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Abstracts van de bijdragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Barend A.J. Cohenlezing is een initiatief van de Rob Monterie Stichting in 
samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap. De lezing wordt 
jaarlijks iedere tweede woensdag in januari gehouden. 
De Rob Monterie Stichting (www.robmonteriestichting.nl) heeft o.a. tot doel om 
studenten in contact te brengen met de forensische geneeskunde. 
Informatie:  info@robmonteriestichting.nl 
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Toelichting op de Barend A.J. Cohen-lezing 2016 ten behoeve van 

accreditatie. 
 
Voor de Barend A.J. Cohen-lezing wordt ieder jaar gezocht naar een mix van 
inleidingen. Het programma voor 2016 kon worden samengesteld op basis van 
een aantal onderwerpen die door studenten werden bestudeerd. Bij de 
programmakeuze is weer een bijzondere samenstelling ontstaan van 
beroepsgroepen in opleiding tot arts,  forensic scientist, psychologe en een 
promovenda.  
 
Dit jaar verwelkomt de Stichting in het bijzonder: 
 
 

Prof. Dr. J.W.P.F.  Kardaun 

 
hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken, 

 
Universiteit van Amsterdam en CBS 

 
 
Met de brede ervaring in het bestuur en hun werkachtergrond is het programma 
geschikt geacht voor meerdere beroepen. Dit is niet alleen vanuit het oogpunt 
van verbreding van de horizon, maar ook gelet op maatschappelijke 
ontwikkelingen als verhoogde aandacht voor zorg vanuit oogpunt van 
mensenrechten en meldcodes zoals huiselijk geweld. 
De opzet van de middag is niet alleen kennisoverdracht, maar ook de 
wetenschappelijke vorming in opleidingen met ervaring in het veld. Voor iedere 
arts valt dit aspect onder de kerncompetenties ‘kennis en wetenschap’ en 
‘professioneel handelen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bestuur Rob Monterie Stichting 
A.R.J. Stumpel, voorzitter. arts MG, forensisch artsKNMG 

Directeur, Coördinator forensische geneeskundige;.  Directeur GHOR in de 
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek.  

A.G. Tenhaeff, secretaris - penningmeester, arts MG, forensisch artsKNMG 
docent Julius Centrum/UMC. 

Mevrouw Mr. Dr. W. Duijst, lid, forensisch artsKNMG 
GGD IJsselland, plaatsvervangend rechter te Arnhem.  

Ir. H. Leijenhorst, lid 
Forensisch opleidingsadviseur, Nederlands Forensisch Instituut. 

Dr. M. Soethout, lid, arts MG,  
Universitair Hoofddocent aan het VUMC, vakgroep Public Health. 
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De bijdragen worden in volgorde van het programma weergegeven. 

 
De presentaties zijn na de bijeenkomst op 13 januari 2016 terug te 

vinden op de website. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Programma van de  

elfde  

Barend A.J. Cohenlezing op 13 januari 2016 

13.30 – 17.00 uur  
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut. 

 
De 20e en méér nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige 
veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als 
in de forensische wetenschappen in het bijzonder. 
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen 
met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch 
Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch 
medische scholing en/of praktijk.  
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een 
collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. 
Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een 
hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland 
‘op de kaart heeft gezet’.  
 
De elfde ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door  
 
Prof. Dr. J.W.P.F.  Kardaun,  
hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken,  
Universiteit van Amsterdam en CBS 
 
 
 
 
 

Barend Abraham Jacob Cohen 

Soerabaja – Oost Java, 9 januari 1942 - Woerden – Nederland 21 juni 2005 

 
Het Nederlands Forensisch Instituut 

maakt de bijeenkomst mede mogelijk 

 
Informatie over de Rob Monterie Stichting, de lezingen 

en abstracts van vorige jaren vindt men op 
www.robmonteriestichting.nl  
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13:00 uur Ontvangst 

13. 30 - 13:40 
uur 

Opening door de voorzitter 
R. Stumpel 

13:40 – 14:00 
uur 

De organisatie van de lijkschouw in omringende landen 
 

Cecile Woudenberg, forensisch arts 
AC Kenniscentrum 

14.00 – 14.20 
uur 

Letselspreekuur bij de GGD:  meerwaarde voor de juridische 
rechtsgang? 

 
Nynke Tamminga, Van Hall-Larenstein Leeuwarden 

GGD – Fryslân 
14.20 – 14.40 

uur 
Zorgbehoefte van slachtoffers van geweldsmisdrijven  

 
Floor Dirckx, psychologie UVA 

GGD Amsterdam 
14.40 – 15.00 

uur 
Differentiatie van grijze en witte stof in de hersenen op een post-
mortale CT-scan: een potentiële marker voor de duur van het 
posttraumatisch interval. 

 
Dorien Snijders Forensische wetenschappen 

Universiteit van Amsterdam 
15:00 – 15:20 

uur 
Euthanasie en veranderende beweegredenen  

 
Melissa Offen 

Rijksuniversiteit Utrecht – UMC 
GGD Midden Nederland 

15:20 – 16:00 Pauze 

16:00 – 16:05 
uur 

Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing 
Nelleke Cohen-Platteschor.  

16.05 – 16.45 
uur 

Ontwikkelingen in Registratie en Statistieken van Sterfte  
 

Prof. Dr. J.W.P.F.  Kardaun,  
hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken,  

Universiteit Van Amsterdam en CBS 
16.45 – 16.55 

uur 
Discussie, vragen en antwoorden  

16.55 – 17.00 
uur 

Slotwoord 

tot 17.45 uur Afsluitend drankje 
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De organisatie van de lijkschouw in omringende landen 

Cecile Woudenberg, forensisch arts 

promovenda 

Mr. Dr. W.A. Duijst, AC Kenniscentrum 

Al jarenlang is er in Nederland een discussie gaande over de kwaliteit  van de 

lijkschouw, de afname van gerechtelijke secties in Nederland en de 'moorden die 

worden gemist' bij de lijkschouw. In deze discussie  wordt voortdurend een 

vergelijking met het buitenland getrokken. De  feiten die beschikbaar zijn over 

het buitenland zijn echter summier en aan de cijfers wordt getwijfeld. De 

discussie leidt tot aanhoudende vragen van de Tweede Kamer. 

Dit onderzoek had tot doel om het Nederlandse systeem van lijkschouw en 

gerechtelijke sectie te vergelijken met het systeem van Duitsland, Engeland en 

België. Aan de hand van literatuur wordt de buitenlandse systemen in kaart 

gebracht. Met behulp van interviews met alle betrokken partijen wordt 

beschreven welke beslissingen worden genomen en welke overwegingen daarbij 

van belang zijn. Cijfers over doodsoorzaken en gerechtelijke sectie in de 

verschillende landen   worden vergeleken. Uit de vergelijking wordt duidelijk 

waar de sterke en zwakke punten van de verschillende systemen zitten. En van 

daaruit worden leerpunten voor Nederland gedestilleerd. Met dit onderzoek  

hopen we een stapje dichterbij een adequate lijkschouw te komen. 

 

Meerwaarde letselspreekuur: onderzoek naar de meerwaarde van een 

letselspreekuur voor de juridische rechtsgang  

Nynke Tamminga, Hogeschool Van Hall Larenstein  

Begeleiders school: Tristan Krap, Mark Ros 
P. Tan, Veiligheidsregio Fryslân - GGD Fryslân 
 
 
Vanaf maart 2013 is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) van de 
provincie Fryslân begonnen met een letselspreekuur. Slachtoffers van geweld die 
aangifte hebben gedaan van mishandeling worden door de politie doorgestuurd 
naar het letselspreekuur. Tijdens een letselspreekuur legt het slachtoffer beknopt 
uit wat er is gebeurd. Ook volgt er een lichamelijk onderzoek. De forensisch arts 
documenteert het zichtbare letsel. Het rapport van bevindingen wordt daarna 
gestuurd naar de politie.  
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of de medische verklaring 
(letselverklaring), opgesteld door de forensisch arts, een meerwaarde biedt in de 
juridische besluitvorming in vergelijking met een letselbeschrijving opgesteld 
door een regulier arts. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Is er een 
verschil in de uitkomst van een zaak bij gebruik van een letselverklaring 



5 

 

opgesteld door een forensisch arts of een letselbeschrijving opgesteld door een 
regulier arts.  
Om dit te kunnen bepalen zijn er meerdere deelonderzoeksvragen opgesteld, die 
omgezet kunnen worden in hypotheses voor het statistisch onderzoek. De 
onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van een dossieronderzoek bij 
het OM Noord-Nederland en de daarop volgende statistische analyse van deze 
gegevens.  
Ook zijn er interviews gehouden. Hierbij is naar voren gekomen hoe het proces 
van een aangifte van mishandeling, door een slachtoffer, tot aan de veroordeling 
van de verdachte eruit ziet en wat voor invloed een letselverklaring hierop kan 
hebben. Met behulp van een letselverklaring kan worden vastgesteld om wat 
voor soort mishandeling het gaat, hoe deze is ontstaan en wanneer. Dit is 
belangrijke informatie voor de vaststelling van eenvoudige of zware mishandeling 
en de bijbehorende straf.  
 
De bevindingen zijn geanalyseerd door middel van kruistabellen en getoetst door 
de Continuity Correction of de Fisher’s exact test. Hierbij zijn de volgende 
variabelen met elkaar vergeleken:  
1. Letselverklaring en de uitkomst van een zaak.  
2. Letselbeschrijving en de uitkomst van een zaak.  
3. Letselverklaring en of de verdachte wel/niet een strafblad heeft en de 
uitkomst van een zaak.  
4. Letselverklaring en wat de verdachte verklaart en de uitkomst van een zaak.  
5. Letselverklaring en of er wel/niet getuigen/omstanders zijn en de uitkomst 
van een zaak.  
6. Letselverklaring en of er wel/geen foto’s zijn gemaakt op de uitkomst van een 
zaak.  
 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er een verschil in uitkomst van 
een zaak is bij gebruik van een letselverklaring of letselbeschrijving. Significant 
komen er meer zaken voor de rechter als er een letselverklaring is opgenomen in 
een dossier.  
Het is dus van belang om de letselspreekuren te continueren, om daarmee de 
positie van slachtoffers in de rechtsgang te versterken.  
Uit het dossieronderzoek bleken een aantal opvallende bevindingen:  
1. Van niet alle zaken is bekend of er een letselverklaring is opgenomen in het 
dossier en wat hiermee is gebeurd.  
2. Sommige letselverklaringen worden onvolledig opgestuurd naar de politie.  
3. Bij sommige letselverklaringen ontbreken de foto’s van het letsel, terwijl deze 
wel zijn gemaakt.  
4. In een aantal gevallen is volgens de politie wel een letselverklaring 
opgemaakt, hoewel dit niet terug te vinden is in de database bij de GGD.  
5. Sommige variabelen hebben samen wel een invloed op de uitkomst van de 
zaak en sommige variabelen niet. 
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Zorgbehoefte van slachtoffers van geweldsmisdrijven  

 
Floor Dirckx, klinische psychologie UVA 

Begeleiding: dr. M. Ceelen, dr. M. Top 
Dr. U. Reijnders, GGD Amsterdam 
 
 

 
 

 
Differentiatie van grijze en witte stof in de hersenen op een postmortale 
CT (PMCT)-scan: een potentiële marker voor de duur van het 

posttraumatisch interval (PTI). 
 

Dorien Snijders, Forensische wetenschappen UVA  
Begeleider: R. A.T. van Kan 
Examinator: Prof. Dr. R.R. Van Rijn 

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen of de duur van de PTI in 
forensische zaken is gecorreleerd aan de ratio tussen de densiteit van de grijze 
en witte stof (GWR) van de hersenen, gemeten op een PMCT - scan. Er zal 
worden bediscussieerd of deze marker een potentiële kandidaat is voor het 
voorspellen van het PTI. 

Materiaal en methoden: Een database van 204 forensische zaken was 
beschikbaar waarin een PMCT  scan is uitgevoerd. Selectie criteria zijn mannen 
en vrouwen ≥ 18 jaar oud, zonder focal cerebral lesions. GWR werd gemeten op 
het niveau van de basale ganglia, PTI werd opgedeeld in 3 klassen, en 
classificatie vond plaats op basis van zaaksgegevens (Politie, GGZ, NFI). Leeftijd, 



7 

 

geslacht, post-mortaal interval (PMI) en medische interventie werden 
meegenomen als variabelen. Lineaire regressie werd gebruikt om de correlatie 
tussen PTI en GWR te bepalen.  

Resultaten: Na selectie werden 80 zaken meegenomen waarin de PTI en PMI 
geclassificeerd konden worden. Zaken met een PMI > 24 uur werden uitgesloten 
(n=23). Er werd een negatieve correlatie tussen GWR en PTI (r=-.393) 
gevonden, en een significant verschil in klassegemiddelden (F(2,48)=4.375, 
p=.018). Wanneer zaken met overledenen > 50 jaar werden uitgesloten, steeg 
te correlatie (r=-.604) en het verschil in klassegemiddelden (F(2,30)=8.611, 
p=.001). Overige variabelen hadden minder invloed. Een afname in GWR met 
toenemende PTI werd ook gezien in een bivariate correlatie van 12 zaken met 
een exact bekend PTI (r=-.559).  

Conclusie: Er bleek een relatie te zijn tussen GWR en PTI wanneer het PMI groter 
was dan 24 uur, en deze bleek nog sterker in zaken met een leeftijd ≤ 50 jaar. 
Hiermee lijkt GWR potentie te hebben om verder ontwikkeld te worden als 
marker voor PTI. Een mogelijke toepassing is een likelihood ratio model, waarin 
een klein verschil in waarschijnlijkheid tussen klassen kan worden aangegeven. 

 

 
Can a change in etiological factors behind non-cancer patients’ requests 

for euthanasia be detected throughout the years? 
 
Melissa van Offen, geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht 

Begeleiding: F. Woonink, GGD Regio Utrecht 
 
Background: Officially, euthanasia is defined as voluntary active euthanasia 
(VAE). This describes the act in which the physician ends the life of a patient at 
this patient’s explicit request and with the patient's full informed consent1. It 
requires that the patient is facing "intolerable suffering" that cannot be alleviated 
in any way acceptable to the patient.  
Only four countries in the world have legalized euthanasia, namely Luxembourg 
(2009), Colombia (1997), Belgium (2002) and The Netherlands (2002)1. For 
decades, the Netherlands allowed both VAE and PAS for patients over 12 years of 
age2-4. After extensive empirical study, the Netherlands legalized euthanasia 
and PAS in 2002 through enactment of the Termination of Life on Request and 
Assisted Suicide Review Procedures Act. 
Patients who request voluntary active euthanasia (VAE) or physician-assisted 
death (PAD) often suffer from terminal cancer, yet there is an ongoing public 
discussion about the large upcoming group of patients who ask for VAE or PAD 
because of other factors, such as dementia and psychiatric ailments. Euthanasia 
for these non-cancer patients is a firmly debated concept5. 
Aim: To determine the etiological factors  behind non-cancer patients’ requests 
for euthanasia and assess if a change in these factors can be detected 
throughout the years? 
Methods:  Data were extracted from the Public Health files in the region of 
Utrecht in The Netherlands from 2003, 2009, 2012 and 2015. We studied patient 
characteristics, ailments, reasons behind euthanasia requests and if (according to 
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the public debate) a shift in ratio between neuropsychiatric and non-
neuropsychiatric ailments has occurred over the years. 
Results: Over the years, there were no significant differences between illnesses, 
the ratio between neuropsychiatric and non-neuropsychiatric illnesses or the 
reasons behind euthanasia requests. Decline in activities of daily life is the 
topmost reason for non-cancer patients to request euthanasia, followed by 
shortness of breath. 
Conclusion: The main etiological factors behind non-cancer patients’ requests for 
euthanasia are decline in activities of daily life and shortness of breath. Neither a 
significant change in these factors, nor a significant shift in ailments can be 
detected throughout the years. 
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Turven of meten. 

Prof. Dr. J.W.P.F.  Kardaun,  

hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken,  
Universiteit van Amsterdam en CBS 

De doodsoorzakenstatistiek is er al heel lang, en wordt frequent gebruikt om het 
aantal overledenen aan een of andere ziekte of ongevalcategorie op te zoeken, of 
om een meerjarentrend van een doodsoorzaak te berekenen. Om een goede 
doodsoorzakenstatistiek te maken, moet aan meer voorwaarden worden voldaan 
dan alleen het “turven” van de op de doodsoorzakenopgaven vermelde 
aandoeningen. Met name moet goed worden gedefinieerd (en dan op die wijze 
verwerkt) wat nu eigenlijk het doodsoorzaakbegrip inhoudt, en in het bijzonder 
waar de onderliggende (voorheen: primaire) doodsoorzaak begint. Dit kernbegrip 
van deze statistiek heeft in de loop van de decennia geleidelijk een andere 
invulling gekregen, en is veel moeilijker toe te passen in een periode waarin veel 
mensen overlijden terwijl ze aan multipele chronische aandoeningen lijden. 

Naast een lange voorgeschiedenis heeft de doodsoorzakenstatistiek ook een 
brede internationale verankering, want zowel verwerking als classificatie worden 
grotendeels internationaal bepaald, al blijven er natuurlijk altijd nationale 
inkleuringen. De twee belangrijke instanties in dit verband zijn de WHO en de 
EU. Deze internationale samenwerking heeft onder meer geleid tot gedeelde 
software voor het lastigste onderdeel, classificatie en selectie van de 
onderliggende doodsoorzaak. Daarmee wordt menselijk inzicht en ervaring bij 
het coderen van doodsoorzaken grotendeels vervangen door algorithmen en 
beslistabellen. Dat geeft hogere reproduceerbaarheid, maar is ook complexer. 

Een bijzonder onderdeel van het doodsoorzakenspectrum, waar altijd veel 
belangstelling voor is, zijn de gevallen van geweld, ongeval, misdrijf. Vanuit 
statistisch oogpunt zijn er enkele kanttekeningen te maken bij welke mate van 
detail zichtbaar te maken is bij deze oorzaken. Evenals bij enkele andere 
oorzaakcategorieën die klein in omvang zijn, geldt: voor een statistiek moet je 
toch een aantal gelijke of vergelijkbare gevallen hebben. 


