interview
Op mijn zeventiende twijfelde ik of ik beeldend
kunstenaar of forensisch patholoog wilde
worden. Het werd het laatste. De anatomie van
het lichaam is mooi en interessant. De gedachte
die je hebt als je de kast van je pc opent: Wow,
wat knap gemaakt. Als ik gedreven word door
iets, zijn het de traditionele Verlichtingsidealen
als eer en eerbaarheid, fraternité, égalité,
liberté.

Professionaliteit, Forensische Geneeskunde &
Mensenrechten
Barend Cohen lezing 2009

Utrecht 14 januari 2009
Dr. Joost J den Otter
Johannes Wier Stichting
PBG Kinder & Jeugd psychiatrie
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Examples of the linkages between health and human
rights
TORTURE

Zichtbare littekens

SLAVERY

HARMFUL
TRADITIONAL
PRACTICES

VIOLENCE
AGAINST
WOMEN

HUMAN RIGHTS
VIOLATIONS
RESULTING IN
ILL-HEALTH

• Brandwonden door
sigaretten
RIGHT TO
INFORMATIO
N

RIGHT TO
EDUCATION

RIGHT TO
FOOD &
NUTRITION

RIGHT TO WATER

RIGHT TO
PARTICIPATION

HEALTH &
HUMAN
RIGHTS
REDUCING
VULNERABILITY
TO ILL-HEALTH
THROUGH HUMAN
RIGHTS

PROMOTION OR
VIOLATION OF
HUMAN RIGHTS
THROUGH
HEALTH
DEVELOPMENT

FREEDOM FROM
DISCRIMINATION

FREEDOM OF
MOVEMENT

RIGHT TO
PRIVACY

Dia 4

d1

right to heslth is deliberately left out!
dji; 27-8-2004

d2

since 1990
dji; 27-8-2004

General obligations for all rights:




CAT

Non-discrimination
Progressive achievement
Maximum available resources

Article 1
Article 12, ICESCR:
1.
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health.
2.

The steps to be taken… to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
(a) The provision for the reduction of infant mortality and for the healthy development of the child;
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

Cross-cutting elements of the right to health
(General Comment 14)
a) Availability
b) Accessibility
i) Non-discrimination
ii) Physical accessibility
iii) Economic accessibility
(affordability)
iv) Information accessibility
c) Acceptability
d) Quality

Core obligations of the right to health (GC 14)
1) To ensure the right of access to health facilities, goods and services;
2) To ensure access to the minimum essential food;
3) To ensure access to basic shelter, housing and sanitation, and potable
water;
4) To provide essential drugs;
5) To ensure equitable distribution of all health facilities, goods and
services;
6) To adopt a national public health strategy and plan of action that gives
particular attention to all vulnerable groups;
7) To ensure reproductive, maternal and child health care;
8) To provide immunization against the major infectious diseases;
9) To take measures to prevent, treat and control epidemic and endemic
diseases;
10) Education and access to information concerning the main health
problems;
11) Appropriate training for health personnel, including education on
health and human rights.

CAT
Article 2
1. Each State Party shall take effective legislative,
administrative, judicial or other measures to prevent acts of
torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of
war or a threat of war, internal political in stability or any other
public emergency, may be invoked as a justification of torture.
3. An order from a superior officer or a public authority may not
be invoked as a justification of torture.

Article 3
No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a
person to another State where there are substantial grounds for
believing that he would be in danger of being subjected to
torture.

1.For the purposes of this Convention, the term "torture"
means any act by which severe pain or suffering, whether
physical or mental, is intentionally inflicted on a person for
such purposes as obtaining from him or a third person
information or a confession, punishing him for an act he or
a third person has committed or is suspected of having
committed, or intimidating or coercing him or a third
person, or for any reason based on discrimination of any
kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the
instigation of or with the consent or acquiescence of a
public official or other person acting in an official
capacity. It does not include pain or suffering arising only
from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international
instrument or national legislation which does or may
contain provisions of wider application

VW 2000 art 29
1. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan
worden verleend aan de vreemdeling:

a. die verdragsvluchteling is;

b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan
te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden
onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen;
c. van wie naar het oordeel van Onze Minister op grond van klemmende
redenen van humanitaire aard die verband houden met de redenen van
zijn vertrek uit het land van herkomst, in redelijkheid niet kan worden
verlangd dat hij terugkeert naar het land van herkomst;
d. voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel van
Onze Minister van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de
algehele situatie aldaar; (gaat nog even door) Voor mensen die willen
weten wat een verdragsvluchteling precies is verwijs ik graag naar het
vluchteling enverdrag

Procedure

Marteling: betrokkenheid van arts
GH

AC

AZC

U&DC

Huis

OM

• Bij

• Tegen

– direkt (meedoen)
– indirekt (advies
geven)
– sporen uitwissen
– niet rapporteren
– fout/slecht
forensisch
onderzoek/rapport
– onverschilligheid
beroepsgroep

–
–
–
–
–

weigeren mee te doen
weigeren te adviseren
documenteren
rapporteren
gerichte expertise
• protocol

– actieve opstelling
beroepsgroep

?

Marteling
• Rol artsen en verpleegkundigen
– speciale positie (getuige)
– unieke positie (enige getuige)
– specifieke expertise
– specifieke verantwoordelijkheid:
•
•
•
•

behandeling
rapportage
advocacy
onderwijs

Herkennen
• Snijwond ...of
• Gevolg van
foltering?
• Bewustwording=
–
–
–
–

onderwijs
attitude
netwerk
protocol

Conclusie forensisch
geneeskundigen dienen marteling:
•
•
•
•
•
•

Te
Te
Te
Te
Te
Te

documenteren: veiligstellen van bewijs
documenteren: als getuigenis (therapie)
documenteren: als protectie
documentateren: als vorm van preventie
documenteren: voor proces/jusititie
documenteteren ivm rechtsgevoel

Key issues of relevance
• Physical and Mental Health Sequels can prove
earlier torture – but must not be present
• They interfere with the survivors reporting
capability
• Inadequate procedures lead to aggravation or
development of severe damage to the
patients health
• Interaction with severely traumatized or
otherwise sick refugees requires special
training

Tot slot
• Professionaliteit op gebied van
mensenrechten kan beter, internationale
standaarden moeten leidend zijn
• De overheid dient
mensenrechtenverdragen na te komen
en zal méér aan de randvoorwaarden
moeten doen

Inhoud:
Keuzeblok forensische
geneeskunde
Reinier Haneveld
arts M&G,MPH, directeur
ComplX Consultants b.v.

Positie in curriculum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientatie geneeskunde: breedte werkveld artsen
Gezonde zieke cellen 1 en 2
Metabolisme 1 en 2
Zintuigen, hersenen, beweging 1, 2 en 3
Circulatie 1, 2 en 3
Infectie en afweer
Regulatie en integratie
Groei en ontwikkeling
Vaardigheden: klinisch redeneren
Vaardigheden: klinische vaardigheden
Vaardigheden: studiereflectie en portfolio

•

KEUZEBLOK FORENSISCHE GENEESKUNDE

Opzet blok:
Week 1

Student centraal

Week 2

Recht + medische
expertise

Week 3

Excursies

Week 4

(Wetenschap.)
Onderzoek
Capita selecta

Week 5

• Positie keuzeblok in
curriculum
• Public Health-Sociale
Geneeskunde-Forensische
Geneeskunde
• Opzet blok
• Don’ts and Do’s

Definitie forensische
geneeskunde:
• Vakgebied medische expertise
t.b.v. politie en justitie
• Raakvlak tussen geneeskunst,
gezondheidszorg en recht
• Breed: “al het recht” en
medische zorg voor arrestanten
en gedetineerden
• Smal: “strafrecht(spleging) en
mensenrechten”

Week 1:
student centraal:
• Leerdoelen formuleren
• Wanneer blok geslaagd?
• Competenties; coping;
communicatie
• Kennis: fysiologie,
natuurlijk overlijden
• Stages + opdrachten:
verdiepen
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Week 2: Recht en
medische expertise
• Communiceren verdieping
week 1
• Juridische aspecten
• Werkveld en
werkzaamheden for. genk.
• Letselbeschrijvingen
• Verschijnselen van de dood

Week 4:
(wetenschappelijk)
onderzoek

• Verdrag van Prüm (mei
2008) internationaal DNA
vergelijken binnen Europa
• Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden (feb. 2005)
• Onderzoek NFI
• Wetensch.publicaties en
lopend onderzoek

Week 5:
capita selecta
• Oorlogswet en
mensenrechten
• Johannes Wierstichting:
Mensenrechten
• CSI + Forensic Detectives:
casus becommentariëren
• Forensische odontologie
• Rampen Identificatie Team

Week 3:
Excursies
• Doelen:
– beeldvorming
– integratie competenties week
1+2
– anticiperend op week 4 + 5

• Verdiepen in sociale kaart
• Bevindingen vastleggen
• Opdrachten maken

Week 4:
(wetenschappelijk)
onderzoek
• Overzicht
onderzoeksthema’s
• Selectie eigen
onderzoeksthema
• Uitvoeren onderzoek
• Artikel schrijven
• Presenteren bevindingen

Didactisch model:
• Zelfstudie
• Kapstok door docent
• Aanpassen; consolidatie
•
Beoordeling
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Weggeman M; Kennismanagement; Scriptum; 1997
Ravensbergen J, et.al.; Inzicht, nieuwe wegen voor implementatie; Koninklijke van Gorcum; 2003

Leren en onthouden:
• “Mastery learning”: basis is
eerder geleerd materiaal in
curriculum, hierop
voortbouwen
• “Componential analysis”:
onderliggende componenten
• “Concept Acquisition”:
compleet systeem plaatje

7 Competenties:
•
•
•
•
•
•
•

1. Medisch handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen
6. Organisatie
7. Professionaliteit

Anderson JR; Learning and Memory; John Wiley; New York; 2000.

Competenties:
•
•
•
•
•

Coping mechanismen
Letselbeschrijvingen
Eenduidig communiceren
Professionaliteit
Academisch
werken/denken

Gedragsregels:
• Professioneel gedrag
– Respect patiënten
– Respect personeel
– Niets ongepast
– Privacy
– Opvolgen aanwijzingen

• Geheimhouding
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Do’s:

Don’ts:

• Plan activiteiten en volg de
blok opbouw
• Vancouver referenties;
adequate bronvermelding
• Enthousiast / nieuwsgierig
• Neem initiatief
• Evidence Based Medicine

• Schend geen
gedragsregels:
onherroepelijke
verwijdering
• Het is geen opleiding van 4
jaar tot arts M&G, For.genk.
• Plagiaat

Portfolio + CD

Toetsing en
Beoordelingen:

• Bouwen eigen blokboek
• Onder eigen
verantwoordelijkheid
• ALLES vastleggen !
• ALLES inleveren !
• ALLES op CD branden !

• Stage:
– Prof. Gedrag
– Stage beoordeling
– Presentatie

•
•
•
•
•

Evaluatie
• Overall op standaard keuzeblok
evaluatieformulier
• Als laatste onderdeel van elke
bijeenkomst (opnemen in
portforlio)
–
–
–
–

Wat ging goed
Wat kan beter
Suggesties
Wat ga ik er zelf aan doen

Letselbeschrijving
Onderzoek
CSI-casus
Portfolio met opdrachten
Eindtoets

Referenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.johannes-wier.nl
www.brancherapporten.minvws.nl
www.nederlandsforensischinstituut.nl
Cohen BAJ, Holtslag H,Smitshijzen RPh, Tenhaeff AG,
Waal LP de; Forensische geneeskunde; Koninklijke van
Gorcum; 2004
Ravensbergen J, Friele R, Wensing M,Klazinga N;
Inzicht, nieuwe wegen voor implementatie; Koninklijke
van Gorcum; 2003
Weggeman M; Kennismanagement; Scriptum; 1997
Lehrer PM,Woolfolk RL, Sime WE; Principles and
practice of Stress Management; the Guilford Press, 3rd
edition; 2007.
Anderson JR; Learning and Memory, an integrated
approach; John Wiley, New York; 2000; 2nd edition
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EVRM en EHRM

Detentie en medisch zorg in het
licht van mensenrechten
Kim van Laarhoven
Wilma Duijst
Radboud Universiteit Nijmegen

• EVRM= Europees Verdrag voor de
rechten van de mens
• EHRM= Europese Hof voor de rechten
van de mens
– Burger kan klagen
– Handelen moet aan een staat zijn toe te
rekenen
– Uitspraken zijn casuïstisch

Het onderzoek

Lichamelijke integriteit

• Wanneer wordt de lichamelijke
integriteit, in de zin van art. 3 EVRM,
van gedetineerden geschonden?

• EVRM
– Art. 2, recht op leven
– Art. 3, folterverbod
– Art. 8, recht op privacy

• Grondwet
– Art. 10, recht op privé-leven
– Art. 11, recht op onaantastbaarheid van
het lichaam

1

Art. 3 EVRM

Levenslange gevangenisstraf

• 3 Niveaus:

• Levenslange gevangenisstraf levert i.p.
geen schending van art.3 EVRM op
(Léger t. Frankrijk)
• Mogelijk wel als de gedetineerde nooit
vrij gelaten zou kunnen worden
(Kafkaris t. Cyprus)
• Nederland: vanwege ontbreken van
tussentijdse toetsing schending art. 3

– Folteren (opzettelijk en wreed)
– Onmenselijke straffen
– Vernederende straffen

• Factoren van belang
–
–
–
–
–

Minimum niveau van ernst
Duur
Fysieke of mentale gevolgen
Leeftijd
Kwetsbaarheid, zoals gezondheid

Meerpersoonscellen

Separatie

• (lichte) inbreuk op privacy
• Geen schending van art. 3 EVRM

• Op grond van
– art. 24/25 Pbw (ordemaatregel)
• besmettelijke ziekte
• aanslag voorbereiden, Baader t. Duitsland

– art. 51 Pbw (disciplinaire straf)

• Grond moet duidelijk zijn
• Noodzakelijk en in verhouding met vergijp of
ordeverstoring, Yankow t. Bulgarije (belediging)
• Uiterste maatregel
• Separatie moet eindig zijn, EHRM stelt geen
tijdslimiet
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Mechanische middelen
• Art. 33 Pbw
• In wet vastgesteld: valhelm, enkel- en
polsbanden, handboeien, mondafscherming,
veiligheidsbed (‘de fiets’)
• Voorwaarden:
–
–
–
–

Ultimum remedium
Getest, dus veilig
Duidelijk beleid
Afhankelijk van het gebruikte middel moet een
arts/psychiater in kennis worden gesteld

Lijfsvisitatie
• Lijfsvisitatie I.p. niet strijdig met art. 3
– Legitiem doel
– Niet routinematig zonder contact met
buitenwereld
– Behoorlijke menswaardige uitvoering

• Veroordeling voor Nederland m.b.t. de
EBI (Lorsé en van der Ven t. Nederland)

Geweld tegen gedetineerden

Medische zorg

•
•
•
•

• Uitgangspunt is het equivalentiebeginsel

Art. 35 Pbw
Traangas, wapenstok, pistool
Noodzaak
Wijze waarop
– Haren trekken, Griekse zaak
– Niet tijdens verhoor voor bekentenis, Tekin t.
Turkije

• Vooraf waarschuwing
• Bij verwonding direct arts waarschuwen
• Achteraf onderzoek naar gebruik van geweld,
Annenov t. Bulgarije

– Eis van minimale kwaliteit, Nevmerzhitsky t.
Oekraine

• Extra zorg vanwege problemen voor detentie
– Gehandicapten
• Toegang cel niet zelfstandig, Vincent t. Frankrijk
• Zittend slapen in rolstoel, Price t. VK

• Extra zorg vanwege problemen door detentie
– Drugverslaving
– Psychische problemen

3

Dwangmedicatie

Dwangvoeding

•
•
•
•
•
•

• Art. 32 Pbw
• Medische noodzaak (door arts)
• Het toedienen van voeding is geen
schending van art. 3 EVRM, Ciorap t.
Moldavië
• Wijze waarop (handboeien, klem,
rubberen slang) kan schending
opleveren, Nevmerzhitsky t. Oekraine

Geregeld in Pbw (art. 32 en art. 5)
Criterium: (dreiging van) ernstig gevaar
Medisch toezicht
Gezondheidsrisico’s
Manier van toedienen
Langdurig dwangmedicatie geen strijd met
art. 3 EVRM, Herczegfalvy t. Oostenrijk
• Slechts met therapeutisch doel, Jahloh t.
Duitsland

Conclusie en aanbevelingen
• Nederland doet het niet slecht, maar
waakzaamheid is geboden
– Doel voor ogen houden
– Bij lijfsvisitatie
– Aandacht voor speciale (medische)
behoefte
• Invoeren wettelijke regeling voor gehandicapte
gedetineerden

• Toetsing levenslang noodzakelijk
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Inhoudsopgave

Retinabloedingen bij
kindermishandeling




Aanleiding
Onderzoek:









Probleemstelling
Theorie
Materiaal en methoden
Resultaten
Discussie

Conclusie
Aanbevelingen

K. van Leijden
Okt. 2007-Apr. 2008

Aanleiding


Forum Educatief

Probleemstelling





Kindermishandeling






Doelstelling
Vraagstelling
Verwachting

Vormen
107.000-160.000 per jaar
40-50 kinderen overlijden

1

Theorie


Toegebracht traumatisch hersenletsel


Retinabloedingen

Niet-accidenteel traumatisch hersenletsel








Trias
´Shaken Baby Syndroom´
Meest voorkomende oogafwijking: Retinabloedingen
Differentiële diagnostiek
Gedetailleerde en gestructureerde beschrijving
noodzakelijk!
Kenmerken:
type, anatomische locatie, aantal, additionele bevindingen
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Beperkt aantal vs ontelbaar

Traumatische retinoschisis

3

Materiaal en Methoden






Casuïstiek (´02/´07)
Inclusiecriteria
47 casussen
Demografische en klinische gegevens
SPSS

Resultaten: klinische gegevens









Flowchart

Resultaten: Diff. Diagnostiek

Bij 78% geen type beschreven
Anatomische locatie:




Resultaten

11% zijde niet beschreven, 83% bilat.
70% gelaagdheid niet beschreven, 19% perifeer
(ora serrata)

59% geen aantal beschreven, slechts
11% objectieve indicatie gegeven
96% retinoschisis niet beschreven
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Discussie


Betrouwbaarheid gegevens



Alleen casuïstiek FE
Gegevens verloren door overdracht

Conclusie onderzoek







Uitgebreide differentiële diagnostiek
retinabloedingen
Zeer minimaal beschreven kenmerken
Subjectief
Zwaarste categorie
Gestructureerd en gedetailleerd beschrijven
noodzakelijk!

Aanbeveling/ Protocol



Retinafoto’s
Protocol
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Sexual Assault Nurse Examiner,
Een nieuw specialisme voor Nederlandse
verpleegkundigen?!
Y.Wijbenga, verpleegkundige in opleiding

Introductie
Een Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) is
een verpleegkundige in Amerika die zorgt voor
een slachtoffer van seksueel misbruik. De
verpleegkundige komt op de Spoed Eisende
Hulp (SEH) vlak nadat de patiënt door de
triage is geweest. De verpleegkundige is
verantwoordelijk voor de coördinatie van de
medische zorg die het slachtoffer nodig heeft
en
documenteert
deze
zorg.
De
verpleegkundige onderzoekt het slachtoffer
lichamelijk, meestal in overleg met de SEH
arts. Alle bevindingen worden gerapporteerd,
zoals datum, tijd, waar het slachtoffer is
misbruikt, de relatie met de dader,
verwondingen en (de bevindingen van) het
lichamelijk onderzoek (zedenset afnemen).
Ook biedt de verpleegkundige een soa- en
zwangerschapstest aan. Eventueel kan de
verpleegkundige opgeroepen worden om te
getuigen in de rechtbank.1
SANE; een specialisme in Amerika. Voor mijn
afstudeerproject voor de studie hboverpleegkunde heb ik mij verdiept in dit
specialisme. De vraag die ik graag beantwoord
wil hebben is: Is er een gespecialiseerde
verpleegkundige voor slachtoffers van seksueel
misbruik en kan zij verbetering aanbrengen in
de begeleiding en medische zorg, die er op dit
moment onvoldoende is in Nederland? In dit
artikel zal ik bespreken wat het SANE
programma inhoudt en de toepasbaarheid
daarvan in Nederland.

Resultaten
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de inzet
van een SANE verpleegkundige ervoor zorgt
dat de zorg voor het slachtoffer gecoördineerd
verloopt en het slachtoffer de gewenste zorg
ontvangt. Tevens verloopt het forensisch
onderzoek volgens een duidelijk gestructureerd
protocol. Ook geven de slachtoffers aan dat de
SANE verpleegkundigen hen goed begrijpen
en met respect behandelen. Daarnaast neemt
het aantal daadwerkelijke aangiftes van
seksueel misbruik toe bij de inzet van deze
SANE verpleegkundigen.
Uit de interviews blijkt dat de functie van een
SANE
verpleegkundige
prima
geïmplementeerd zou kunnen worden in
Nederland. Er moet echter nog wel onderzoek
gedaan worden naar de juridische kaders
waarbinnen de verpleegkundige zou moeten
kunnen werken. Dit gedeelte laat ik in mijn
artikel buiten beschouwing.
Discussie
De geïnterviewde experts kwamen met
meerdere vragen over het fenomeen SANE
verpleegkundige, met name of er genoeg
werkaanbod zou zijn en of de beroepsgroep
hier wel interesse in heeft.
Omdat het fenomeen SANE verpleegkundige
nog niet erg bekend is in Nederland, zou er
meer onderzoek moeten plaats vinden naar de
mogelijkheden voor inzet van dit soort
verpleegkundigen.

Methode
Dit artikel is tot stand gekomen doormiddel
van een literatuuronderzoek en vier interviews
met experts.

Ynette Wijbenga, studente hbo-v, Hogeschool Utrecht 2007-2008, afstudeeronderzoek

Introductie
Hulpverleners op de SEH in Amerika hadden
in het verleden weinig haast om hulp te
verlenen aan slachtoffers van seksueel
misbruik. Daardoor was het voor slachtoffers
niet ongewoon om minimaal 4 uur te moeten
wachten voordat het medisch onderzoek
begon. Tijdens het wachten mocht het
slachtoffer niet eten of drinken, niet urineren of
forensisch bewijs verwijderen. Veel van deze
hupverleners
wisten
weinig
van
medisch/forensisch
onderzoek
bij
zedenslachtoffers omdat ze daarin niet werden
opgeleid.
Veel artsen wilden dit soort onderzoek niet
doen, vanwege het feit dat ze opgeroepen
konden worden om te getuigen in de
rechtbank, terwijl ze eigenlijk geen
deskundigen waren. Door gebrek aan
deskundigheid van de hulpverleners werden
deze hulpverleners door de slachtoffer ervaren
als
onrustig en gestrest en voelde de
slachtoffers zich opnieuw “verkracht” .5
Om deze problemen op te lossen, zijn er
verschillende
beroepsgroepen
die
de
verpleegkundige erbij hebben aangesteld om te
zorgen voor het slachtoffer op de SEH. Er zijn
speciale onderwijsprogramma’s ontwikkeld
voor verpleegkundigen; de zogenoemde
Sexual Assault Nurse Examiner (SANE)
programma’s. Inzetten van een SANE op de
SEH betekent de aanwezigheid van een
speciaal getrainde verpleegkundige met een
forensische achtergrond, die 24 uur per dag
opgeroepen kan worden om hulp te verlenen
aan slachtoffers van seksueel misbruik.5
De SANE verpleegkundige komt op de SEH,
vlak nadat de patiënt door de triage is geweest.
De verpleegkundige is verantwoordelijk voor
de coördinatie van de medische zorg die het
slachtoffer nodig heeft en documenteert deze
zorg. De verpleegkundige onderzoekt het
slachtoffer lichamelijk, meestal in overleg met
de SEH arts. Alle bevindingen worden
gerapporteerd, zoals datum, tijd, waar het
slachtoffer is misbruikt, de relatie met de
aanvaller, verwondingen en (de bevindingen
van) het lichamelijk onderzoek (zedenset
afnemen). Ook biedt de verpleegkundige een

soa- en zwangerschapstest aan. Eventueel kan
de verpleegkundige opgeroepen worden om te
getuigen in de rechtbank.
Het ontstaan van SANE programma’s is
begonnen in 1976. Maar duidelijke afspraken
en termen waren er niet. In 1992 ontstond de
term forensische verpleegkundige en werd er
meer aandacht aan het forensische gedeelte
gegeven. Maar nog steeds was er geen goede
term voor de verpleegkundige die zorgde voor
slachtoffers van seksueel misbruik. In oktober
1996 heeft de IAFN (International Association
of Forensic Nursing) gestemd welke term ze
wilde gebruiken met dit nieuwe specialisme.
Daaruit is de term SANE gekomen.6
De IAFN heeft een database met informatie
over de structuur en functies van een SANE
programma. De klinieken in Amerika
ontvangen gespecialiseerde training in het
forensisch bewijs verzamelen, eerste hulp bij
seksueel misbruik, technieken met speciaal
forensisch materiaal, getuige zijn, behandeling
van SOA’s en preventie van zwangerschap en
behandeling. Het SANE programma wordt
geïnitieerd door ziekenhuizen of klinieken,
waarna verpleegkundigen zich kunnen
inschrijven voor dit programma.5
Geen enkel SANE programma kan op zichzelf
staand werken. Om de beste zorg te kunnen
geven aan het slachtoffer, moet de SANE
verpleegkundige goed functioneren in een
team. Zij werkt natuurlijk samen met de
hulpverleners van de SEH en de rechercheurs.
Een speciaal team, genaamd SART (sexual
assault response/resource team), is een team
dat zorgt dat de individuele hulpverleners
elkaar regelmatig ontmoeten in een
bijeenkomst waar de verschillende zaken
worden besproken. Bij deze bijeenkomsten
worden ook de protocollen besproken, het
werk,
eventuele
obstakels,
communicatieproblemen
etc.
Bij
zo’n
bijeenkomst kan iedereen aanwezig zijn, de
rechercheur,
de
SANE,
de
arts,
maatschappelijk werkster, iedereen die te
maken heeft met slachtoffers van seksueel
misbruik. Ook is het SART team
verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen
en bespreekt dit dan weer met alle
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hulpverleners.6 Er zijn ongeveer 500 SANE
programma’s in Amerika.4
In deze programma’s
wordt ook extra
aandacht besteed aan mannelijke slachtoffers,
kinderen, homo’s en verstandelijk beperkten.6
Het eerste officiële SANE certificaat werd
gegeven in april 2002. Omdat SANE
programma’s gesponsord worden door de
IAFN, krijgen alleen de verpleegkundigen die
het complete programma succesvol hebben
afgerond een SANE certificaat en mogen zij
zich SANE verpleegkundige noemen.3
De missie van een SANE programma is de
behoefte die het slachtoffer heeft, te
waarborgen door het verstrekken van directe,
medelevende, cultureel gebonden informatie
en uitvoerig forensische evaluatie en
behandeling van het slachtoffer door de
getrainde verpleegkundige.6
SANE programma’s zijn ontworpen om
medische zorg te verlenen aan slachtoffers van
seksueel misbruik. Daarnaast zijn deze
programma’s ontworpen om het slachtoffer
emotioneel bij te staan en om bewijs te
verzamelen zodat er een vervolging kan
plaatsvinden. Primair zorgt de SANE voor de
eerste medische en emotionele hulp. SANE
verpleegkundigen streven ernaar om de patiënt
haar/zijn waardigheid te behouden, zodat het
slachtoffer niet opnieuw getraumatiseerd wordt
en helpt het slachtoffer bij de keuze om het
forensisch onderzoek toe te laten. Veel
slachtoffers zijn bang dat ze zwanger zijn of
SOA’s hebben opgelopen. De meeste SANE
programma’s zorgen voor zwangerschapstests
voor de slachtoffers die een hoog risico lopen
om zwanger te worden. Ook krijgen zij
medicatie voor de eventuele opgelopen SOA’s.
Als het slachtoffer aangifte doet zal de
verpleegkundige het slachtoffer onderzoeken
op medische verwondingen en het forensisch
bewijs verzamelen. Hierbij moet gedacht
worden aan: kleding (als het nodig is), haar en
nagelverzameling,
vaginaal
onderzoek,
verwondingen
noteren,
bloeddruppels,
lichaamsvocht, urine en bloedonderzoek voor
het uitsluiten van drugsgebruik. Voor het
vaginaal onderzoek wordt er gebruik gemaakt

van een colposcoop. Met deze microscoop kun
je verwondingen in de vagina snel zien.
Eventueel kan er een camera aan de
colposcoop worden bevestigd, die de
verwondingen ook fotografeert.5 Maar ook
voor counseling en/of nazorg, zorgt de
verpleegkundige. De verpleegkundige kan
hiervoor verschillende mensen inzetten:
advocaten die ervaring hebben met slachtoffers
van seksueel misbruik, een maatschappelijk
werkster in het ziekenhuis, lotgenotengroep en
pastoraal medewerkers.3
SANE verpleegkundigen zijn ook getraind hoe
de verwondingen te documenteren, het bewijs
te verzamelen en een verband te leggen met het
misdrijf en om te getuigen in de rechtbank. De
rol van de verpleegkundige is een complexe
rol, hij/zij moet denken aan medische,
forensische en psychische hulp. 5
Is het slachtoffer ernstig verwond door de
dader, zodat het slachtoffer eerst zelf geholpen
moet worden, dan neemt de SEH arts het over
en behandeld het slachtoffer eerst op medisch
gebied, de SEH arts blijft wel in contact met de
SANE. De verpleegkundige probeert wel
bewijs te verzamelen, ondanks dat veel bewijs
verloren kan gaan tijdens de eerste hulp.6
De verpleegkundige in Amerika mag dan geen
advocaat zijn, hij/zij geeft het slachtoffer wel
de informatie om te anticiperen in het vervolg
van de zaak: aangifte doen. Ook zorgt de
verpleegkundige ervoor dat het slachtoffer de
juiste hulp krijgt na het verlaten van de SEH.
Meestal vindt er een discussie plaats met het
slachtoffer en de verpleegkundige om wel of
niet aangifte te doen. Als het slachtoffer besluit
om geen aangifte te doen moet ze laten weten
waarom niet. In de meeste gevallen moedigt de
SANE het slachtoffer aan om aangifte te doen
en zorgt ervoor dat het slachtoffer een goede
advocaat krijgt.6
Patiënten hebben het recht om alleen het
medisch onderzoek te laten doen en het
forensisch onderzoek te weigeren. Voor de
slachtoffers die het forensisch onderzoek
weigeren moet het medisch onderzoek alsnog
goed gedocumenteerd worden en advies over
eventuele zwangerschap en SOA’s moet ook
gegeven worden.3
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Methode
Veel Amerikaanse verpleegkundigen willen
wel SANE worden, maar weten niet zo goed
wat het inhoudt en hebben vragen zoals hoe
stressvol het is en of de overgang naar deze
functie moeilijk zal zijn.2 Verschillende
onderzoeken laten zien hoe belangrijk de
SANE is en waarom het de moeite waard is om
SANE verpleegkundige te worden. Deze
onderzoeken worden hieronder besproken.
In een Amerikaanse studie4 naar de SEH en
SANE verpleegkundigen, kwam naar voren dat
de SEH met SANE verpleegkundigen beter en
zorgvuldiger omgingen met de slachtoffers en
dat zij beter forensisch onderzoek konden
verrichten.
The Uniform Crime Report6 meldde in 1996
dat er in 1995 97.464 vrouwen waren verkracht
in Amerika en daarvan aangifte deden. Maar
het daadwerkelijke aantal slachtoffers van
seksueel misbruik ligt helaas nog hoger.
Twintig procent van de slachtoffers weet niet
of zij aangifte wil doen, met het SANE
programma heeft de verpleegkundige 95
procent van deze vrouwen kunnen overtuigen
om toch aangifte te doen.
Een review gedaan naar de SANE
programma’s onthult dat SANE programma’s
vele voordelen hebben. In een onderzoek uit
20007 blijkt dat SANE verpleegkundigen goed
lichamelijk letsel en verwondingen kunnen
identificeren en zo bewijs verzamelen voor in
de rechtbank.
In een studie naar het gebruik van de zedenset7
werd duidelijk dat de SANE’s de zedenset
goed afnemen en volledig retour zenden en dat
niet-gespecialiseerde hulpverleners dit niet
doen.
In een Amerikaans onderzoek5 naar de werking
van SANE kwamen de slachtoffers met de
volgende opsomming:
De
slachtoffers
werden
gerespecteerd om wie ze waren, hun
behoeftes werden gehoord en zij
werden behandeld met waardigheid en
respect.

-

-

-

-

-

-

De
verpleegkundige
was
constant aanwezig, ze gaf informatie
en luisterde naar het slachtoffer.
De slachtoffers voelde zich
veilig, de verpleegkundige was een
vrouw en ze was voorzichtig in haar
zorg.
De slachtoffers waardeerden het
hoe de verpleegkundige hen aanraakte,
bijvoorbeeld tijdens het onderzoek. En
als het kon, hield de verpleegkundige
hun hand vast.
De slachtoffers voelden dat ze
de controle hadden, ze kregen opties
en werden niet gedwongen iets te
doen.
De
slachtoffers
voelde
zich
gerustgesteld, ze werden gelooft en
gesteund door de verpleegkundige.
De slachtoffers voelde dat ze
geholpen werden door experts, ze
wisten wat ze gingen doen.
De slachtoffers waren goed
geïnformeerd, ze kregen niet teveel of
te weinig informatie.
De slachtoffers kregen ook na
het verlaten van het ziekenhuis, zorg,
door middel van counseling.

Uit onderzoeken7 naar de relatie tussen
slachtoffer en SANE verpleegkundigen, zijn
veel positieve aspecten uitgekomen. De
begeleiding, de voorzichtigheid en respect is
iets wat de SANE tijdens het trauma laat zien
aan het slachtoffer en wat gewaardeerd wordt.
Nederland
Maar hoe werkt het nu in Nederland? Bij
seksueel misbruik van kinderen, meisjes,
vrouwen en soms ook mannen zijn vaak letsels
en sporen zichtbaar. De eerstelijns forensisch
arts is de aangewezen persoon om dit
bewijsmateriaal in opdracht van de politie te
verzamelen.9
Bij verkrachting doet het slachtoffer aangifte
bij de politie. Binnen 24 tot 48 uur moet het
onderzoek
door
de
forensisch
arts
plaatsvinden. Het medisch onderzoek is gericht
op het vinden van biologische sporen
(speeksel, sperma, haren en soms zelfs
vingerafdrukken). Ook de beschrijving en de
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fotografische vastlegging van letsels maken
deel uit van het sporenonderzoek. De
rapportage van de forensisch arts speelt een
belangrijke rol in een eventuele strafzaak.9
Het door de forensisch arts verzamelde
sporenmateriaal en de letselverklaring worden
via de zedenset verstuurd naar het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI). Daar wordt met
name het DNA-onderzoek van het door de
forensisch arts verzamelde materiaal verricht.9
Het zedenonderzoek wordt verricht door een
forensisch arts, in nauwe samenwerking met de
tactische recherche/zedenrecherche en de
technische
recherche
(tegenwoordig
forensische opsporing genoemd). In
sommige regio’s wordt voor het onderzoek nog
de hulp van een gynaecoloog ingeroepen. Bij
het medisch onderzoek van kinderen, die
mogelijk het slachtoffer zijn van seksueel
kindermisbruik, is het inschakelen van een
kinderarts of eventueel een gynaecoloog, die
ervaring heeft met dergelijke onderzoek
wenselijk.9
Na het medisch onderzoek van de forensisch
arts, dat voornamelijk gericht is op het
verzamelen van bewijsmateriaal, wordt ook
aandacht besteed aan anticonceptie en het
opsporen
van
eventueel
opgelopen
geslachtsziekten. Verwijzing voor SOAonderzoek is een belangrijk onderdeel van het
zedenonderzoek.9
De
tactische
recherche/zedenrecherche
verhoord het slachtoffer. De technische
recherche is meestal bij dit gesprek aanwezig
en vraagt het slachtoffer voornamelijk waar de
aanvaller haar heeft aangeraakt. Zo kan er
beter ingeschat worden wat de forensisch arts
aan bewijs kan verzamelen.9
Het mag duidelijk zijn dat er in Nederland drie
disciplines aanwezig zijn in de totale zorg voor
het
slachtoffer;
tactische
recherche/
zedenrecherche, technische recherche en de
forensisch arts). En er kan eventueel nog
sprake zijn van een gynaecoloog, waardoor er
nog een schakel plaats vindt in het proces.

Maar waar is de verpleegkundige en waar is de
continuïteit van de zorg in dit hele plaatje?
Interviews
In een interview met een zedenrechercheur,
blijkt dat opsporing voor de zedenrecherche op
nummer één blijft staan. Zij begeleiden het
slachtoffer
tot
aan
het
forensisch
onderzoek,ondertussen verhoren ze het
slachtoffer en leggen ze uit wat er gaat
gebeuren. Zij zijn niet aanwezig bij het
onderzoek zelf. Verdere begeleiding is er niet,
terwijl die er eigenlijk wel zou moeten zijn.
Volgens de zedenrechercheur zijn er wel
knelpunten te benoemen in de zorg: minimale
samenwerking, artsen die niet altijd weten wat
ze moeten doen, er is geen openheid tot
overleg om professioneel te blijven.
Tevens benoemd de rechercheur dat de SANE
verpleegkundige een toekomst in Nederland
kan hebben, door deze schakel kunnen de
knelpunten verbeterd worden of zelfs
weggenomen worden.
De forensisch arts, laat weten dat hij het
slachtoffer begeleidt tijdens het forensisch
onderzoek. Hij vertelt wat het onderzoek
inhoudt, wat het belang ervan is en vraagt
schriftelijke toestemming. Hij neemt het
onderzoek
af
na
overleg
met
de
zedenrecherche. Na het onderzoek verwijst hij
het
slachtoffer
eventueel
naar
een
gynaecoloog. Hij zorgt altijd dat er tijdens het
onderzoek een vrouwelijke rechercheur bij is
of een vrouwelijke SEH verpleegkundige.
De arts geeft aan dat de SANE
verpleegkundige een optie kan zijn, al heeft hij
bij sommige taken zijn vraagtekens. Wat hij
wel aangeeft is dat de verpleegkundige de taak
van de forensische arts in principe over zou
kunnen nemen. Waardoor er ook betere
begeleiding ontstaat en de politie die taak
minder hoeft te doen. Het contact met de
gynaecoloog vindt hij wel belangrijk, deze is
getraind in wondverzorging, SOA onderzoek
etc.
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Het interview met een verpleegkundige van de
SEH, laat zien dat de verpleegkundige
minimaal contact heeft met het slachtoffer. Zij
geeft aan dat ze meer een voorlichterrol heeft.
Maar eigenlijk heeft ze weinig tot geen contact
met de slachtoffers omdat de slachtoffers in
regio Utrecht naar het UMC gaan voor
behandeling. Vanuit een interview met een
verpleegkundige in het UMC, wordt wederom
duidelijk dat het contact minimaal is met het
slachtoffer. Het UMC krijgt bericht dat er een
slachtoffer aan komt. Het team zorgt ervoor dat
er een kamer klaar staat. Ook waarborgen ze
de privacy door meteen het slachtoffer mee te
nemen naar de klaar gemaakte kamer en
zorgen ze dat er niemand binnen mag komen
die niks met het slachtoffer te maken heeft.
Eventueel assisteren ze de arts bij het
onderzoek maar dit komt weinig voor. Het
slachtoffer krijgt van de forensisch arts altijd
een
verwijzing
naar
de
polikliniek
gynaecologie, dit is vrijblijvend, wel wordt het
belang
ervan
benadrukt.
De
SEH
verpleegkundige vindt het idee van de SANE
erg positief en ziet dit wel als een toekomstige
optie, maar vraagt zich wel af of de
beroepsgroep er iets in ziet. Dit vanwege de
lage incidentie van zedenzaken. Zo werd er
bijvoorbeeld in de provincie Utrecht maar 41
keer
onderzoek
(cijfer:
persoonlijke
communicatie
met
de
afdeling
sporencoördinatie van de politie Utrecht).
gedaan op de SEH van het UMC bij een
zedendelict.
Tevens
benadrukt
de
verpleegkundige: “Elk slachtoffer is er één
teveel”. Voor de slachtoffers is het zeker
belangrijk dat ze hulp krijgen van professionals
met een forensische achtergrond.
Als de verpleegkundige in de toekomst een
grote rol gaat spelen bij het zedenonderzoek,
zal het slachtoffer optimale begeleiding
kunnen verwachten en is de verpleegkundige
het aanspreekpunt. Uiteraard blijft de
zedenrecherche hun taak nog wel doen. En als
het nodig is, dan zal ook de gynaecoloog
ingeschakeld worden. Maar dat is nu ook al het
geval. Het verschil is echter dat er een
overkoepelende discipline is die de zorg
coördineert en zorgt dat alles goed en rustig
wordt uitgelegd aan het slachtoffer en dat het
slachtoffer door de verpleegkundige wordt

behandeld. Je mag verwachten dat de
verpleegkundige dan niet gestoord wordt in
haar zorg en zich zo 100% kan inzetten voor
het slachtoffer.
Resultaten
Uit het literatuuronderzoek mag duidelijk zijn
dat in Amerika de SANE verpleegkundige
ervoor zorgt dat de zorg voor het slachtoffer
gecoördineerd verloopt en het slachtoffer de
gewenste zorg ontvangt. Tevens verloopt het
forensisch onderzoek volgens protocol. Ook
geven de slachtoffers aan dat de SANE
verpleegkundige hen goed begrijpt en hen met
respect behandeld. Tevens neemt het aantal
aangiftes van verkrachting toe bij de inzet van
SANE verpleegkundigen.
Er is echter nog geen onderzoek gedaan in
Nederland naar het fenomeen SANE.
Uit de interviews blijkt dat bepaalde taken van
het zedenonderzoek overgenomen kunnen
worden
door
een
gespecialiseerde
verpleegkundige, een SANE. Toch zetten de
geïnterviewde experts enkele vraagtekens bij
de inzet van de SANE in Nederland. Deze
vraagstukken zouden eerst onderzocht moeten
worden om definitief te kunnen zeggen dat
SANE een toekomst heeft in Nederland.
Discussie
Een vraag die opkomt naar aanleiding van de
interviews en het literatuuronderzoek is: Is het
haalbaar om verpleegkundigen op te leiden tot
SANE, met name omdat de incidentie van
zedenonderzoek in Nederland (gelukkig) laag
is?
Echter door het inzetten van SANE
verpleegkundigen kan het aantal aangiftes van
zedenmisdrijven ook toenemen.
Daarnaast is er de vraag of er animo is bij de
beroepsgroep. Denkend aan de slachtoffers zou
je kunnen zeggen dat dit specialisme wel nodig
is vanwege de coördinatie en continuïteit van
zorg. Maar of de beroepsgroep daar zo over
denkt?
Ook zou er onderzoek gedaan moeten worden
naar de juridische kaders van de inzet van een
SANE
verpleegkundige
bij
een
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zedenonderzoek. Is het wettelijk toegestaan dat
een verpleegkundige het gehele onderzoek kan
doen en dit vervolgens verantwoordt in een
rapport?
Zijn alle taken van de SANE noodzakelijk in
Nederland of kunnen we het SANE model
voor een deel overnemen?

exciting career that combines nursing
with detective work and criminal law
is well worth investigating, Career
Recruitment Media, Inc, 2001
9. Forensisch Medisch Expertisecentrum,
http://www.formedex.nl/zedendelicten.
htm

Als deze vragen beantwoord worden, zal er
meer duidelijkheid komen over de toekomst in
Nederland van dit bijzondere specialisme.
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