
op rolduidelijkheid. Door partijen te verbinden, helder te onderscheiden hoe trajecten
verlopen en wie welke verantwoordelijkheden heeft, kan men de bestaande expertise
constructief en op het juiste moment inzetten.

Onderzoeksvragen complexer door groter netwerk
Hoewel de hoeveelheid onderzoeksvragen op jaarbasis redelijk stabiel is, neemt de
complexiteit hiervan toe.
Dit komt vooral doordat vaak meerdere partijen betrokken zijn die elk voor hen relevante
informatie moeten ontvangen. Een AMK bijvoorbeeld moet beoordelen of het kind thuis
veilig is, terwijl de politie opsporingsinformatie nodig heeft. De rechtbank wil op haar
beurt weten wat er feitelijk aan medische bevindingen is en hoe dit moet worden
geïnterpreteerd. Vandaar dat we vaak meerdere rapportages in dezelfde zaak maken
en zo betrokken partijen optimaal informeren met de voor hen relevante gegevens.
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