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Aanleiding  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de GGD’en gevraagd om de 

regionale coördinatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling op te 

pakken en te verbeteren. GGD GHOR Nederland heeft dit verzoek geaccepteerd en zorgt 

voor uitwerking, implementatie en borging. Dit project is onderdeel van en sluit aan bij het 

landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. De uitvoering van FMEK ondersteunt 

het terugdringen van huiselijk geweld.   

  

Doel  

Het belangrijkste doel van dit programma is: een decentraal stelsel waarbij de 

specialistische forensisch-medische expertise voor elk kind overal en tijdig beschikbaar is in 

lokale en regionale netwerken. Expertise die kan vaststellen of het letsel een gevolg kan 

zijn van kindermishandeling. De regionale aanpak voorkomt dat kinderen onnodig moeten 

reizen. Bovendien zorgt deze aanpak voor een werkwijze die zo veel mogelijk rekening 

houdt met de belevingswereld van het kind. Ook moet dit project er voor zorgen dat er een 

duidelijk kwaliteitskader bestaat en dat de rapportage over het letsel bruikbaar is voor het 

OM in een eventuele rechtsgang.  

  

Regionale organisatie  

De regionale aanpak sluit aan bij de 10 regio’s die politie, OM en Raad van de 

Kinderbescherming hanteren. In elke regio neemt één GGD de rol van coördinator op zich. 

Vanuit elke regio is één Directeur Publieke Gezondheid (DPG) aangesloten op dit 

programma en zijn er binnen de 10 regio’s regionaal coördinerend experts aangesteld. Zij 

staan aan de basis van de te ontwikkelen werkwijze en leveren hier input voor.   
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Partners  

De (forensisch artsen van) GGD’en werken samen met partners uit zowel de 

strafrechtketen als de zorgketen rondom kwetsbare personen. Dit zijn onder andere Politie, 

OM, Veilig Thuis, Centra voor Seksueel Geweld, NFI, LECK, huisartsen en kinderartsen.   

  

Aanpak  

Om tot een landelijk gedragen decentraal stelsel te komen, worden er 4 deelprojecten 

uitgewerkt.  

  

Deelproject 1   

De ontwikkeling en implementatie van een landelijk handelingskader en governancemodel. 

Dit handelingskader wordt gebaseerd op bestaande landelijke standaarden, richtlijnen en 

afspraken. Onderdeel hiervan is ook de beoordeling of een aanpassing van de huidige 

financieringsstructuur nodig is.  

  

Deelproject 2  

De ontwikkeling en implementatie van standaarden voor onderlinge samenwerking. Dit 

gaat zorgen voor een eenheid in taal en standaarden. Hierbij is het uitgangspunt dat de 

kaders landelijk gelijk zijn, en de samenwerking regionaal kan worden 

vormgegeven. Hieronder vallen ook de standaarden voor rapportages die de forensisch 

artsen schrijven. Ook het realiseren van een landelijke kennisinfrastructuur om voortaan 

standaarden vast te kunnen stellen maakt onderdeel uit van dit project.  

  

Deelproject 3  

De ontwikkeling en implementatie van kwaliteitseisen en eisen ten aanzien van 

deskundigheidsbevordering voor forensisch artsen, forensisch verpleegkundigen, regionaal 

coördinerend experts FMEK en vertrouwensartsen. Ontwikkelen en implementeren van de 

benodigde landelijke kennisinfrastructuur voor het bepalen en vaststellen van kwaliteits- en 

deskundigheidseisen.   

  

Deelproject 4  

Ondersteunende infrastructuur ontwikkelen en implementeren voor registratie, 

informatievoorziening, verbinding en kennisdeling tussen de regio’s.   

  

Kinderen en kwetsbare personen  

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat dit programma niet uitsluitend 

kindermishandeling behelst, maar ook mishandeling van andere kwetsbare personen die 

niet in staat zijn om zichzelf goed uit te drukken. De forensisch-medische expertise voor 

deze groep wordt ook op regionaal niveau georganiseerd.   

  

Contact over het programma  

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen via de 

programmamanager FMEK bij GGD GHOR Nederland: jbernsen@ggdghor.nl   


