
 

 

Programma  

Forensisch Medische Expertise Kinderen (FMEK) 

Datum invullen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aanleiding  

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

de regionale coördinatie van forensisch medische expertise voor kinderen (FMEK) 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 en speelt een belangrijke rol bij het eerder en beter 

in beeld krijgen van geweld bij kinderen en kwetsbaren.   

  

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 lichamelijk letsel een gevolg 

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

worden belast. Bovendien zorgt deze aanpak voor een werkwijze die zo veel mogelijk 

rekening houdt met de belevingswereld van het kind.  

 

Kinderen en kwetsbare personen  

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat dit programma niet uitsluitend voor kinderen 

toepasbaar moet zijn, maar ook bij een vermoeden van mishandeling van andere 

kwetsbare personen die niet in staat zijn om zichzelf goed uit te drukken. Binnen het 

programma FMEK wordt daarom ook deze groep ‘kwetsbaren’, het netwerk van betrokken 

ketenpartners en de benodigde en wenselijke forensisch medisch expertise voor deze groep 

in kaart gebracht, en georganiseerd. 
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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 FMEK (RCE’s) 

aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling, de implementatie en 

versterking van het FMEK netwerk in de regio. De Regionaal Coördinerend Expert FMEK is 

tevens het aanspreekpunt voor regionale ketenpartners, onder andere Politie, OM en Veilig 

Thuis.  

  

Partners  

Op landelijk niveau is een Stuurgroep FMEK geïnstalleerd. Deze stuurgroep heeft een rol als 

klankbord gedurende het programma, en in het mee sturen op het realiseren en faciliteren 

van de gewenste samenwerking en het borgen en bewaken van landelijke afspraken. De 

Stuurgroep FMEK bestaat uit vertegenwoordigers van Forensisch Medisch Genootschap 

(FMG), GGD GHOR Nederland, Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK), 

Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nationale Politie, Nederlands 

Forensisch Instituut (NFI), Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD), 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Openbaar Ministerie (OM), 

Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), 

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK) 

De (forensisch artsen en verpleegkundigen van) GGD’en werken in de regio samen met 

partners uit zowel de strafrechtketen als de zorgketen rondom kwetsbare personen. Dit zijn 

onder andere Politie, OM, (vertrouwensartsen van) Veilig Thuis, Centra voor Seksueel 

Geweld, Landelijk Expertisecentrum voor Kindermishandeling (LECK), en regionaal 

werkende kinderartsen.   

  

Aanpak  

Het programma FMEK kent verschillende fasen en deelprojecten om te komen tot 

randvoorwaardelijke producten welke ondersteunend zijn bij de implementatie in de regio.  

De vier deelprojecten zijn hieronder kort toegelicht  

  

Deelproject 1  

De ontwikkeling en implementatie van een landelijk handelingskader. Dit handelingskader 

is gebaseerd op bestaande landelijke standaarden, richtlijnen en afspraken. Onderdeel 

hiervan is ook de beoordeling of een aanpassing van de huidige financieringsstructuur 

nodig is. Het handelingskader FMEK is terug te vinden op de themapagina FMEK van GGD 

GHOR Nederland.  

  

Deelproject 2  

De ontwikkeling en implementatie van standaarden voor onderlinge samenwerking. Dit 

zorgt voor meer eenheid in taal en standaarden bij en tussen de verschillende betrokken 
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partners bij FMEK. Uitgangspunt is dat de kaders landelijk gelijk zijn, en de samenwerking 

regionaal kan worden vormgegeven. Een voorbeeld waar binnen het programma FMEK aan 

is gewerkt zijn de standaarden voor rapportages over lichamelijke letsels die forensisch 

artsen schrijven.  

 

Deelproject 3  

De ontwikkeling en implementatie van een visie op en de kwaliteitseisen en eisen ten 

aanzien van deskundigheidsbevordering voor forensisch artsen en forensisch 

verpleegkundigen. Het ontwikkelen van een aantal voorstellen voor scholing/training van 

professionals. Ook het bijdragen aan de realisatie van de benodigde landelijke 

kennisinfrastructuur voor het bepalen en vaststellen van kwaliteits- en deskundigheidseisen 

en ontwikkelen, onderhouden en implementeren van richtlijnen voor de forensische 

geneeskunde hoort tot het doel van dit deelproject.   

  

Deelproject 4  

Een ondersteunende infrastructuur ontwikkelen en implementeren voor registratie, 

informatievoorziening, verbinding en kennisdeling tussen de regio’s.   

  

Regionale implementatie 

Bij het programma FMEK is gekozen voor regionale implementatie in de vorm van pilots in 

de 10 politieregio’s, met als belangrijk uitgangspunt een werkwijze conform het landelijk 

handelingskader FMEK. Hiermee ontstaat ruimte voor een regio-specifieke implementatie 

en aanpak.  

 

Contact over het programma  

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

implementatiemanager FMEK bij GGD GHOR Nederland: dwattel@ggdghor.nl of een kijkje 

nemen op de website van GGD GHOR Nederland: themapagina FMEK.   

https://ggdghor.nl/thema/forensisch-medische-expertise-bij-kindermishandeling/

