Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en
medische arrestantenzorg
Waarom deze aankondiging?
Het NIVEL is in juli 2016 in opdracht van het WODC een onderzoek gestart met als doel het aanbod
en de beschikbaarheid van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg ten behoeve
van de politie in Nederland te inventariseren. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt
worden om een door de Minister van Veiligheid en Justitie ingestelde Onderzoekscommissie van
informatie te voorzien. Deze Commissie heeft als streven om eind 2016 een advies uit te brengen
over de manier waarop de politie ook in de toekomst de beschikking kan krijgen over kwalitatief
goede en financieel beheersbare dienstverlening op het terrein van het forensisch medisch
onderzoek en de medische arrestantenzorg. Hiervoor zal de Onderzoekscommissie onder meer zelf
interviews houden met de relevante organisaties en koepels om het (politiek‐bestuurlijke) speelveld
in kaart te brengen. In het NIVEL‐onderzoek ligt de nadruk op cijfermatige gegevensverzameling ter
ondersteuning van de Onderzoekscommissie, onder meer aan de hand van een enquête onder
organisaties die forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg aanbieden en een
enquête onder forensisch artsen zelf. Het onderzoek wordt in november 2016 afgerond met een
eindrapportage dat in de periode daarna als openbaar rapport zal verschijnen. Gezien de looptijd en
het belang van het onderzoek willen we langs deze weg relevante stakeholders informeren zodat zij
tijdig op de hoogte zijn van de voor hen relevante onderzoeksactiviteiten.
Bent u werkzaam forensisch arts of wilt u in de toekomst (weer) werken als forensisch arts?
Individuele forensisch artsen ontvangen medio september een vragenlijst over onder meer hun eigen
expertisegebieden, werkzaamheden en scholingsactiviteiten. De vragenlijst is ook bedoeld voor
artsen die momenteel niet als forensisch arts werkzaam zijn. Zij zullen gevraagd worden onder welke
condities zij zouden heroverwegen om weer als forensisch arts te werken. Artsen worden via
verschillende kanalen benaderd, waaronder via aanbieders van forensische zorg of indien mogelijk
de beroepsvereniging. Wilt u er zeker van zijn dat u een vragenlijst zult ontvangen, kunt u dan uw
e‐mailadres doorgeven via forensischartsen@nivel.nl? We hopen dat zoveel mogelijk forensisch
artsen bereid zijn aan het onderzoek deel te nemen en hun visie over de toekomst van het vakgebied
te geven.
Bent u werkzaam bij / vertegenwoordiger van een aanbiedersorganisatie van forensische zorg in
Nederland?
We zullen naar verwachting begin september organisaties benaderen die tegenwoordig of mogelijk
in de toekomst forensische zorg aanbieden. Hen wordt gevraagd om een vragenlijst over hun
organisatie in te vullen. Ook vragen we om een vragenlijst onder hun eigen team van forensisch
artsen te verspreiden, als belangrijke aanvullende route naast bovengenoemde rechtstreekse
benadering. Deze attendering is verstuurd naar alle bij ons reeds bekende organisaties, veelal via
algemene e‐mailadressen. We willen u verzoeken om de contactgegevens door te geven van de
persoon die we binnen uw organisatie het beste kunnen benaderen om een organisatievragenlijst
in te vullen. Dat kan middels onderstaande e‐mailadres: forensischartsen@nivel.nl.

Aankondiging van expertworkshops
Als laatste onderdeel van de studie worden medio/eind oktober 2016 twee kleinschalige en
interactieve bijeenkomsten georganiseerd, waarin deelnemers van gedachten kunnen wisselen over
de huidige en wenselijke arbeidsmarkt en inzet van forensisch artsen in Nederland. Per bijeenkomst
zullen circa 10 à 15 deelnemers worden uitgenodigd die de verschillende stakeholders in het veld
vertegenwoordigen. We noemen dit onderdeel zodat alle betrokkenen geïnformeerd zijn over te
nemen onderzoekstappen. De keuze voor uit te nodigen deelnemers zal in een latere fase worden
gemaakt op basis van onder meer binnengekomen antwoorden op de vragenlijsten. Daarbij zullen we
streven naar een goede en brede weerspiegeling van het veld.
Voor alle veldpartijen geldt dat u het algemene e‐mailadres, forensischartsen@nivel.nl, ook kunt
gebruiken voor het geval u vragen of opmerkingen heeft die naar uw mening bij de uitvoering van
het onderzoek van belang zijn.
Wij hopen op uw medewerking!
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