Programma

Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (FMEK)
Naar een robuuste regionale organisatie van FMEK

Door Joost Bernsen, 4 oktober 2019

Programma
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport samenwerken met
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dit programma is onderdeel van en
sluit aan bij het landelijke programma
Geweld Hoort Nergens Thuis.

Aanleiding

• Signalen en onderzoek (onderzoek Gezondheidsraad) tonen
dat verbetering van de organisatie en kwaliteit van FMEK
noodzakelijk is.
• Beleidsreactie van VWS, JenV en BZK op deze recente
onderzoeken: “Forensische medische expertise in Nederland
wordt, met oog voor lokaal maatwerk, zo veel mogelijk
samengebracht onder regie van GGD-GHOR“
• GGD GHOR Nederland is vervolgens een programma gestart
om dit te realiseren v.w.b. FMEK.

Doelen programma
Hoofddoelstelling:
Implementeren & borgen van landelijke dekkende, robuuste
en duurzame uitvoering van forensisch medische expertise bij
kindermishandeling (FMEK) op regionaal niveau.

Dit betekent dat:
FMEK overal, van voldoende niveau & tijdig beschikbaar is,
t.b.v. het signaleren, vastleggen, onderzoeken, duiden en
rapporteren van kindermishandeling.

Deelprojecten binnen
programma
1)

Ontwikkeling en implementatie landelijk handelingskader.

2)

Ontwikkeling en implementatie standaarden voor onderlinge
samenwerking.

3)

Ontwikkeling vaststelling van kwaliteitseisen en eisen t.a.v.
deskundigheidsbevordering voor forensisch- en
vertrouwensartsen.

4)

Realisatie van benodigde, ondersteunende
informatievoorzieningsinfrastructuur.

Uitgangspunten
VWS

• Het OM, de politie, het NFI, Veilig Thuis en de Raad voor de
Kinderbescherming zijn goed betrokken gedurende het hele project
• Er wordt gewerkt conform de handreiking samenwerken bij strafbare
kindermishandeling
• Het uitgangspunt moet altijd zijn dat een onderzoek maar één keer hoeft
plaats te vinden om het slachtoffer zo min mogelijk te belasten
• Er worden met alle betrokken partijen kwaliteitseisen gesteld ten aanzien
van de forensisch arts en de rapportages ten behoeve van een eventueel
strafproces.

Uitgangspunten
JenV
•
•

•

•

•

Ontwikkel een kwaliteitskader voor de forensisch arts. Betrek
daarin opleidingseisen, ervaringseisen en intervisie-eisen
Stel in alle 10 Politieregio’s voldoende (deskundige) forensisch
artsen beschikbaar en maak kenbaar aan de strafketen welke
artsen dit zijn
Ontwikkel – samen met OM – een standaard voor het
vastleggen/beschrijven van letsels en betrek daarbij de
onwenselijkheid van het met kinderen in gesprek gaan over de
toedracht
Bespreek met het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen de
mogelijkheden om letselrapportage op te de nemen in het
deskundigenregister
Maak voor artsen een handelingskader op grond waarvan zij
weten te hoe effectief informatie te delen met de keten wanneer
zij hun geheimhouding al hebben doorbroken

Uitgangspunten
GGD:

•

GGD’en stellen zich garant voor de regionale
uitvoering van FMEK & borgen de continuïteit
(binnen de 10 Politieregio’s).

•

GGD’en borgen expertise die nodig is om FMEK
goed uit te voeren.

•

De kwaliteit van de FMEK uitvoering is overal
op orde.

•

De GGD borgt de samenwerking met
belangrijkste partners. Bij de uitvoering van
FMEK wordt samengewerkt met zowel de
strafrechtketen als de zorgketen.

Inzet FMEK

De meldcode is leidend in alle gevallen
Inzet FMEK door (regionaal) forensisch arts (FA):
• (Medisch professional (aandachtsfunctionaris))
• Veilig Thuis
• Raad v/d Kinderbescherming
• Politie
• OM

FMEK-programma 🡪 In regio vaker en beter letsel vastleggen en
letselonderzoek door FA met FMEK-deskundigheid

Betrokken partners
• Ministerie VWS (+ Programma Geweld hoort
nergens thuis)
• Ministerie JenV
• Openbaar Ministerie
• Nationale Politie
• NFI (Nederlands Forensisch Instituut)
• Landelijk netwerk Veilig Thuis
• Raad voor de Kinderbescherming
• FMG (Forensisch medisch genootschap)
• VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen
Kindermishandeling en huiselijk geweld)
• LECK (landelijk expertise centrum
kindermishandeling)
• VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
• NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk
Deskundigen)
• GGD GHOR Nederland

Regionale FMEK structuur

Heel concreet:
• Er is een landelijk dekkend netwerk van FA met FMEK expertise in
de maak
• Er komt een apart register gerechtelijk deskundige op heet gebied
van forensisch medische expertise bij kinderen
• Er wordt gewerkt op de schaal van minimaal de 10 politieregio’s
• Er zijn in de 10 regio’s regionaal coördinatoren voor de forensisch
medische expertise bij kindermishandeling benoemd die als
kwartiermaker in de regio’s aan de slag zijn.

Vragen?

Contactinformatie FMEK-programma:
Pvandenbroek@ggdghor.nl - Programmamanager
Jbernsen@ggdghor.nl – Projectleider deelproject 2
Voor meer informatie zie ook onze factsheet

