
Forensische 
Verpleegkunde; 
als je verder kijkt!

(voorheen Van der Hoeven Stichting) 



Wij dagen je 
uit om het 
innovatieve vak 
van forensisch 
verpleegkundige 
vorm te geven in 
Nederland!

Waarom een opleiding 
Forensische Verpleegkunde?

Forensisch-medisch onderzoek is nodig voor 
waarheidsvinding. Hierbij worden feiten verzameld 
die zonodig als bewijsmateriaal kunnen dienen voor justitie. 
Verpleegkundigen kunnen op dit gebied een belangrijke 
rol vervullen.
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Deze praktijk-
gerichte 29-daagse 
opleiding is modulair 
opgebouwd en 
ontwikkelt doel-
gericht de kennis 
en vaardigheden 
die je als forensisch 
verpleegkundige 
nodig hebt.

Tijdens de opleiding leer je onder andere: 
•	 samenwerken	met	de	
 behandelend arts èn met 
 de forensisch arts
•	 hoe	letsels	vastgelegd	en	
 sporen veiliggesteld moeten 
 worden
•	 alles	over	de	ontstaanswijze	
 van letsels, bezien vanuit een 
 forensisch kader
•	 forensische	onderzoeks-
 technieken ten behoeve van 
 forensisch-medisch onderzoek 
•	 de	juridische	kaders	van	het	

 gezondheidsrecht, civiel recht 
 en strafrecht
•	 een	differentiatie	te	maken	
 tussen natuurlijk en niet-
 natuurlijk overlijden
•	 breed	inzetbaar	te	zijn	binnen	
 je eigen organisatie teneinde 
 een consultfunctie te kunnen 
 vervullen
•	 en	breed	maatschappelijk	
 belang te dienen als het gaat 
 om het signaleren van geweld.

Als verpleegkundige kun je op het werk te maken krijgen 
met	mensen	die	mogelijk	slachtoffer	of	dader	zijn	van	
geweld. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het ziekenhuis (op de 
afdeling Spoedeisende Hulp, de kinderafdeling etc.), bij het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, maar ook in de 
ambulancezorg, in de wijkverpleging, in een penitentiaire 
instelling of in een asielzoekerscentrum. 

Binnen je werk heb je, naast je verpleegkundige werk-
zaamheden en competenties, ook een signalerende 
functie voor geweld. Om patiënten die te maken hebben 
met geweld zo adequaat mogelijk te begeleiden, is het 
noodzakelijk om kennis te hebben van de verschillende 
aspecten van geweld en om te weten hoe te handelen met 
respect voor het juridische kader. Niet voor niets is “letsels 
verdwijnen en sporen gaan verloren” een gevleugelde 
forensische uitspraak. Feiten moeten snel en deskundig 
verzameld en vastgelegd worden. 

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) 
heeft in samenwerking met de GGD Amsterdam de 
opleiding Forensische Verpleegkunde ontwikkeld. 
De opleiding wordt verzorgd door Forum Educatief, 
het opleidings- en kenniscentrum van De Forensische 
Zorgspecialisten te Utrecht.

Feiten moeten snel 
en deskundig verzameld 
en vastgelegd worden.

“
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Verpleegkundigen kunnen een belangrijke schakel vormen in de 
dynamiek tussen medische behandeling en forensisch onderzoek. 
De forensisch verpleegkundige heeft in de eerste plaats een 
behandelrelatie met de patiënt of een andere zorgvrager. In de 
tweede plaats zal de verpleegkundige, wanneer de patiënt dit 
aangeeft, in diens belang als intermediair ingezet worden als het 
gaat om het verzamelen en vastleggen van letsels en biologische 
sporen in het kader van een (eventueel) juridisch vervolg. 

Dit maakt dat forensisch verpleegkundigen uiterst zorgvuldig 
moeten zijn en adequaat belangen moeten kunnen afwegen. 
De verpleegkundige stelt door middel van anamnese en onderzoek 
de zorgbehoefte vast. Dit gebeurt op basis van de opleiding als 
verpleegkundige. Daarnaast zal de verpleegkundige moeten kunnen 
signaleren of er mogelijk sprake is van een doorgemaakt strafbaar 
feit. In dat geval kan de verpleegkundige zorgen voor verzameling 
van gegevens binnen het juridisch kader, met in achtneming van 
de vooropgestelde kaders die de opleiding tot forensische 
verpleegkundige daartoe biedt.

De forensisch verpleegkundigen komen in contact met zorgvragers 
voor alle specialismen en in alle leeftijdscategorieën. Geplaatst 
binnen de context van de eigen werkomgeving, vervult de forensisch 
verpleegkundige een belangrijke initiërende rol als zorgcoördinator. 
In samenwerking met de behandelaar en andere disciplines stemt 
de forensisch verpleegkundige de verschillende specifieke aspecten 
van de patiëntenzorg af. 

Achtergrond van de opleiding

Verpleegkundigen kunnen een belangrijke 
schakel vormen in de dynamiek tussen 

medische behandeling en forensisch onderzoek.
“
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Opleidingsprogramma

De opleiding 
bestaat uit 
vijf modules. 
Per module vindt 
toetsing plaats. 
De opleiding 
wordt afgesloten 
met een 
praktijkgerichte 
eindopdracht.

1. Inleidende module
In deze module wordt ingegaan op de taakgebieden 
van de forensische geneeskunde en op strafrechtelijke, 
civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures.

2. Forensisch-medisch onderzoek
Deze module behandelt onder meer de juridische aspecten 
van het forensisch-medisch onderzoek, het top-teen onder-
zoek en het herkennen van letsels, alsmede het beschrijven 
en fotograferen van letsels. Daarnaast wordt het begrip 
‘sporen’ besproken en wordt theoretische kennis over 
lijkschouw overgebracht.

3. Arrestantenzorg 
De module Arrestantenzorg behandelt onder andere 
bijzondere groepen in de cel, het gedrag van de arrestant en 
gaat verder in op psychiatrie, verslaving en infectieziekten. 
Ook in deze module wordt het juridisch kader aangestipt.

4. Huiselijk geweld en kindermishandeling
In deze module leert u over de verschillen van letsels bij kinderen 
in vergelijking met die bij volwassenen, over het belang van 
communiceren met kinderen en over de verschillende keten-
partners in het veld die zorg dragen voor de veiligheid van 
kinderen. Kinderrechten, kinderbeschermingsmaatregelen 
en de NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak 
minderjarigen) zijn in deze module opgenomen.

5. Zeden 
In de module Zeden worden naast de juridische kaders ook 
specifieke forensische technieken behandeld. Het gebruik van 
de forensische lichtbron, colposcoop en het gebruik van de 
zedenset komen zowel in theorie als in praktijk aan bod.

Forensische fotografie van oogletsel
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Theoretische kaders en praktijklessen worden gegeven door zeer ervaren 
docenten, zoals dr. U.J.L. Reijnders (forensisch arts KNMG), mw. mr.
dr. W.L.J.M. Duijst (forensisch arts KNMG/rechter plaatsvervanger), mw. 
drs. L.L.B.M. van Duurling (forensisch arts KNMG) en mw. S.H. Nootenboom 
(forensisch (kinder)verpleegkundige),  die beschikken over bijzondere 
expertise binnen het forensische werkveld. Er zijn tevens vijf stagedagen 
opgenomen. Stages vinden plaats bij diverse organisaties die zich 
bewegen in het forensisch vakgebied. Het interactieve karakter van de 
opleiding maakt het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.
 

Forensische fotografie van letsel aan de knie

Werkwijze

Start opleiding 29 januari 2013
Locatie
Studiedagen

Stagedagen

Toelatingscriterium

Vrijstellingen
Kosten

Forum Educatief, Willem Dreeslaan 55, 3515 GB Utrecht
24 dinsdagen, verdeeld over 16 maanden 
(inclusief tentamendagen)
5 dagen, planning dagen in overleg met 
de cursist en stageorganisatie
BIG- geregistreerd verpleegkundige 
met minimaal 5 jaar werkervaring. 
Plaatsing voor de opleiding geschiedt na 
beoordeling door de Opleidingscommissie
Er worden geen vrijstellingen verleend 
€ 3.995,-- (inclusief lunch, verplichte literatuur 
en readers)

Studiebelasting SBU’s
College
Stage
Thuisstudie en opdrachten
Totaal

114
40
100
254
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Accreditatie is aangevraagd bij V&VN

Wil je meer informatie over de 
opleiding? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 
030-275 82 92 (vragen naar mw. 
S.H. Nootenboom) of kijk op 
www.polikindermishandeling.nl 

Meer informatie

Het	inschrijfformulier	is	te	vinden	op	
www.polikindermishandeling.nl. 

Inschrijven


