Unit Forensische Radiologie
Snel, onafhankelijk en non-destructief forensisch onderzoek

Forensisch radiologisch onderzoek levert unieke informatie
Forensische radiologie is een onafhankelijk en non-destructief onderzoek dat aan
het forensisch armamentarium is toegevoegd en een belangrijke bijdrage levert
aan de waarheidsvinding. Omdat de eerste resultaten direct beschikbaar zijn levert
het forensisch radiologisch onderzoek waardevolle informatie op die direct bij het
tactisch onderzoek en op de plaats delict gebruikt kan worden, waardoor deze (met
bijbehorende bewaking) sneller kan worden opgeheven.
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Door de snelle en concrete informatie die de toepassing van een totale body scan
biedt vindt er ook een kostenbesparing plaats. De geïnterpreteerde scan geeft snel
informatie waardoor de cause of death en de manner of death in een vroegtijdig
stadium duidelijk kan worden. Forensische radiologie kan een aanvulling zijn op de
gerechtelijke sectie en zelfs een sectie overbodig maken. De scans worden verkregen
met de nieuwste technologie zoals Dual-Energy CT. De beelden zijn volledig digitaal
beschikbaar waardoor een objectieve (her)beoordeling bij additionele vraagstellingen,
reconstructies, second opinions of cold cases geen enkel probleem is.
Inzet forensische radiologie:
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Forensisch advies en contactgegevens

•       Maastricht Universitair Medisch Centrum
•
Politie Limburg
•
Openbaar Ministerie Limburg
•
GGD Zuid Limburg

Indien u een onderzoek wilt aanvragen of
vragen wilt stellen over dit onderwerp, kunt
u direct contact opnemen met de forensisch
radiologisch consulent of ga naar onze
website:

De UFR heeft reeds ruime ervaring en expertise
op alle vlakken van de forensische radiologie.

www.forensischeradiologie.nl
Contactgegevens:

Productoverzicht:
•
•
•

Kort forensisch radiologisch verslag met
sturingsinformatie
Deskundige rapportage met 2D/3D
visualisatie ter ondersteuning
van het verslag
CD met radiologisch beeldmateriaal

Telefoon: +31 (0)43 387 4980
Mobiel: +31 (0)65 420 0980
E-mail: Ingrid.Haest@mumc.nl

Bezoekadres:

Maastricht Universitair Medisch Centrum
Afdeling Radiologie
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
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Differentiatie tussen letsel ontstaan
tijdens leven/dood
Doodsoorzaak
- Natuurlijke doodsoorzaak
- Schotverwonding
- Steekverwonding
- Toxicologie
- Verdrinking
- Verhanging/verwurging
Exhumatie
Identificatie
- Slachtoffer
- Inhoud pakketje
Medisch falen/nalatigheid
Mishandeling
- Fracturen
- Afweerverwondingen
Second opinion/cold case

De Unit Forensische Radiologie (UFR)
is een samenwerkingsverband van:

