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De adviesaanvraag

Brief van 28 oktober 2011 (kenmerk 335930) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de voorzitter van de Raad voor Gezondheidsonderzoek.
Forensische (gerechtelijke) geneeskunde is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de
medische zorg voor arrestanten en met onderzoek ten behoeve van politie en justitie. Het is een breed
vakgebied, dat deelgebieden omvat zoals algemene forensische geneeskunde, forensische pathologie,
forensische antropologie en forensische pediatrie. De activiteiten van forensisch geneeskundigen
lopen uiteen van het vaststellen van (niet-natuurlijke) doodsoorzaken en het onderzoeken van postmortale verschijnselen, letsels, (kinder)mishandeling, zedendelicten en biologische sporen, tot aan
het beoordelen van de gezondheidstoestand van arrestanten.
Anders dan in ons omringende landen - Engeland, Duitsland, België en Frankrijk - is de forensische
geneeskunde in Nederland nauwelijks onderwerp van academisch onderzoek. Geen van de universitair medische centra heeft een afdeling forensische geneeskunde. De postacademische opleiding
forensische geneeskunde wordt verzorgd door de Netherlands School of Public Health; in andere
medisch-specialistische opleidingen wordt aan forensische aspecten weinig tot geen aandacht
besteed. Wetenschappelijk onderzoek dat direct relevant is voor de algemene forensisch-medische
praktijk wordt in Nederland nauwelijks verricht en resultaten van buitenlands onderzoek dringen
onvoldoende door tot de Nederlandse beroepspraktijk. De ontwikkeling richting evidence based
medicine is tot nu toe aan de Nederlandse forensische geneeskunde goeddeels voorbijgegaan.
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Gezien het belang dat ik hecht aan forensisch medisch onderzoek en mede gelet op de hiervoor
geschetste stand van zaken verzoek ik u om een advies over de Nederlandse kennisinfrastructuur die
nodig is voor het forensisch-medisch wetenschappelijk onderzoek, de vervolgopleiding van artsen op
forensisch gebied en de kwaliteitsbewaking en -bevordering van het forensisch-medisch handelen
(met uitzondering van de forensisch-psychiatrische beoordeling ten behoeve van toerekeningsvatbaarheidsbeoordeling en terbeschikkingsstellingsregeling). Ik vraag u de huidige kennisinfrastructuur
te beschrijven en te analyseren in het licht van de kennisbehoeften van de algemene medisch-forensische praktijk en van de inzichten omtrent de wetenschappelijke onderbouwing van de medische oordeelsvorming die in de geneeskunde als geheel de laatste decennia gemeengoed geworden zijn. De
wijze waarop de kennisinfrastructuur is ingericht in landen die toonaangevend zijn op het gebied van
de wetenschappelijke onderbouwing van de medisch-forensische praktijk, vraag ik u daarbij in
beschouwing te nemen. Waar naar uw inzicht de huidige medische vervolgopleidingen of de kwaliteitsbewaking en -bevordering van het forensisch-medisch handelen in Nederland te wensen overlaten, verzoek ik u over de richting waarin verbeteringen gezocht kunnen worden in overleg te treden
met de verantwoordelijke beroepsverenigingen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
w.g. Halbe Zijlstra
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Forensische geneeskunde ontleed

