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Opnieuw stijging in aantal onderzoeken
2012 liet opnieuw een stijging zien in het aantal onderzoeksaanvra-
gen. De grootste stijging zat in het aantal consultvragen, dat opliep 
van 114 in 2011 naar 176 in 2012.

Maar ook de vraag voor poliklinisch letselonderzoek nam toe. De 
toenemende vraag kwam met name uit de medische sector. Dit toont de bekendheid en de 
behoefte van gespecialiseerd forensisch-pediatrisch onderzoek aan bij onze ketenpartners. 
Het aantal letselonderzoeken steeg van 88 naar 109 en het aantal dossieronderzoeken van 
27 naar 33.

HIGHLIGHTS

JAARPRES(EN)TATIE 2012

Mobiele teams organiseren zorg rondom het kind
Volgens de FPKM moet de zorg rondom het kind georganiseerd 
zijn. Daarom werken forensisch artsen pediatrie standaard samen 
met forensisch verpleegkundigen.

Deze werkwijze waarborgt een goede begeleiding van kinderen en is 
uniek in Nederland. Kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, vragen we liever niet 
om naar ons toe te komen. Vandaar dat we in 2012 zijn gestart met de inzet van mobiele 
teams die op locatie onderzoeken uitvoeren. De ervaring leert dat de randvoorwaarden 
voor ons onderzoek daarbij wel in orde moeten zijn. Dicht bij kinderen zijn we ook door 
onze bijdrage aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Hier leveren we samen met profes-
sionals van uiteenlopende disciplines hulp op maat. De polikliniek verricht binnen het CSG 
forensisch-pediatrisch onderzoek bij minderjarigen.

Grote vraag opleiding Forensische Verpleegkunde
De opleiding Forensische Verpleegkunde die in 2012 werd geïniti-
eerd, kreeg twee keer meer aanmeldingen dan we konden plaatsen. 
Een duidelijk signaal dat we hiermee voorzien in een behoefte.

Verpleegkundigen kunnen de verbinding leggen tussen de medi-
sche en forensische belangen. Als zij bijvoorbeeld in het ziekenhuis (zoals op de afdeling 
Spoedeisende Hulp) of een asielzoekerscentrum bedacht zijn op signalen van geweld,  
kunnen ze een actieve rol spelen. En op tijd de juiste professionals inschakelen. Met de 
opleiding Forensische Verpleegkunde dragen we verder bij aan de veiligheid. Vanwege de 
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grote vraag is besloten om de cursus vanaf 2013 twee keer per jaar te starten. We verzor-
gen de opleiding Forensische Verpleegkunde samen met de GGD Amsterdam.

Forensische pediatrie in Meldcode Kindermishandeling
De FPKM pleit voor verankering van forensisch-pediatrische exper-
tise binnen de ketenzorg kindermishandeling.

Onze politieke lobby in 2012 om forensisch-pediatrische expertise in 
de meldcode kindermishandeling op te nemen, zorgde mede voor 

een motie in de Tweede Kamer. Een motie die in 2013 breed is aangenomen. Dit moet 
ervoor zorgen dat forensisch-pediatrische expertise onderdeel wordt van het stappenplan 
van de meldcode kindermishandeling.

Bijdrage aan diverse onderzoeken
In 2012 sloten we een overeenkomst met de Universiteit van Maas-
tricht. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht gaan de 
komende jaren onderzoek doen bij een deel van onze doelgroep.

Daarbij wordt de mate van beïnvloeding van het geheugen bij kinde-
ren tussen 5 en 12 jaar wetenschappelijk onderzocht.

Structurele financiering nog niet gerealiseerd
Eind 2011 werd een subsidieregeling voor 2012 door het ministerie 
van VWS toegezegd aan de FPKM om forensisch-pediatrisch onder-
zoek bij een vermoeden van kindermishandeling in te kunnen  
zetten.

Inmiddels heeft het ministerie ook financiering toegezegd voor 2013. Eind 2012 kwam er 
ook goed nieuws van het ministerie van Veiligheid en Justitie.. Tijdens het Algemeen Overleg 
op 18 december over de toekomst van het Forensisch Onderzoek heeft het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. de toezegging gedaan dat de pilot Particulier Forensisch Onderzoek 
doorloopt in 2013 en dat hiervoor financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Het 
werk van de FPKM voor de juridische en de medische sector kan daarmee in 2013 worden 
voortgezet. Voor de periode daarna blijft het vooralsnog onzeker.
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