Vernieuwde opleiding
forensische geneeskunde
van start
Veertien aios zijn in januari dit jaar gestart met de vernieuwde opleiding Forensische
geneeskunde, waaronder Marloes Vester en Anne Dob. De vernieuwing draagt er volgens
hen aan bij dat hun vak als een volwaardiger specialisme wordt gezien. “Forensische
geneeskunde is uitermate veelzijdig en verdient tijdens de geneeskundeopleiding meer
aandacht.”
Forensische geneeskunde vormt een van
de profielen binnen de medische vervolgopleiding tot arts Maatschappij & Gezond
heid (M&G). De instroom in de M&G-op
leiding is jaren te laag geweest, terwijl de
behoefte aan artsen in het M&G-werkveld
toeneemt. In 2017 besloot het ministerie
van VWS daarom dat een aantal vernieu
wingen in de opleiding moest worden
doorgevoerd, inclusief een andere vorm
van financiering.
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Aanvankelijk zouden de veranderingen
gelden voor vier profielen: jeugdgezond
heidszorg, infectieziektenbestrijding, tuber
culosebestrijding en medische milieukunde.
Uiteindelijk kwam daar een vijfde profiel
bij: forensische geneeskunde, een profiel
dat een aantal jaren geleden nauwelijks op
belangstelling kon rekenen. Niet voor niets
voorspelde het Capaciteitsorgaan bijna
tien jaar geleden dat er in de toekomst een
tekort aan forensisch artsen zou ontstaan

als niet méér mensen zich in dit vakgebied
specialiseren. In 2018 werd uiteindelijk
besloten dat de opleiding moest worden
vernieuwd.
Onderbelicht
De bekendheid met het vak is laag, weet
Marloes Vester, aios bij de GGD in Leiden
en Amsterdam. “De kans dat je tijdens je
coschappen met forensische geneeskunde
in aanraking komt, is bijzonder klein. Dat is
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Hoe is de opleiding opgebouwd?

“Het is voor iedere arts van
belang om mishandeling te
leren herkennen”

jammer. Er is geen arts die niet met de dood
of die niet met letsel te maken krijgt, dus ik
verbaas me erover dat ons vak zo onderbe
licht is tijdens de geneeskundeopleiding.
Het is voor iedere arts van belang om tekenen
van mishandeling of ander letsel te leren herkennen.”
Anne Dob, aios bij FARR (Forensisch artsen
Rotterdam Rijnmond), beaamt dat. “Ik heb
tijdens mijn geneeskundeopleiding wel
geteld één uur onderwijs gehad in forensi
sche geneeskunde. Dat is te weinig om er
een goed beeld bij te krijgen.”
Interessante combinatie
Forensische geneeskunde is een breed
vakgebied, benadrukt Dob. “Je werkt nauw
samen met de politie, het Openbaar Minis
terie en de Veilig Thuis-meldpunten. Je
bent verantwoordelijk voor de arrestanten
zorg, doet letsel- en zedenonderzoek en
lijkschouwingen. Het leuke vind ik dat je
meerdere rollen vervult. Je bent zowel arts
als rapporteur, lijkschouwer en adviseur,
en hebt te maken met somatiek, versla
vingszorg en psychiatrie.”
De arrestantenzorg trekt haar het meest.
“Ik houd wel van actie en een beetje span
ning. Ook merk ik – dat zal wel de idealist
in mij zijn – dat ik graag meedenk over hoe
dingen beter kunnen, en daarvoor krijg ik
ook alle ruimte.”
Vester vindt de lijkschouwingen het inte

De profielopleiding Forensische geneeskunde is onderdeel van de
medische vervolgopleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid. De
eerste fase van de opleiding duurt in principe twee jaar. Na afronding
kunnen aios doorstromen naar de tweede fase van de opleiding arts
M&G (eveneens twee jaar).
Zowel het juridisch kader als de organisatie van het werk vormen
een groot onderdeel van de opleiding, die grofweg in zes pijlers is te
verdelen: lijkschouw, forensisch medisch onderzoek, arrestantenzorg,
minderjarigen, juridisch kader en professionele ontwikkeling.
Aios krijgen tijdens de opleiding volop ruimte om stages te doen, bij
voorbeeld in aanpalende specialismen, zoals huisartsgeneeskunde of
Spoed Eisende Hulp-geneeskunde. Ook is een stage in de psychiatrie of
verslavingszorg inbegrepen.

ressantst. “Het is iedere keer een grote
puzzel om bijvoorbeeld een niet-natuur
lijke doodsoorzaak te achterhalen. Je moet
het hele lichaam analyseren. Die anato
mische kant trekt me. Ik zou het vak echter
nooit zonder de letselbeoordelingen en de
arrestantenzorg willen doen, omdat je in
die rol echt aan het ‘dokteren’ bent. Juist
die combinatie maakt het leuk.”
Grote zelfstandigheid
Terwijl veel forensisch geneeskundigen vaak
via een omweg in het vak terechtkomen,
wist Vester al snel dat ze deze kant op wilde.
“Ik volgde een keer college bij Udo Reijnders,
hoogleraar Eerstelijns forensische genees
kunde. Hij kon zo interessant vertellen
over dit vak, dat ik dacht: dat wil ik ook! Ik
merkte tijdens mijn coschappen al snel dat
ik niet in de wieg ben gelegd voor een baan
in het ziekenhuis. De zelfstandigheid en de
vrijheid die je hebt als forensisch arts, in
combinatie met de nauwe samenwerking
met de politie en Justitie, passen meer bij
mij.”
Niet iedereen heeft wat met de doelgroep
van arrestanten, weet Dob. “Toen ik vrien
den vertelde dat ik me voor een opleidings
plek ging aanmelden, kreeg ik regelmatig
reacties als ‘dat je met zó’n doelgroep wilt
werken!’. Ik vind het juist interessant om
met een kwetsbare doelgroep te werken.
Je hebt te maken met mensen van jong tot

oud, van verschillende afkomsten en van
alle nationaliteiten.”
Vernieuwing opleiding
Vester en Dob hopen dat de vernieuwing
van de opleiding helpt om meer artsen aan
te trekken. “Voorheen was de opleiding
modulair opgezet”, vertelt Vester die de
afgelopen twee jaar in de opleidingscom
missie heeft gezeten die bij de vernieuwing
was betrokken. “Dat betekende dat je
ging werken bij een GGD, die mogelijk de
modules betaalde die je kon volgen. In de
praktijk ging je al snel zelfstandig aan het
werk. Voor verdieping was weinig tijd of
plaats.”
Die modulaire opbouw is nu losgelaten.
In plaats daarvan volgen aios meerdere
thema’s tegelijkertijd en kunnen ze regel
matig stagelopen bij verschillende oplei
dingsinstellingen. “De opzet lijkt sterk op
de huisartsenopleiding en dat is echt een
pre. Forensische geneeskunde is hiermee
in mijn ogen een volwaardige opleiding
geworden”, vindt Vester. Dob knikt. “Het
vak straalt door de vernieuwing meer am
bitie uit.”
Stevig in je schoenen
Forensische geneeskunde is een vak waar
bij je stevig in je schoenen moet staan,
beamen Dob en Vester beiden, vooral bij
de arrestantenzorg.
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Gratis LAD-lidmaatschap
Aios in dienst van de SBOH kunnen gratis lid worden van de LAD (de
SBOH betaalt de kosten van het lidmaatschap). Dit geldt voor aios
huisarts-, ouderengeneeskunde, aios-AVG en aios M&G met het pro
fiel jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, tuberculose
bestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde.
Al deze aios kunnen gebruikmaken van de LAD-dienstverlening. Zo
kunnen ze kosteloos voor 20 uur per jaar een beroep doen op de juri
dische dienstverlening van het Kennis- en dienstverleningscentrum,
bijvoorbeeld als ze in een opleidingsgeschil belanden of andere ar
beidsvoorwaardelijke vragen hebben. Daarnaast maakt de LAD zich
collectief sterk voor hun belangen door onderhandelingen te voeren
over de arbeidsvoorwaarden in de Cao SBOH.

Dob: “De samenwerking met de politie en
het OM vind ik zelf heel leuk, maar je kan
ook best met heftige dingen te maken
krijgen. Zoals kindermishandeling of een
verslaafde arrestant. Een beetje levenser
varing kan dan geen kwaad. Zelf heb ik na
mijn geneeskundeopleiding eerst drie jaar
gewerkt in aanpalende gebieden, zoals de
verslavingszorg bij een GGD in Amsterdam,
huisartsenzorg voor daklozen en op een
SEH. Ik ben blij dat ik al wat ‘bagage’ heb.”
Dat geldt ook voor Vester, die eerst promo
tieonderzoek heeft gedaan voordat ze met
de opleiding startte. “Dit vak is niet alleen
spannend en heftig, maar ook complex.
Veel mensen hebben, door tv-series als CSI,
het idee dat je als forensisch geneeskundi
ge iedere dag een misdrijf helpt oplossen.
Helaas ligt de werkelijkheid iets gecompliceerder. Ik moet er zelf vaak om lachen als
in een film het tijdstip van overlijden tot
op de minuut nauwkeurig kan worden ge
noemd, of als de uitslag van een laborato
riumonderzoek binnen een uur voorhanden
is. Was het maar zo makkelijk!”
Financiering en aanstelling
Los van de inhoud van de opleiding is ook
een aantal zaken rond de aanstelling en
financiering veranderd. Voorheen sollici
teerden geïnteresseerden bij een oplei
dingsinstelling voor een opleidingsplek;
nu gebeurt de aanmelding en selectie lan
delijk. Daarnaast loopt de financiering via
de SBOH, waar aios ook in dienst komen
(in plaats van bij de opleidingsinstelling);
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net zoals aios huisartsgeneeskunde, aios
ouderengeneeskunde en aios-AVG.
Vester vindt dat laatste prettig. “De SBOH
heeft veel ervaring met het begeleiden van
aios. Daarnaast ben je door deze constructie
minder afhankelijk van de GGD waar je werkt.”
Ook Dob is er blij mee dat het werkgever
schap via de SBOH verloopt. “Het is fijn
dat er nu überhaupt een financier is voor
de opleiding, want dat is in het verleden
anders geweest. Natuurlijk lopen we nog wel
tegen wat aanloopzaken aan, maar dat is lo
gisch. Zo is nog niet helemaal helder hoe we
precies onze uren moeten declareren omdat
wij, anders dan de andere aios-groepen
bij de SBOH, veel diensten draaien, ook
’s avonds en ’s nachts. Het is soms nog
even pionieren, maar dat hoort erbij.”
Arbeidsvoorwaarden
Met de invoering van het landelijk werk
geverschap van de SBOH is de LAD vorig
jaar betrokken geweest bij het borgen van
de arbeidsvoorwaarden van huidige en
toekomstige aios M&G. De aiosgroepen
die al in dienst waren bij SBOH vallen na
melijk onder de Cao SBOH, waarvoor de
LAD namens aios aan tafel zit. “Het leek ons
logisch om de aios M&G die onder het werk
geverschap van de SBOH vallen, ook bij deze
cao onder te brengen, zodat de arbeids
voorwaarden van alle vier aios-groepen
vergelijkbaar zijn”, vertelt onderhandelaar
Maaike Langerak van de LAD. “De bepalingen
in de cao gelden daarom ook voor aios M&G
die vanaf 2019 met de opleiding starten.”

Marloes Vester

Anne Dob

“Ons vak straalt door
de vernieuwing meer
ambitie uit”

Om de overgang goed te laten verlopen,
ging de LAD vorig jaar met de SBOH in
gesprek, waarbij ruggespraak werd gehou
den met de Koepel Artsen Maatschappij &
Gezondheid (KAMG) en LOSGIO (Landelijk
Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Oplei
ding). De LAD en de SBOH spraken onder
meer een overgangsregeling af voor artsen
die in 2018 zijn gestart met de opleiding
en die uiterlijk in 2022 met de tweede fase
van de opleiding beginnen, en kwamen
een garantieregeling overeen. Die garantie
regeling is bijvoorbeeld van belang voor
artsen die al een tijdje bij een GGD als
basisarts hebben gewerkt en van daaruit
besluiten de opleiding M&G te volgen.
Aanvullende afspraken
De LAD sprak onlangs met de SBOH, in
nauwe afstemming met LOSGIO, af dat deze
garantieregeling ook voor aios forensische
geneeskunde geldt. “Toen we de regeling
vorig jaar overeenkwamen, was nog niet
bekend dat deze aios-groep ook onder het
landelijk werkgeverschap zou komen te
vallen. Nu dat inderdaad het geval is, gelden
alle afspraken die we hebben gemaakt
ook voor hen”, aldus Langerak. Daarnaast
heeft de LAD intussen met de SBOH over
twee onderwerpen aanvullende afspraken
gemaakt die voor alle vijf profielen gelden. Zo
is afgesproken dat het pensioen wordt onder
gebracht bij PFZW en voor de arbeidsonge
schiktheidsverzekering is overeenstemming
bereikt met Nationale-Nederlanden.

