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Geachte lezers,

In de vorige nieuwsbrief (3-2017) hebben we u de werkwijze van aanvragen m.b.t. 
 Forensische Radiologie middels een stroomschema uitgeschreven. Omdat er nog 
enige onduidelijkheid lijkt te bestaan omtrent het aanvragen van deskundige 
 rapportages, willen we de procedure verder uitlichten:
Direct na het uitvoeren van de forensisch radiologische beeldvorming krijgt de 
 Forensische Opsporing (FO) een sturingsrapport. In dit rapport worden enkel de 
feiten beschreven. Wanneer de resultaten van het forensisch radiologisch onder-
zoek gebruikt worden bij het strafrechtelijk onderzoek of wanneer er naar aanlei-
ding van de radiologische beeldvorming aanvullende vragen beantwoord moeten 
worden die betrekking hebben op de interpretatie van de beelden (letseldatering, 
 trajectbepaling, kalibermeting, ontstaanswijze van fracturen etc.), moet er een 
 deskundige  rapportage aangevraagd worden. De Unit Forensische Radiologie 
MUMC+ is nog niet  opgenomen in het NRGD, daarom moet de Rechter Commis-
saris (RC) de unit  Forensische  Radiologie MUMC+ benoemen. De FO/Officier van 
Justitie (OvJ) dient de vordering in bij de RC.  
Na de goedkeuring mailt FO/OvJ het verzoek voor de  deskundige  rapportage, 
samen met de benoeming, naar forensische.radiologie@mumc.nl. De financiële 
afhandeling van de deskundige rapportage loopt via MUMC+ en de One Stop 
Shop (OSS). Wanneer de geleverde informatie uit het sturingsrapport leidt 
tot  beëindiging van het  strafrechtelijk onderzoek, wordt de financiering (van 
radiologische beeldvorming en  sturingsrapport) afgehandeld door de OSS. Een 
 uitgebreide deskundige rapportage is dan meestal niet nodig.

Als een lichaam aangeboden wordt voor sectie kan de patholoog een verzoek 
indienen tot forensisch radiologische beeldvorming, voorafgaande aan de sectie. 
In dat geval wordt de scan gefinancierd door het NFI. Indien de patholoog deze 
beeldvorming niet nodig acht om zijn/haar werkzaamheden goed te kunnen uit-
voeren, maar FO/OvJ hierin wel meerwaarde ziet voor het forensisch onderzoek, 
loopt de financiering via de OSS.
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