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Geachte lezers,

De vorige nieuwsbrief dateert inmiddels van ruim een jaar geleden. Waar we destijds 
nog mochten aankondigen dat op korte termijn het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft 
(RdGG) als partner gaat aansluiten bij de Unit Forensische Radiologie MUMC+, kunnen 
we u nu  vermelden dat de samenwerking inmiddels naar tevredenheid van alle partijen 
 gerealiseerd is. Door de verruiming van aanlevertijden van een stoffelijk overschot bij 
het NFI in  combinatie met de geografische ligging van het RdGG wordt de eenheden een 
mogelijkheid geboden de transporttijd efficiënter te benutten. De werkwijze van het RdGG 
wijkt niet af van de bij u bekende werkwijze: de gespecialiseerde forensisch radiologisch 
laboranten  voeren het onderzoek uit en sturen de beelden via een beveiligde VPN-lijn direct 
door naar het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) voor de beoordeling. 
Na de beoordeling vindt er een mondelinge en schriftelijke overdracht van de bevindingen 
plaats richting het onderzoeksteam. Meer informatie met onder andere de adres-
gegevens en routeplanning van de scanlocaties vindt u op onze vernieuwde website  
www.forensischeradiologie.nl. Op deze site vindt u ook uitgebreid informatie over de 
werkwijze van de Unit Forensische Radiologie, de toepassingsgebieden, contactgegevens, 
de routing rondom het aanvragen van een forensisch radiologisch onderzoek en de eerder 
verstuurde nieuwsbrieven.

Het aanwenden van radiologie binnen een forensisch onderzoek beperkt zich niet alleen tot 
het scannen van overleden slachtoffers van een mogelijk geweldsincident maar biedt ook 
meerwaarde in een medisch forensisch onderzoek bij levende slachtoffers. De  meerwaarde 
van (her)beoordeling van klinisch radiologische data door een forensisch radioloog is reeds 
in een eerdere nieuwsbrief bij u onder de aandacht gebracht. In deze nieuwsbrief willen we 
u attenderen op de toegevoegde waarde van radiologie in een strafrechtelijk onderzoek bij 
een geweldsdelict op de hals en/of zedendelict. Omdat dit een levend slachtoffer betreft 
maken we bij dergelijk onderzoek geen gebruik van röntgenstralen/CT-scanner maar 
 onderzoeken we de hals en/of onderbuik van het slachtoffer met behulp van een MRI- 
scanner. Deze techniek visualiseert eventueel aanwezige afwijkingen in de onderhuidse 
wekedelen en dieper gelegen structuren. De uitvoering van dit onderzoek en de beoordeling 
van de beelden vraagt expertise van de forensisch laborant en de forensisch radioloog. 
De Unit Forensisch Radiologie van het MUMC+ heeft de kennis en  mogelijkheden om een 
dergelijke MRI-scan uit te voeren, zowel in het MUMC+ als in het Meander MC Amersfoort 
en het Reinier de Graaf Gasthuis Delft. Hierbij is het van belang dat er zo snel mogelijk 
na aangifte contact opgenomen wordt met de Unit Forensische Radiologie MUMC+ 
(UFR) zodat in  onderling overleg een scanlocatie en afspraaktijd/-datum kan  worden 
vastgelegd. Snel  handelen is hierbij van groot belang omdat de eventueel aanwezige 
letsels in het verloop van de tijd zullen genezen en daarom mogelijk niet (meer) zichtbaar 
zijn op de  MRI-beelden.  UFR is 7 dagen per week tussen 7.00u en 23.00u  bereikbaar op 
 telefoonnummer 06-10385572.
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