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Geachte lezers,

Samen met ons zijn velen van u afgelopen maanden geconfronteerd met onrust rondom de 

OSS-gelden. Het heeft geleid tot onduidelijkheid en verwarring en was voor ons allen geen 

optimaal werkklimaat. 

Middels deze nieuwsbrief kunnen wij u mededelen dat met ingang van 1 januari 2019 weer 

gebruik kan worden gemaakt van de OSS-gelden. Forensische radiologie ten behoeve van 

de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie kan wederom rechtstreeks aangemeld 

 worden bij de Unit Forensische Radiologie van het Maastricht UMC+ middels telefoon-

nummer 06-10385572. De werkwijze zal identiek zijn aan voorgaande jaren: na een intake 

met de forensisch radiologisch consulent zal een tijdstip en locatie gepland worden. Omdat 

de Unit Forensische Radiologie van het MUMC+ onafhankelijk opereert zullen de resultaten 

van het forensisch radiologisch onderzoek rechtstreeks worden teruggekoppeld met het 

onderzoeksteam. Deze directe wijze van informatie-uitwisseling geeft het onderzoeksteam 

al in de vroege fase van een forensisch onderzoek een sturing die van belang is bij de 

 beslissing tot het al dan niet uitvoeren van vervolgonderzoeken. 

De OSS- gelden zijn ook weer beschikbaar voor de financiering van de uitgebreide 

 deskundige rapportages. Een dergelijke rapportage kan aangevraagd worden wanneer de 

resultaten van het forensisch radiologisch onderzoek gebruikt worden bij het strafrechtelijk 

onderzoek of wanneer er vragen beantwoord moeten worden die betrekking hebben op de 

interpretatie van de beelden. Het onafhankelijk rapporteren vanuit meerdere  specialisaties 

(als pathologie, radiologie, toxicologie,..) is voor de waarheidsvinding essentieel; de 

 rapportages kunnen elkaar versterken óf eventuele aanwezige discrepanties kunnen bij de 

deskundigen ter discussie gesteld worden.

Wanneer het forensisch radiologisch onderzoek mede aangevraagd wordt door de 

 patholoog van het NFI, als aanvulling op de sectie, zal de financiële afhandeling plaats 

 vinden tussen het NFI en het MUMC+.  Deze werkwijze is eveneens identiek aan 

 voorgaande jaren.

Op zeer korte termijn mogen wij ook het Reinier de Graaf Gasthuis Delft verwelkomen  

als partner voor forensische radiologie. De werkwijze op locatie Delft en Amersfoort is  

identiek: de data wordt via een beveiligde VPN-lijn direct doorgestuurd naar het  

Maastricht Universitair Medisch Centrum voor de beoordeling. Na de beoordeling zal er  

een overdracht  van de resultaten plaats vinden.
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