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Geachte lezers,

In de vorige nieuwsbrief (10-2017) is uitgebreid beschreven hoe een deskundige  rapportage 
van een forensisch radiologisch onderzoek kan worden aangevraagd. Het is echter ook 
mogelijk om klinisch radiologische data afkomstig uit bijvoorbeeld een ziekenhuis door de 
Unit Forensische Radiologie MUMC+ te laten (her)beoordelen. Een  afwijking zichtbaar op 
een klinisch radiologisch onderzoek kan immers niet van  belang zijn voor de behandeling 
van een patiënt en daarom niet beschreven staan in het patiëntendossier, terwijl de 
 betreffende afwijking daarentegen forensisch wel van betekenis kan zijn. De forensisch 
radioloog zal dus in tegenstelling tot de klinisch  radioloog deze afwijking uitgebreid 
beschrijven met forensische duiding in een deskundige rapportage van Unit Forensische 
Radiologie MUMC+ (UFR).  Wanneer een dergelijk onderzoek wordt aangevraagd door de 
OvJ, dient de Rechter Commissaris (RC) de Unit Forensische Radiologie MUMC+ vooraf te 
benoemen omdat de UFR nog niet is opgenomen in het NRGD. De aanvrager (OvJ) zal er zelf 
voor moeten  zorgdragen dat de klinisch radiologische data bij de betreffende organisatie 
wordt  opgevraagd. Vervolgens kan de aanvraag, samen met de RC-benoeming en de 
klinisch radiologische data, eventueel aangevuld met specifieke vragen, worden opgestuurd 
naar de Unit Forensische Radiologie MUMC+. De financiële afhandeling van de  deskundige 
 rapportage loopt via MUMC+ en de One Stop Shop (OSS). 
De patholoog en/of de forensisch arts van het NFI kan ook een (her)beoordeling van klinisch 
radiologische data aanvragen bij de Unit Forensische Radiologie. Een dergelijke (her)beoor-
deling geldt dan als aanvulling op het pathologisch onderzoek en de resultaten zullen dan 
ook enkel teruggekoppeld worden aan de patholoog of de forensisch arts van het NFI.  
De financiële afhandeling van de  deskundige rapportage loopt via MUMC+ en het NFI.
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