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Inleiding 
 

Het is alweer ruim 25 jaar geleden dat ik ‘s avonds dienst deed op de spoedeisende 

hulp van een Amsterdams ziekenhuis, toen plots de deur openzwaaide en daar Kees 

Das in de ingang stond. Ik kende hem vaag, van de vrijdagavonden uit café d’Oude 

Herbergh, en zei dat hij in het ziekenhuis een klusje te doen had. Toen hij daarmee 

klaar was, sprak hij mij nog even aan en vertelde hij dat hij een bijzonder vak had.  

Het bleek om forensische geneeskunde te gaan. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 

dat ik over forensische geneeskunde in de opleiding nog nooit gehoord had. Dat was 



op zich al verbazingwekkend, want het was de Nederlandse staatsman Johan 

Rudolph Thorbecke die in 1865 reeds 4 geneeskundige wetten introduceerde, 

waarvan wet 2 luidde, dat je geen bevoegdheid tot arts kon verkrijgen, als je geen 

examen had afgelegd in de geneeskunde, heelkunde, verloskunde én de 

gerechtelijke geneeskunde, hetgeen staat voor die forensische geneeskunde. Kees 

meende dat het vak misschien ook wel wat voor mij zou kunnen zijn en nodigde mij 

uit om een aantal keer met hem mee te lopen. Al snel had ik in de gaten dat hierin 

nog veel te ontdekken én te ontwikkelen viel.  

Ik had alleen het plan om óf chirurg óf undercover-agent te worden, maar omdat een 

oude Engelse benaming voor forensic physician, police surgeon was, sprak die 

combinatie mij wel aan, heb de overstap gemaakt en er nooit een dag spijt van 

gehad. En sinds 2015 mag ik mijzelf Professor Doctor noemen. Deze twee woorden 

beginnen met de letters PD en laat dat nou ook het jargon zijn voor wat wij wel de 

Plaats Delict noemen. En zo vallen de puzzelstukjes dan helemaal op zijn plaats. 

 

Delen uit mijn oratie zullen de aanwezige forensisch artsen bekend voorkomen. Maar 

ik spreek hier vandaag ook voor een groep aanwezigen die niet bekend is met dit vak, 

dus om te beginnen……. 

 

Wat is forensisch geneeskunde 
 

Het staat voor medische expertise in opdracht van Politie en Justitie.  

 

Tot het domein van de eerstelijns forensisch arts behoren de gemeentelijke 

lijkschouw, die wordt uitgevoerd als er na het overlijden geen behandelend arts 

beschikbaar is, medische zorg voor arrestanten en gedetineerden, forensisch 

medisch onderzoek bij verdachten en slachtoffers van allerlei vormen van geweld 

(ook wel sporenonderzoek genoemd), én de forensische lijkschouw uitgevoerd na 

moord, doodslag en allerlei dodelijke ongevallen, suïcide en euthanasie. In de 

medische arrestantenzorg wordt de forensisch arts in het bijzonder geconfronteerd 

met intoxicaties, verslavingen, infectieziekten, psychiatrie en seksueel overdraagbare 

aandoeningen, hetgeen allemaal aanpalende disciplines zijn binnen de GGD-en. 

 



Door CSI-achtige programma’s, is de bekendheid van de forensische geneeskunde 

enorm toegenomen. Waakzaamheid is echter geboden dat er geen overdreven 

verwachtingen gekoesterd worden en het vak te veel wordt geromantiseerd. 

Forensische geneeskunde neemt namelijk binnen de universitaire wereld een 

bescheiden plaats in.  

En doordat ons vak academisch nauwelijks is ingebed, is de kennisontwikkeling 

achtergebleven. Het overgrote deel van de wetenschappelijke publicaties op het 

gebied van de eerstelijns forensische geneeskunde staat, tot nu toe, op naam van 

forensisch artsen en onderzoekers van de GGD Amsterdam. Het is dan ook 

bijzonder dat in 2015 de eerste Nederlandse leerstoel eerstelijns forensische 

geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam/AMC, vanwege de Geneeskundige 

en Gezondheidsdienst Amsterdam, het groene licht kreeg. Ik beschouw dit als een 

grote verdienste van en voor de hele onderzoeksgroep waarmee ik samenwerk. 

 

Hoe komt de eerstelijns forensisch arts aan deze specifieke expertise 
 

65% van de forensisch artsen hebben de korte basisopleiding gevolgd die nu bestaat 

uit 38 cursusdagen, verdeeld over acht modules. Deze variant leidt tot inschrijving in 

het register van de beroepsvereniging, het Forensisch Medisch Genootschap. Daarin 

zitten voornamelijk artsen uit andere onderdelen van de Publieke Gezondheidszorg, 

zoals Infectieziekten en Jeugdgezondheidszorg.   

In Nederland werken op dit moment 300-350 forensisch artsen, ruim 80% daarvan 

voor een plaatselijke GGD. Slechts 25% van hen doet dat 32 uur of meer per week.  

Dus de meerderheid doet het parttime of een keer een losse dienst, waarbij het maar 

de vraag is of er enige expertise kan worden opgebouwd.  

De expertise díe er is, is gereserveerd voor een te kleine groep forensisch artsen, die 

met grote toewijding probeert het vak in stand te houden. Daarmee lopen we het 

gevaar dat het vak op een laag niveau blijft steken. 

Nog een knelpunt is, dat de komende 10 jaar ruim 130 forensisch artsen door 

pensionering zullen stoppen, want 70% is ouder dan 50 en een kwart zelfs ouder dan 

60 jaar. 

 

Waarom is deze expertise zo belangrijk 
  



Van forensisch artsen mag verwacht worden, dat zij hoog gekwalificeerd zijn op basis 

van opleiding en ervaring. Reeds aan het begin van de juridische keten zullen de 

resultaten daarvan inzetbaar moeten zijn, omdat anders het risico bestaat op een 

onjuiste start in het strafrechtelijk onderzoek. Bij gebrek aan forensisch medische 

expertise is de kans groot dat men op een dwaalspoor terecht komt, bewijsmateriaal 

verloren gaat, met grote gevolgen bij de beoordeling van strafzaken en daardoor 

onjuiste rechterlijke uitspraken. Neem de Schiedammer parkmoord, de Puttense 

moordzaak en de zaak Ina Post. Gesteld mag worden dat hier in het proces grove 

fouten zijn gemaakt met ernstige gevolgen voor de verdachten en een grote 

maatschappelijke impact. 

 

Míssen wij niet-natuurlijke overlijdensgevallen en dan specifiek: levensdelicten? Het 

zou van kortzichtigheid getuigen als wij die vraag met ‘nee’ zouden beantwoorden. 

Hoe minder je weet en onderzoekt, des te meer je mist, maar hoeveel het er zijn, we 

weten het niet.  

Eerder werd gesuggereerd dat we moesten denken aan 250 tot 300 gevallen per jaar 

op basis van extrapolatie van buitenlandse cijfers, hetgeen tot Kamervragen leidde, 

die op hun beurt weer onvoldoende en ondeskundig werden beantwoord. Het gaat er 

uiteindelijk niet om hoevéél het er zijn, maar dát ze er zijn. En deze missers worden 

niet alleen gemaakt door behandelend artsen en specialisten. Ook binnen de groep 

forensisch artsen is, nergens uitgezonderd, de interdoktervariatie te groot door het 

zich onvoldoende houden aan de richtlijnen. Er zou tijdens de werkzaamheden van 

forensisch artsen dan ook meer ad hoc intercollegiaal overleg moeten zijn, omdat 

een beslissing vergaande consequenties kan hebben, en er behoefte is aan 

eenduidigheid.  

 

Richtlijnen zijn altíjd van belang, maar nemen in belang toe als er sprake is van 

geweld, overlijden ten gevolge van drugs, suïcide, bij het onverklaard en onverwacht 

overlijden van kinderen en jong volwassenen, maar ook van bejaarden, omdat zíj het 

zijn die kwetsbaar zijn, óók voor geweld.  

Het is schrijnend als een mortuariummedewerker moet constateren dat er iets niet 

klopt, of nabestaanden aan de bel trekken, omdat zíj het zijn die twijfels hebben. 

 

Wat weten andere medici en paramedici van forensische geneeskunde 



 

Eigenlijk niet zoveel. Op zich zorgelijk, maar niet verwonderlijk, omdat daaraan in de 

basisopleiding geneeskunde en de vervolgopleidingen nauwelijks aandacht wordt 

besteed. En dat is opmerkelijk omdat iedere arts, maar ook specialisten, zoals 

chirurgen, neurologen, verpleeghuisartsen, én andere hulpverleners, er in de praktijk 

mee te maken krijgen.  

 

Ik wil u meenemen naar enkele cases om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde is 

van kennis van forensisch geneeskundige aspecten. 

Aan journalisten hier wil ik melden, dat de dia’s die ik zo laat zien gedateerd en 

zodanig bewerkt zijn, dat ze niet zijn te herleiden naar personen. 

Maar ik wil er ook op wijzen dat leren van foto’s, zeker in de geneeskunde van 

essentieel belang is. Als er in leerboeken geen foto’s zouden staan, zouden veel 

zaken niet eens herkend worden om de doodeenvoudige reden dat we er tijdens de 

opleiding nauwelijks mee geconfronteerd worden. Of, zoals eerder in een tijdschrift 

geschreven werd: zonder beeldmateriaal geen onderwijs, want hoe zou je dan 

studenten en artsen moeten inspireren en voorbereiden op de werkelijkheid. En 

wetenschappers beseffen als geen ander, dat hierbij ethische en juridische 

voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. De toehoorders buiten het vak wil 

ik erop wijzen dat de dia’s die ik nu ga tonen confronterend kunnen zijn. 

 

Om te beginnen een casus over een lijkschouw. 

Een vrouw komt thuis van boodschappen doen en ziet haar echtgenoot op de grond 

liggen. 

Van hem weet zij, dat hij dat normaliter nooit doet, buigt zich over hem, schudt en 

roept, maar hij reageert daar niet op.  

Dan gaat ze snel proberen de huisartsenpost te bellen, maar die blijkt telefonisch niet 

altijd makkelijk bereikbaar, ze raakt in paniek en belt de politie. Die komen daar met 

toeters en bellen naar toe, rennen de trap op, buigen zich over hem en melden 

mevrouw dat haar man is overleden.  

Dat mogen zij wettelijk, zoals iedereen, ook doen, zonder dat het overigens juridische 

consequenties heeft. Ook zíj proberen nu de huisarts te bereiken, hetgeen nog 

steeds niet lukt en in zo’n geval wordt dan de forensisch arts ingeschakeld in zijn 



taak als gemeentelijk lijkschouwer. En dan kan het gaan in de trend van: hé dok, nou, 

dit is een eitje, oude man, deur was dicht, hartpatiënt, kijk maar, dit zijn zijn pillen. 

Dat kan inderdaad zo zijn, maar wij gaan eerst eens rustig kijken. En een lijkschouw 

begin je met je handen op de rug en kijkt rond. En wat dan opvalt, is dat deze man 

op zijn armen ligt. En dat is vreemd, want iemand die valt, maakt een reflex door en 

steekt zijn handen uit om de val te breken. Nou heb ik nog niets, maar je zou nu 

kunnen denken, dat toen hij daar terecht kwam, hij mogelijk bewusteloos, comateus 

of zelfs al dood was. Kijken we naar de volgende dia, dan zien we daar zijn 

ondergebit liggen. Misschien heeft hij het eruit gehoest omdat hij ’s morgens zijn 

Kukident is vergeten, maar je zou ook kunnen zeggen dat hij op zijn gezicht terecht 

gekomen is, dan slaat zijn mond dicht en had het erin moeten blijven zitten.  

Maar voor hetzelfde geld heeft hij een vuistslag tegen de kaak gekregen en is zijn 

gebit eruit geslagen. We weten het niet. Wat op de volgende dia te zien is, is naast 

een aantal kleine details zoals een kussentje, een aansteker en een 

kaarsenstandaard, dat hij een vlek op zijn broek heeft zitten wat niet lijkt te passen bij 

een strijkbout die er te lang op gestaan heeft, maar mogelijk zou kunnen passen bij 

een schoenafdruk. 

Dat is het moment dat het niet pluis gevoel toeslaat, dus bevries je de situatie, je 

noemt het nu een PD ofwel plaats delict, en alles staat nu ter beschikking van Justitie 

en moet verder onberoerd gelaten worden. 

Dan wordt een en ander opgeschaald, komt de Forensische Opsporing erbij, die alles 

met de camera vastlegt en eventuele sporen veilig stelt. Pas daarna kan het 

lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Als deze man omgedraaid wordt, worden 

twee dingen zichtbaar, namelijk een bloeduitstorting op de kin en drie kleine wondjes 

achter het linker oor, die daar niet horen te zitten. Dan wordt het allemaal nog 

verdachter en wordt het Team Grootschalige Opsporing erbij gehaald. Die kijken er 

weer op een andere manier naar, trekken een kastdeur open, alwaar een zak 

cocaïne van de plank rolt. En dan wordt het ineens heel boeiend. Bij de gerechtelijke 

sectie die daarop volgt, wordt een ingeslagen schedel zichtbaar. Het bleek hier om 

een moord te gaan. Hij handelde buiten medeweten van zijn vrouw in cocaïne en 

toen zij weg was is er aangebeld, heeft hij zelf opengedaan, zijn er twee heren 

binnengekomen die hem hebben willen beroven en hebben hem met vuistslagen en 

een kaarsenstandaard die daar op de grond lag, doodgeslagen. 

 



Ik wil niet lastig zijn, maar ik denk dat als hier een huisarts bij geweest was, dat hier 

met gemak een natuurlijke dood op afgegeven was. Want wie draait zo iemand om, 

en wie kijkt er ook achter iemands oren?  

De meeste artsen voeren een zogenaamde ‘drempelschouw’ uit, maar met ‘een blik 

op het lijk’ alléén, kom je er niet, want ik heb net laten zien, hoe subtiel bevindingen 

kunnen zijn. 

 

Uit onderzoek onder huisartsen bleek, dat 40% zich onvoldoende vaardig voelt om 

een lijkschouw te verrichten, terwijl het om een wettelijke taak gaat.  

Driekwart van hen weet letsels bij de lijkschouw niet te interpreteren. Misschien zijn 

het wel gewoon lijkvlekken, of blijken vermeende lijkvlekken, bloeduitstortingen te zijn. 

80% van de huisartsen had in vijf jaar geen overleden kind onderzocht. En 11% had 

bij een overleden kind weleens een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven 

terwijl zij ernstig twijfelden aan de natuurlijke aard ervan.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van de huisartsen aangaf, bij 

overlijden van een minderjarige, voorstander te zijn van een lijkschouw door een 

forensisch arts.  

Ook bestaat er onder artsen nog steeds een groot misverstand wat als natuurlijk en 

niet-natuurlijk beschouwd mag worden. Das toonde in zijn proefschrift aan, dat in 

28% van de gevallen waar het ging om een niet-natuurlijke dood, een natuurlijke 

dood was afgegeven. Het betrof hier in het bijzonder overlijden in aansluiting op een 

val. Veel artsen weten niet, dat het niet uitmaakt of de val veroorzaakt werd door het 

slecht ter been zijn of onwel worden, óf dat het door een duw van de trap kwam. 

Overlijden ten gevolge van letsel na een val moet altijd als niet-natuurlijk beschouwd 

worden. In januari van dit jaar is door het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en de KNMG een handreiking over de (niet)natuurlijke dood 

uitgegeven in een poging artsen hierin wederom duidelijkheid te verschaffen en een 

eenduidige invulling te geven aan deze wettelijke begrippen.  

 

Wellicht zouden forensisch artsen een belangrijke rol kunnen vervullen door 

behandelend artsen bij de uitvoering van een lijkschouw een aantal malen te 

begeleiden. De meest intense onderwijservaring is namelijk niet wat je uit een boek 

of folder haalt, maar datgene wat je in de praktijk krijgt overgedragen. Dat is ook wat 

doceren tot dankbaar werk maakt.  



 

Nu een casus over een letselbeoordeling. 

Een vrouw heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling door haar 

echtgenoot. Voor een letselbeschrijving komt zij op ons spreekuur. Zichtbaar is een 

bloeduitstorting en zwelling rondom het linker oog, hetgeen zou zijn ontstaan door 

een vuistslag. Wat ook opvalt is een bloeduitstorting op de linker handrug.  

Dit zou kunnen passen bij verdedigingsletsel. Wanneer ik daar naar vraag, bevestigt 

zij dat. Ik vraag haar of ik haar helemaal mag bekijken, waarmee zij instemt. Dat 

geeft een trieste kijk op wat voor letsels er onder de kleding zitten (dia/duiden). Zij gaf 

aan al 10 jaar lang systematisch iedere dag door haar echtgenoot mishandeld te 

worden. Dít was de eerste keer, dat zij aangifte durfde te doen. 

 

Onderzoek bij 450 vrouwen liet bij 80% van hen letsels op een voor de buitenwereld 

zichtbare plaats zien, zoals het gelaat en de handrug. Maar bij 85% van die vrouwen 

bleek de rest van de letsels onder de kleding verborgen. 

 

In 1993 gaf de hoogleraar kinderpsychiatrie Compernolle van het VUmc reeds aan, 

dat 75% van de artsen mishandeling niet herkent. In recenter onderzoek onder 

huisartsen, waarin drie cases werden voorgelegd inclusief fotomateriaal, bleek 13% 

in staat 2-3 cases goed te beoordelen, slechts 5% had ze alle 3 goed.  

Onderzoek onder spoedeisende hulp artsen en spoedeisende hulp verpleegkundigen 

liet gelijksoortige, ondermaatse resultaten zien, terwijl zíj het zijn die regelmatig 

geconfronteerd móeten worden met slachtoffers van geweld en mishandeling. 

Kortom, het ontbreekt aan kennis om risicosignalen te herkennen. Toch bezoekt ruim 

40% van de mishandelde slachtoffers een huisarts en meer dan 50% een 

spoedeisende hulp. Of wel, iedere fulltime huisarts zou 1-2 slachtoffers van huiselijk 

geweld per week moeten zien.  

In Nederland is jaarlijks meer dan 500.000 keer iemand slachtoffer van een vorm van 

geweld. Daaronder valt fysiek geweld.  

Maar vergeet ook niet geestelijk geweld, intimidatie, financiële uitbuiting, isoleren, 

allemaal vormen die moeilijk te herkennen zijn. 

Toch kunnen deze emotionele mishandelingen evenveel schade berokkenen als 

fysieke mishandeling. In 2014 verscheen een rapport van het Verweij Jonker Instituut 

dat aangaf dat de ernst van huiselijk geweld alleen maar toeneemt, dus de grote 



aantallen zijn niet nieuw, maar ze blijven wel schokkend.  Dit alles kan vergaande 

consequenties hebben, want in Nederland sterft iedere week een minderjarige en 

een volwassene aan de gevolgen van kindermishandeling of partnergeweld. En ik 

ben ervan overtuigd, dat het hier om een onderrapportage gaat. 

 

Onderwijs in forensische geneeskunde 

 
Ondanks het feit dat ik een weinig optimistisch beeld heb geschetst over forensische 

kennis bij artsen, wordt er in Nederland niet of nauwelijks aandacht besteed aan het 

verkrijgen hiervan. Medisch studenten van het AMC krijgen allemaal, plenair en in 

werkgroepen, als verplicht onderdeel, les in forensische geneeskunde. Aan de 

andere medische faculteiten in Nederland is het ‘hap-snap’ werk en daarmee 

marginaal.  

In die zin is het universitair onderwijs aan het verarmen. Alles moet sneller en korter. 

Maar juist vanwege het zó frequent voorkomen van bovengenoemde onderwerpen, 

zou forensische geneeskunde als verplichte module in de basisopleiding opgenomen 

móeten worden om dan reeds een forensisch bewustzijn bijgebracht te krijgen.  

Nu wordt dat overgelaten aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische 

Centra. Het ministerie van VWS zou daar druk op moeten zetten. 

 

Ook in de vervolgopleiding tot huisarts en specialist wordt hieraan onvoldoende tot 

geen aandacht besteed, terwijl diverse onderzoeken met betrekking tot geweld 

aantoonden, dat als er wél onderwijs in gegeven wordt, hoopgevende resultaten 

gemeten worden. 

Leren hoe het bespreekbaar te maken, leren het in de differentiaaldiagnose op te 

nemen. Veel artsen zijn bang om het mis te hebben, bang dat daarmee de 

vertrouwensrelatie op het spel gezet wordt. Juist dáárom moet hen goede bagage 

meegegeven worden. 

Harper gaf in zijn onderzoek al aan, dat als je het wel bespreekbaar maakt, de 

vertrouwensrelatie maar in 4% van de gevallen verslechterde, in 72% juist verbeterde 

en in 88% het het kind in ieder geval beter verging. 

 

In eigen onderzoek zagen we, dat zo’n 60% van de vrouwen die mishandeld werd, 

daarover niets uit zichzelf aan de huisarts vertelde, veelal uit schaamte. Meer dan de 



helft zou dat wél doen als de arts er naar gevraagd zou hebben. Het is belangrijk om 

te weten, dat alleen al het er naar vragen, in 50% van de gevallen mishandeling doet 

stoppen of verminderen, omdat je slachtoffers kan overtuigen dat mishandeling niet 

het juiste antwoord is voor het oplossen van een geschil, en daarmee onacceptabel.  

Er kan dus beter te veel, dan te weinig naar gevraagd worden. Na invoering van een 

lijst met vragen die kan screenen op het vermoeden van kindermishandeling, werd 

kindermishandeling tien keer vaker herkend dan voor die tijd.  

Doe de kind-check. Hester Diderich liet in haar proefschrift, dat gaat over huiselijk 

geweld en kindermishandeling, en in het bijzonder de kind-check, zien, dat 

kindermishandeling in de regio Friesland door het Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling, dat tegenwoordig, even als het Steunpunt Huiselijk Geweld, valt 

onder Veilig Thuis, 30% lager werd bevestigd dan in de regio Haaglanden. Een 

follow-up analyse naar dit grote verschil toonde aan, dat dat te maken had met het 

ontbreken van training in de eerste groep.  

Dáarom is het zo belangrijk, dat zowel medisch studenten, als artsen, specialisten en 

andere hulpverleners leren om huiselijk geweld tijdig te signaleren en bespreekbaar 

te maken, omdat het een nijpend gezondheidszorgprobleem betreft, om dramatische 

escalaties te voorkomen, en op tijd adequate hulp te kunnen bieden.  

In die zin zou vroege herkenning van geweld en letsels ook als vorm van preventieve 

geneeskunde kunnen worden opgevat. 

 

Hoe staat het met de bereidheid van behandelend artsen om zaken te melden 
 

Nog steeds worden door artsen en medisch specialisten te veel zaken niet gemeld, 

terwijl dat volgens de wet wel zou moeten. Daarvan is bijvoorbeeld sprake na fatale 

medische fouten. Dat zouden er momenteel in ziekenhuizen rond de 970 zijn. 

Gelukkig betekent dit aantal wel een daling van zo’n 50% ten opzichte van een 

aantal jaren geleden. Maar wij als forensisch artsen, zien ze nauwelijks.  

Euthanasie en hulp bij zelfdoding, zo’n 4800 per jaar en toenemend in aantal volgens 

de NIVEL, maar ze worden nog steeds niet allemaal gemeld.  

Overleden minderjarigen, waarvoor in de wet is vastgelegd, dat zij bij overlijden altijd 

gemeld moeten worden bij een forensisch arts. Inmiddels doet de meerderheid het 

wel, maar nog steeds zo’n 25% niet. 



Late zwangerschapsafbreking, dus na 24 weken, ongeveer 650 keer per jaar, 

meestal bij kinderen met ernstig aangeboren afwijkingen die niet kunnen overleven 

ondanks maximale zorg. Maar een melding bij ons is zeldzaam, in 2013 en 2014 

slechts vier maal. 

Ook de in 2013 in werking getreden wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling wordt volstrekt onvoldoende nageleefd. Hierbij komt zelfs 80% 

van de meldingen van de Politie en slechts 16% van de professionals. 

Én andere niet-natuurlijke doodsoorzaken, waarbij soms door onwetendheid niet 

gemeld wordt, maar soms ook heel bewust niet wordt gemeld, hetgeen volgens art. 

228 Wetboek van Strafrecht, strafbaar is. Er zou door de Overheid meer 

gecontroleerd moeten worden op de naleving van dit soort meldingen. 

 

Ergens is al eens geschreven dat iedere arts zijn eigen kerkhof heeft. Dat kan ook 

haast niet anders, als men beseft dat er in Nederland iedere dag zo’n 100.000 

consulten worden verricht. Daar horen óók fouten bij. 60% van die fouten zou komen 

door menselijk falen, 20% door kapotte apparatuur en 20% door organisatorische 

problemen.  

En fouten maken, is niet nieuw. De Griekse geneesheer Claudius Galenus, die 

leefde van 129-216, schreef daar al over, maar hij had zo’n grote reputatie, dat zijn 

opvattingen pas in de 16e eeuw voor het eerst zijn weerlegd door onder andere 

Vesalius.  

Zijn idee, dat het lichaam alléén bestond uit 4 elementaire kwaliteiten, namelijk warm, 

koud, nat en droog, was onjuist en onzinnig.  

Galenus sprák al over de grenzen van de geneeskunde én de feilbaarheid van de 

arts; merkwaardig is, dat hij vond, dat hij zelf nooit een fout maakte. Philip van der 

Eijk schreef in een krantenartikel, dat wat Galenus zei over de unieke individuele 

eigenheid van iedere patiënt, sterk doet denken aan de kritiek, dat de huidige 

geneeskunde te gefragmenteerd en gespecialiseerd is en dat er te weinig aandacht 

is voor het lichaam als geheel, en de patiënt als individu.  

 

Burgers begrijpen dat er fouten gemaakt worden, maar ontkennen of verzwijgen is 

vaak de trigger om het juridische pad op te gaan of de media op te zoeken, wat een 

grote maatschappelijke impact teweeg brengt, maar óók nadelig is voor de 

betreffende specialist of de naam van een verder goed functionerend ziekenhuis. 



Bovendien hoeft een fout of calamiteit in de zorgverlening niet altijd zodanig 

verwijtbaar of ernstig te zijn, dat het een vermoeden van een strafbaar feit oplevert. 

Artsen denken te vaak, dat bij een niet-natuurlijke dood sprake is van een strafbaar 

feit en zijn bang dat het tot vervolging leidt. Maar het medisch expertise centrum van 

het Openbaar Ministerie behandelt per jaar ongeveer 70 zaken en slechts 10 

daarvan leiden tot strafrechtelijke vervolging. 

 

Ook is het niet zo dat als een patiënt na een medische ingreep plots overlijdt sprake 

is van een niet-natuurlijke dood. Als die ingreep juist geïndiceerd was, technisch 

goed is uitgevoerd en een eventuele dosering juist is toegediend, mag het overlijden 

als natuurlijk beschouwd worden, als er tenminste in het begin van de keten geen 

sprake is geweest van bijvoorbeeld, een misdrijf of een ongeval.  

Overleg daarover met een forensisch arts, zodat het in de status kan worden 

genoteerd.  

Ook als door een behandelend arts een natuurlijke dood is afgegeven en deze plots 

twijfelt, kan dit door een forensisch arts, zonodig, worden gecorrigeerd. 

 

De Nationale Politie 
 

De Nationale Politie besloot in 2014 om volgens de nieuwe Europese 

aanbestedingsrichtlijnen kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening 

op het gebied van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg aan 

te besteden. Deze onderdelen moesten aan de economisch meest voordelige partij 

gegund worden.  

Kennelijk is het de Nationale Politie ontgaan, dat hier geen sprake moet zijn van een 

markttaak, maar dat het om een publieke taak gaat. Bovendien zijn er buiten GGD-en, 

en een particuliere maatschap in Rotterdam, geen organisaties die het ongedeelde 

pakket aan taken kunnen uitvoeren. Als je de drie eerder genoemde deelgebieden uit 

elkaar trekt, worden de kosten alleen maar hoger, omdat je verschillende 

marktpartijen moet gaan inzetten, hetgeen een inefficiënte scheiding van taken 

teweeg brengt, consequenties heeft voor investeringen in kwaliteit en opleiding, dus 

voor de kwaliteit van het vak. De aanbestedingsprocedure van de forensische 

geneeskunde in het algemeen en de rol van de afdeling inkoop in het bijzonder, was 

niet op orde, heeft te lang geduurd en veel geld, energie en mankracht gekost. 



In april 2015 schreef de Heer Noordanus, namens de regioburgemeesters, een 

belangrijke brief, waarin hij het maatschappelijk belang van de forensische 

geneeskunde benoemde én de wens om het onder de verantwoordelijkheid van één 

organisatie te laten uitvoeren, waarmee de taak publiek geborgd zou zijn, conform de 

conclusies van de Gezondheidsraad in een lijvig rapport met de titel: Forensische 

geneeskunde ontleed; naar een volwaardige plaats voor een bijzondere discipline. 

Het is aanbevelenswaardig om toe te werken naar stabilisering van het vak. De 

aanbesteding ís inmiddels gestaakt en er is aangegeven een eventuele procedure 

niet voor januari 2018 opnieuw op te starten. In die tussentijd zal een commissie, 

samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van Politie, 

Overheid, praktijkveld en de Gezondheidsraad, uitzoeken hoe medische 

arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek het best kan worden ingevuld.  

 

De Overheid 
 
Het Ministerie van VWS heeft recent laten weten dat wat hen betreft voor de 

forensische geneeskunde eenzelfde zienswijze bestaat als voor de opleiding tot 

tropenarts en bedrijfsarts, namelijk dat door erkenning, de kwaliteit geborgd zou zijn. 

Daarnaast zou publieke financiering door VWS er zijn voor het opleiden van artsen, 

die zorg verlenen op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg of 

de Wet Publieke Gezondheidszorg. Volgens VWS zou forensische geneeskunde 

daaraan niet voldoen en stelt zij dat het de taak van de Nationale Politie en het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie is te bepalen, hoe en door wie de forensische 

zorg in Nederland wordt georganiseerd.  

VWS maakt volgens mij echter twee grote vergissingen,  

1: de erkenning van de forensische geneeskunde kwam onder druk tot stand, want in 

het Rapport van de Gezondheidsraad was te lezen dat de kwaliteit nog niet op orde 

is. Er kan niet gesteld worden, dat als de beroepsvereniging opname in een register 

regelt, de kwaliteit van de opleiding wel voldoende zal zijn, en  

2: de Wet Publieke Gezondheidszorg régelt nu juist de openbare gezondheidszorg, 

want binnen de publieke gezondheidszorg vallen gezondheid-beschermende en -

bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, 

waaronder begrepen het voorkómen én het vroegtijdig opsporen van ziekten, wat in 



artikel 1.C te lezen valt; zelfs een lijk valt daaronder, zoals vermeld in hetzelfde 

artikel onder punt O.  

Marielle Jambroes heeft in haar proefschrift internationale definities van Public Health 

geanalyseerd én tien kerntaken van publieke gezondheidszorg in Nederland 

benoemd, in lijn met de WHO-Europa.  

Daarin stelt zij, dat monitoring op populatieniveau, beleidsadvisering, 

gezondheidsbescherming- en bevordering, en ziektepreventie tot kerntaken van 

publieke gezondheidszorg behoren. Dus zowel bij letsels door geweld (onder de 

noemer gelijke kansen op gezondheid), als medische arrestantenzorg (geen 

mogelijkheid tot gebruik van reguliere zorg, dus een vangnetfunctie), áls bij de 

lijkschouw (recht op een goede lijkschouw als maatschappelijke 

verantwoordelijkheid), ís hiervan sprake. Het waarborgen van voldoende competente 

beroepsbeoefenaren behoort daar ook toe.  

En in het net verschenen leerboek Volksgezondheid en Gezondheidszorg van de 

hooggeleerden Mackenbach en Stronks, ís juist een hoofdstuk opgenomen over 

forensische geneeskunde.  

Forensische geneeskunde is dus een onderdeel van de Publieke Gezondheidszorg 

én heeft een duidelijke relatie met de Overheid, zoals Politie, Justitie en Gemeenten. 

Dáárom dient er een officiële erkenning door de Overheid te komen, gezien het grote 

maatschappelijke belang ervan en dienen zij, misschien wel gezamenlijk, financiële 

middelen ter beschikking te stellen.  

Gezamenlijk, omdat medische arrestantenzorg onder VWS zou vallen, forensisch 

medisch onderzoek onder Veiligheid en Justitie, de gemeentelijke lijkschouw onder 

Binnenlandse Zaken, en wetenschap en onderwijs onder OCW. Maar er is ook iets te 

zeggen voor de gedachte van VWS, dat forensisch artsen, op de gemeentelijke taak 

na, volledig werken voor Politie en Justitie ten behoeve van de veiligheid en 

rechtsspraak. OCW stelt weer dat dergelijke profielen vallen onder de subsidieregels 

van het Opleidingsfonds bij VWS, maar die wil niets regelen. Dit treurspel tussen de 

diverse ministeries duurt al ruim 20 jaar. Tot nu toe worden beargumenteerde 

problemen uit het rapport van de Gezondheidsraad in bedroevende 

kabinetsstandpunten ontkend.  

De NIVEL heeft gesteld dat we leven in een tijd van grote maatschappelijke 

gebeurtenissen met grote impact voor de publieke gezondheid én veiligheid, en dat 

er van forensisch artsen hoe langer hoe meer gevraagd wordt. Als de forensische 



geneeskunde niet goed georganiseerd kan worden, omdat de Overheid niet haar 

verantwoordelijkheid neemt, zal dat verstrekkende gevolgen hebben en instroom van 

nieuwe gespecialiseerde forensisch artsen doen stagneren, waardoor deze taken 

straks niet meer vervuld kunnen worden. 

 

Forensische verpleegkunde 
 
Sandra Nootenboom van de Forensisch Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht, 

Marijke Eppink van de GGD Amsterdam, Piet Machielse van het Erasmus Medisch 

Centrum Rotterdam en ik, hebben in 2011 het initiatief genomen om de opleiding 

Forensische Verpleegkunde op te zetten. Doel van de opleiding was én is, om 

bestaande cultuurverschillen tussen de behandelend arts en forensisch arts te 

doorbreken en te overbruggen, en ook de vraagbaak te worden voor andere 

collega’s. Deze intensieve opleiding is in 2013 van start gegaan. Studenten zijn o.a. 

afkomstig uit ziekenhuizen, zorginstellingen en ambulancediensten. De opleiding is 

inmiddels gecertificeerd en er zijn al meer dan 90 studenten afgestudeerd. Het zou 

waardevol zijn als bij al dit soort instellingen 24 uur per dag een verpleegkundige met 

kennis op het gebied van forensisch medische zaken actief is.  

 
Aanvullende onderzoeken in de forensische geneeskunde 
 

Ik wil u meenemen naar twee korte cases. 

 

Casus 1: een jongeman van 23 jaar wordt thuis dood aangetroffen. Hij woont in bij 

zijn moeder die op vakantie is. De schouw door de forensisch arts levert geen 

verdachte bijzonderheden op. Wel wordt, terecht, door onze forensisch arts, bloed en 

urine afgenomen en opgeslagen. De sneltest van de urine is negatief. De conclusie 

luidt: onverklaard overlijden. De officier van justitie geeft het lichaam vrij. 

 

Casus 2: een jongeman van 24 jaar wordt thuis dood aangetroffen. De huisarts geeft 

een verklaring van natuurlijk overlijden af. De recherche komt door een tip achter zijn 

overlijden en vertrouwt de zaak niet. Er blijkt kort daarvoor namelijk een 

levensverzekering op hem afgesloten te zijn. Het lichaam wordt alsnog in beslag 

genomen, door een forensisch arts onderzocht (waarbij op dat moment geen bloed 



en urine wordt afgenomen) en er vindt een gerechtelijke sectie plaats. Bij huiszoeking 

wordt verdacht materiaal aangetroffen, te weten succinylcholine, dat in het lichaam 

een verlammende werking heeft. De aanwezigheid van succinylcholine wordt door 

het Nederlands Forensisch Instituut bevestigd. 

 

Uitmuntend onderzoek door de Amsterdamse recherche brengt hen bij het enkele 

maanden eerder plaatsgevonden overlijden uit casus 1. Ook daar blijkt kort ervoor 

een levensverzekering afgesloten te zijn. Het bloed en de urine uit deze casus 

worden door de GGD Amsterdam afgestaan voor nadere analyse en ook daar blijken 

sporen van succinylcholine aanwezig.  Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte in 

beide gevallen succinylcholine per injectie in de rugspier heeft toegediend. Begin dit 

jaar is hij tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.  

 

In 2008 zijn de forensisch artsen van de GGD Amsterdam begonnen, om met 

toestemming van het Openbaar Ministerie, tijdens de lijkschouw bloed en urine af te 

nemen, zogenaamd minimaal invasief onderzoek. Ter plaatse wordt de urine getest 

op 10 meest voorkomende drugs. Het bloed wordt elders onderzocht op 

concentraties van verdachte stoffen daarin. Resultaat was, dat 53% positief bleek 

voor een of meer van de door ons geteste stoffen. 17 op de 200 keer was er een 

positieve bevinding, zónder dat er een positieve historie was voor gebruik van een 

van die stoffen. Met name in díe groep kunnen de verdachte gevallen zitten. Onze 

forensisch artsen zijn voor deze handelingen nog nooit veroordeeld. Sterker nog, 

zonder dit onderzoek, waren bepaalde misdrijven nooit aan het licht gekomen. 

Interessant is, dat deze lichaamsvloeistoffen ook gebruikt kunnen worden voor 

onderzoek naar bijvoorbeeld cardio-genetische afwijkingen, die een grote rol spelen 

bij plots overlijden van jongeren en daarmee risico-inschattingen te kunnen maken 

voor bloedverwanten om wellicht vroegtijdig overlijden te kunnen voorkomen.  

In een recent gepubliceerd artikel van Bagnall bleek, dat 13% van de deelnemende 

families van een jong overledene belast was met een aangeboren cardiale afwijking.  

Deze analyses zijn des te meer van belang, omdat het aantal klinische obducties 

gedaald is naar een historisch lage 3% en het aantal forensische secties is 

gehalveerd, terwijl het aantal dodelijke misdrijven zeker niet is gehalveerd. Artsen 

denken te snel dat de doodsoorzaak wel duidelijk is. Maar de interesse hóórt niet te 

stoppen bij de laatste hartslag, omdat in meer dan 30% van de gevallen, 



vervolgonderzoek klinisch relevante bevindingen oplevert, waardoor de oorzaak 

bijgesteld moet worden, zelfs in de omgeving van high-tech geneeskunde.  

Kortom, obducties behoren in ere hersteld te worden, omdat het past bij de 

kwaliteitscontrole van de zorg en daarmee de veiligheid van de patiënt. Dit zal ook tot 

verbetering leiden van de doodsoorzaakstatistieken. De zorgverzekeraar zou 

daaraan een bijdrage moeten leveren. 

 

Momenteel is een punt van discussie, of dit invasief postmortaal onderzoek,  juridisch 

is toegestaan. Doel van de wettelijk verplichte lijkschouw is om de aard van het 

overlijden te bepalen. Met de handen op de rug alleen, kom je niet ver en ik heb laten 

zien dat extra onderzoek vele voordelen kent. Sommige forensisch artsen zijn echter 

van mening dat postmortale afname van bloed en urine ‘in strijd met de wet’ zou zijn 

en weigeren aan dit waardevolle onderzoek deel te nemen. Daarbij wordt gewezen 

op de bescherming van de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer welke 

primair geborgd worden door artikel 10 en 11 van de Grondwet en artikel 8 EVRM. 

Daarin is opgenomen dat het niet is toegestaan om tegen de wil van een persoon 

diens lichamelijke integriteit of zijn levenssfeer aan te tasten. Van belang is echter 

ook artikel 21 Wlb waarin expliciet staat vermeld, dat invasief postmortaal onderzoek 

onder bepaalde omstandigheden bij overledenen is toegestaan.  

Ondanks het feit dat het hierin gaat om een doel gebonden bevoegdheid, namelijk 

identificatie, wordt duidelijk, dat de ‘onaantastbaarheid’ niet absoluut is. Het zou 

echter te ver voeren om daar nu  uitgebreid op in te gaan. Eigenlijk gaat het in de 

hele discussie, zoals de hooggeleerde Wattel suggereert, om drie belangrijke vragen: 

1) is er een inbreuk op een grondrecht (ja) 2) is daar een rechtvaardiging voor of met 

welk doel wordt deze inbreuk gemaakt (ja, het ultieme doel is om moordenaars te 

ontmaskeren en nabestaanden beter te kunnen informeren over de mogelijke 

oorzaak van overlijden van een dierbare), en 3) is de inbreuk dan proportioneel (ja, 

als we het voorlopig beperken tot de door forensisch artsen uitgevoerde 

lijkschouwen). De wetgever heeft de invulling van de lijkschouw aan de 

beroepsgroep overgelaten. Maar om koudwatervrees bij sommige collega’s weg te 

nemen, zou een relatief eenvoudige aanpassing van de Wlb, in combinatie met een 

heldere toelichting, daarvoor kunnen volstaan. 

 



De vraag naar forensisch onderzoek is sinds 2000 fors gegroeid. Ook, of juist, buiten 

de medische wereld, zijn forensische wetenschappen populair. Veel organisaties, 

zoals Politie, rechtbanken, het landelijk medisch expertisecentrum als onderdeel van 

het Parket Generaal en het Nederlands Forensisch Instituut, hebben behoefte aan 

wetenschappelijk gefundeerde expertise, óók medische. Dáárom is het van groot 

belang geweest, dat eind 2013 the Amsterdam Center for Forensic Science and 

Medicine officieel van start ging, ook wel het Co van Ledden Hulsebosch Center 

genoemd, naar vader en zoon Co van Ledden Hulsebosch, die eind 19e en begin 

20ste eeuw de eerste belangrijke stappen zetten in wetenschappelijk forensisch 

onderzoek. Inmiddels worden er leerstoelen bekleed in forensic biophysics, analytical 

chemistry, data science, biology, radiology, statistics, mathematics for forensic 

genetics en, inmiddels dus forensic medicine. Tevens bestaat er samenwerking met 

andere landelijke faculteiten en het NFI, en zal het aantal partners binnen het CLHC 

alleen maar toenemen, zoals bijvoorbeeld met biomechanical engineering van de TU 

Delft. 

En begin deze maand is aan de juridische faculteit van de Universiteit van Maastricht 

een tweede leerstoel in de forensische geneeskunde gerealiseerd, met als 

aandachtspunt, gezondheidsstrafrecht. 

Zo kan de academische werkplaats, forensische geneeskunde een platform bieden 

voor samenwerking met niet-medisch forensische disciplines en gezamenlijk 

wetenschappelijk onderzoek versterken.  

Aan al deze werkzaamheden zitten voor universiteiten intellectuele uitdagingen 

gekoppeld. 

 
Toekomstvisie en conclusies 
 
Ik heb u een somber en verontrustend beeld geschetst van de status van het vak 

forensische geneeskunde, dat niet de positie inneemt, dat past bij de publieke taak 

én het grote belang in onze huidige maatschappij en die, in vergelijking met het 

buitenland, ondermaats is.  

 

Maar wat moet er de komende tijd gebeuren? Om te beginnen is het essentieel dat 

er een academische opleiding komt die voldoet aan de modernisering van de 

medische vervolgopleidingen en landelijke opleidingseisen, en uiteindelijk leidt tot 



een bij wet erkende titel ‘forensisch medisch specialist’, vergelijkbaar met de 

specialisatie tot, bijvoorbeeld, sportarts. Alleen zó zal er carrièreperspectief komen 

en de instroom van nieuwe forensisch artsen toenemen, hetgeen zeer nodig is, 

omdat de vraag naar forensisch medische expertise alleen maar toeneemt.  

 

In het basisonderwijs geneeskunde, maar ook in vervolgopleidingen, zal forensische 

geneeskunde als belangrijk onderdeel verankerd moeten worden. Forensisch 

medische kennis is ook zeer nodig in de wereld van de paramedische beroepen, 

Politie, Justitie, onderwijsinstituten en hulpverleningsinstanties. 

 

Het complexe takenpakket van de forensisch arts vraagt om specifieke expertise, 

waarbij voldoende curatieve ervaring een vereiste is, zodat het volledige pakket van 

zorg door hen kan worden uitgevoerd. Het is van maatschappelijk belang, dat 

forensische geneeskunde als publieke taak, en dus niet als markttaak erkend wordt 

en een onafhankelijk, objectief medisch oordeel kan worden gegeven over de juiste 

doodsoorzaak, letsels bij slachtoffers van geweld en mishandeling, en de 

gezondheidstoestand van verdachten en gedetineerden.  

Het leveren van kwalitatief hoogstaande deskundigenverklaringen is een vereiste. De 

aan ons gestelde eisen zullen namelijk voortdurend worden aangescherpt. Daarvoor 

zullen alle forensisch artsen zodanig geschoold moeten worden, dat ze in staat zijn 

en ook gefaciliteerd worden om, naast basisvaardigheden, lichaamsmaterialen af te 

nemen voor letseldaterings- en toxicologisch onderzoek, op de juiste wijze de 

crimescoop en spectroscoop in te zetten, et cetera. Allemaal toevoegingen die 

cruciaal kunnen zijn in strafzaken. De kwaliteit en ervaring daarvoor kunnen alleen op 

peil gehouden worden als er voldoende workload is. Het is dus wenselijk dat 

medische zorg voor arrestanten blijft bestaan in het takenpakket van de forensisch 

arts, al was het maar om een grotere curatieve ervaring te kunnen opbouwen en 

onderhouden. Er dient aangestuurd te worden op regiovergroting, één onafhankelijke 

organisatie in Nederland, ongedeelde uitvoering van taken, één landelijk 

informatiesysteem, een vast tarievenstelsel en meer fulltime werkende forensisch 

artsen. 

 

Forensisch artsen zullen ook actiever moeten worden ingezet bij 

hulpverleningsinstanties zoals Veilig Thuis, bureau Vertrouwensartsen, Centrum 



Seksueel Geweld, Jeugdgezondheidszorg en gezamenlijk wetenschappelijk 

onderzoek doen met recherchekundigen.  

Van de huisartsen staat 70% al positief tegenover de mogelijkheid een forensisch 

arts te consulteren bij vermoeden van mishandeling.  

 

Juist in de fase waarin wij ons nu bevinden, is het van eminent belang dat er 

erkenning en brede steun van de Overheid komt. 

 

Hebben we daar allemaal de energie nog voor? Maar natuurlijk. Van Es liet enige tijd 

geleden een mooie formule zien, namelijk E = (M x I) – F, ofwel energie is motivatie 

maal inspiratie min frustratie. En die frustratie is er soms best wel, maar zal het nooit 

winnen van het product van de twee andere elementen.   

 

Ik, en met mij mijn vakgenoten, blijven er voor gaan dat het recht zal zegevieren. 

 

 

Dankwoord: 

 

Ik dank 
 

ALLEN  

 

die ik liefheb,   

 

die mij dierbaar zijn  

 

en betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze leerstoel. 

 

‘Ik heb gezegd’ 
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