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L
etselonderzoek bij jonge seksueel misbruikte kinderen 

vraagt om heel speci!eke kennis van de anatomie op die 

leeftijd, zegt Wouter Karst, forensisch arts bij het 

Nederlands Forensisch Instituut (NFI). “De variatie in de anatomie 

bij jonge kinderen is zo groot, dat er een reële kans bestaat dat je 

iets verkeerd interpreteert, als je daar niet mee bekend bent. Door 

die variatie verschillen de typen letsels namelijk ook. Het is 

belangrijk te weten wat normaal is, maar ook wat heel speci!ek is 

en wijst op iets wat gebeurd zou kunnen zijn.”

Wouter Karst is een van de zes forensisch artsen van het 

Nederlands Forensisch Instituut, die het forensisch-medisch on-

derzoek (FMO) gaan doen van vermoedelijk seksueel misbruikte 

kinderen tot en met twaalf jaar. Dat geldt met name voor de acute 

zaken, dat wil zeggen dat het misbruik niet langer dan zeven da-

gen geleden heeft plaatsgevonden. Deze afspraak met het NFI is 

het gevolg van de nieuwe ‘Werkinstructie FMO’ voor rechercheurs 

en artsen die het forensisch-medisch onderzoek moeten uitvoe-

ren. De werkinstructie, onderdeel van de Werkinstructie Zeden 

(zie pagina 6/7 van dit nummer) en opgesteld op initiatief van de 

politie, is bij een aantal politie-eenheden al ingegaan, de uitrol 

naar de andere eenheden volgt in de loop van dit jaar.

Het protocol regelt ook het forensisch-medisch onderzoek bij 

jongeren van dertien tot en met vijftien jaar. In zo’n geval overlegt 

de zedenrechercheur met het NFI wie het onderzoek gaat doen. 

De bewijsvoering rond seksueel kindermisbruik  

vraagt specialistisch forensisch-medisch  

onderzoek. Daarom wordt dat onderzoek in  

acute zedenzaken bij kinderen tot en met  

twaalf jaar uitgevoerd door forensisch artsen  

van het NFI, in aanwezigheid van een  

zedenrechercheur en de forensische opsporing. 
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Samen zoeken zij in de regio een forensisch arts met relevante 

ervaring. Is er toch een kindvriendelijk onderzoek en/of specia-

listische kennis nodig, dan doet de NFI-arts het onderzoek. Karst: 

“Een kind uit de leeftijdsgroep dertien- tot vijftienjarigen kan qua 

ontwikkeling nog wat jong zijn. Dan moet de arts kennis hebben 

van de anatomie vóór de puberteit.” In totaal - beide leeftijds-

groepen samen - gaat het naar schatting om zo’n honderdvijftig 

kinderen per jaar.

Acuut  De toevoeging ‘acuut’, de termijn van zeven dagen, 

heeft vooral te maken met de tijdsduur waarin bij een kind 

mogelijk nog forensische sporen te vinden zijn van misbruik, 

zoals DNA van de dader en in- en uitwendig letsel. Het doel van 

het forensisch-medisch onderzoek is immers om zulke sporen 

veilig te stellen als bewijsmateriaal. Karst: “Hoelang die nog te 

vinden zijn, hangt af van de wijze van misbruik, de locatie op het 

lichaam, en van eventuele handelingen daarna zoals douchen en 

toiletgang. Bij heel jonge kinderen kun je sporen meer inwendig 

in het lichaam vaak alleen binnen de eerste 24 uur nog aantre"en, 

bij uitzondering op dag twee of drie. Op andere locaties, bijvoor-

beeld in de mond of op de huid, zijn ze – afhankelijk van het soort 

spoor – iets langer veilig te stellen. Maar op kleding en bed-

dengoed kunnen sommige sporen nog dagenlang goed blijven. 

Hoewel we met die termijn van zeven dagen alle sporenafnames 

wel binnenboord hebben, willen we jonge kinderen natuurlijk 

wel zo snel mogelijk zien. Met name letsels in het genitaal gebied 

genezen namelijk heel snel, soms al binnen een paar dagen.”

Centraal  Behalve speci#eke kennis van de anatomie is 

ook ervaring in het kindvriendelijk uitvoeren van een dergelijk 

onderzoek een belangrijke reden om dit bij de forensisch artsen 

van het NFI te centraliseren. Vooral om kinderen op hun gemak 

te kunnen stellen tijdens het forensisch-medisch onderzoek. 

Daarnaast moet de arts weten hoe hij kan voorkomen dat hij de 

gedachten van het kind beïnvloedt over wat er is gebeurd. Dat 

kan namelijk gevolgen hebben voor het verhoor van slachto"er 

en getuigen. Karst: “Forensisch artsen kunnen heel capabel zijn, 

maar hier minder ervaring mee hebben. De forensisch artsen van 

het NFI hebben veel ervaring in het omgaan met kinderen op al 

deze aspecten. Zelf werk ik enkel en alleen met kinderen en in 

kinderzaken.”

Het forensisch-medisch onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking met een zedenrechercheur en een collega van de 

forensische opsporing. Zij moeten samen tevoren ook inschatten 

of er nog sporen van misbruik te vinden zijn en of een dergelijk 

onderzoek dus wel of niet zinvol is. De FO’er is de sparringpartner 

van de forensisch arts bij het zoeken naar sporen, fotografeert 

deze en zorgt voor het veiligstellen van afgenomen monsters. 

Zo mogelijk is er ook een kinderarts bij aanwezig, die daarna de 

medische verzorging van het slachto"er op zich neemt.

Kwaliteit  Voorheen werd in sommige eenheden het foren-

sisch-medisch onderzoek bij kinderen gedaan door reguliere, 

regionale forensisch artsen of behandelend artsen. Het initiatief 

om daarin verandering te brengen, lag bij politie en openbaar 

ministerie. Het gaat hen om de kwaliteit van die onderzoeken bij 

jonge kinderen, waarvoor hoogwaardige forensisch-medische 

expertise noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat misbruikzaken 

worden gemist of dat letsel ten onrechte wordt geïnterpreteerd 

als veroorzaakt door seksueel misbruik. Het ministerie van Veilig-

heid en Justitie besloot het NFI aan te wijzen als hoofdaannemer 

en de aanvraag van het NFI voor een noodzakelijke extra kin-

derarts voor de duur van twee jaar te honoreren. Deze arts heeft 
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n Zeden

inmiddels een aanvullende forensische opleiding gekregen.

Met de zes artsen kan het NFI normaal gesproken alle noodza-

kelijke onderzoeken bij de jongste leeftijdsgroep in acute situaties 

uitvoeren. Naar schatting zijn dat er iets minder dan honderd per 

jaar. Mocht dat toch een keer niet lukken, dan kan het NFI verwij-

zen naar een geschikte arts binnen het eigen netwerk. 

FO en zeden  De invoering van de werkinstructie wordt 

gecoördineerd vanuit het Programma Zeden, Kinderpornogra"e 

en Kindersekstoerisme (ZKK), in samenwerking met een landelijke 

vertegenwoordiging van de portefeuille Forensische opsporing. 

“Ons belangrijkste doel is dat bij elk geval van acuut kindermis-

bruik de juiste expertise wordt ingezet”, zegt Lidewijde van Lier, 

operationeel specialist zeden bij het Programma ZKK. “Daarnaast 

vinden wij het belangrijk dat er een eenduidige werkwijze komt, 

want we zien in het land nu grote verschillen in hoe en óf zeden 

en forensische opsporing samenwerken. In sommige eenheden 

trekt zeden alleen op met de forensisch arts en komt de FO er 

helemaal niet aan te pas. In andere eenheden bestaat een warme 

samenwerking tussen die twee, waarbij FO verantwoordelijk is 

voor sporen vinden, veiligstellen en bewaren.”

In de nieuwe opzet van het forensisch-medisch onderzoek zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt tussen zeden en FO. Van Lier: 

“Je moet je in elke zedenzaak afvragen of er sporen zijn, want die 

kunnen ontzettend helpen in het opsporingsonderzoek. Sporen 

zoeken kunnen wij als zedenrechercheurs niet alleen, dat is niet 

onze core business. Daarom hebben we onze collega’s van FO heel 

hard nodig. En ook voor het sparren met de FO-arts: waar kunnen 

we sporen vinden en hoe gaan we die veilig stellen? Als voor-

beeld: ik had een zaak waarin een meisje was aangerand. Een man 

was met zijn hand in haar broek gegaan. Tijdens het forensisch-

medisch onderzoek werd aanvankelijk alleen gedacht aan sporen 

op en aan het lichaam van het slachto$er. Logisch, want dat is 

waar de forensisch arts voor komt en heel goed in is. De FO-re-

chercheur kwam echter op het idee om ook de binnenkant van de 

broek te bemonsteren. Niemand anders had daaraan gedacht. De 

FO-arts niet, want die was bezig met het lichamelijk onderzoek en 

de zedenrechercheur ook niet, want die richtte zich helemaal op 

het slachto$er en het verhoor. In die zaak heeft die bemonstering 

uiteindelijk bewijs opgeleverd.”

Onderzoeksruimte  Het NFI doet het onderzoek niet in 

eigen huis maar ‘op locatie’, in een ruimte die de eenheid ter be-

schikking heeft. Daar zitten echter nog grote verschillen in, aldus 

Van Lier. “Sommige eenheden hebben een klein kamertje op een 

eerstehulppost van een ziekenhuis. Andere gebruiken een onder-

zoeksruimte op het politiebureau. Het voordeel van een politie-

bureau is dat de ruimte daar altijd goed contaminatievrij wordt 

gemaakt. Het nadeel is dat een kinderarts die na het onderzoek de 

medische zorg voor het slachto$er op zich neemt, niet snel naar 

een politiebureau toekomt. Dat stuit op allerlei bezwaren. Maar 

in zo’n geval kan de FO-arts van het NFI de eerste medische zorg 

verrichten.”

Van Lier legt uit dat een aantal eenheden gebruik maakt van 

het Centrum Seksueel Geweld, het CSG in hun regio. “Wij zijn daar 

erg enthousiast over. Bij de CSG’s is heel goed nagedacht over 

welke kwaliteiten aanwezig moeten zijn als het gaat om professio-

nals, werkwijze en de onderzoeksruimte. Het openbaar ministerie, 

forensische opsporing en zeden hebben die kwaliteitscriteria om-

armd en uiteindelijk moet er volgens die criteria gewerkt worden.”

Nicole Wiedenho$ is Operationeel Specialist Forensische 

Opsporing in Oost-Nederland. Zij vertegenwoordigt de FO-tak 

binnen het project. “We werken er naartoe dat op den duur alle 

forensisch-medische onderzoeken in CSG’s gaan plaatsvinden. 

Maar dat eisen we nog niet in de werkinstructie, mede omdat het 

netwerk van CSG’s nog niet heel Nederland dekt. In de eenheden 

waar zij ontbreken, zijn wel goede politieruimtes. Dus voorlopig 

kunnen ze die gebruiken, maar we adviseren wel om vast te kijken 

naar de toekomstige ontwikkeling, de overstap naar een CSG.”

Uitleg  Ook wat de locatie betreft is een eenduidige manier 

van werken dus het doel, evenals de aanwezigheid van forensisch 

onderzoekers bij het forensisch-medisch onderzoek en nu feitelijk 

ook met de inzet van de forensisch artsen van het NFI. Overigens 

wordt dat laatste nog niet door iedereen met gejuich ontvangen, 

vooral gezien de bestaande samenwerking tussen de forensische 

opsporing en de reguliere forensisch arts, zegt Wiedenho$. “Als FO 

werken wij elke dag samen met de regionale forensisch artsen, bij 

lijkschouwen, in arrestantencomplexen, bij letsels en niet-natuur-

lijk overlijden. En die artsen worden nu – voor hun gevoel – in één 

keer opzij gezet en vervangen door zo’n NFI-arts ergens uit het 

westen van het land.” Van Lier: “Daarom leggen wij de forensische 

opsporing, zeden en de regionale forensisch artsen heel goed uit, 

waarom wij met het NFI gaan samenwerken. Vaak betreft het een 

langdurige samenwerking die nu op een andere manier, in samen-

werking met andere mensen, gaat plaatsvinden. Natuurlijk is dat 

niet altijd leuk, daar hebben we ook begrip voor. Het hogere doel 

Een onderzoeksruimte. Meestal wordt getracht de ruimte zo in te  
richten dat deze prettig en rustgevend voor de slachtoffertjes is.



Blauw  30 januari 2016 – nr. 1 43

is dat we eenduidige kwaliteit willen bieden op landelijk niveau. 

Daar hebben jonge slachto!ers van seksueel misbruik recht op. 

Daarom sturen we strak op dit proces.”

Bewijs  Als eenheden op verschillende manieren zouden 

blijven werken, geeft dat allerlei praktische problemen, aldus Wie-

denho!. “Bijvoorbeeld met scholing. Als wij in de eenheden alle-

maal verschillende werkwijzen hanteren, zowel aan de zeden- als 

aan de FO-kant, kan de Politieacademie ons niet opleiden. Maar 

kijk ook naar bedrijfsondersteunende processen. Je kunt  BVH niet 

inrichten als de ene eenheid zegt: ‘Zeden zit bij het forensisch-

medisch onderzoek en maakt het proces-verbaal’, en de andere 

eenheid zegt: ‘Dat hoort een FO-rechercheur te doen’. Daarnaast 

wil het OM zoveel mogelijk eenduidigheid en kwaliteit in de 

juridische rapportage. Sommige teams vinden dat het zonder 

FO’er heel goed gaat, eventueel met een forensisch verpleegkun-

dige die foto’s maakt. Maar weten zij ook wat voor rapportage de 

forensisch arts uitbrengt en of de o"cier van justitie daarmee een 

goed verhaal heeft naar de rechter? Bij zedenzaken is het veelal 

de verklaring van het slachto!er tegenover die van de verdachte. 

In dat soort situaties moet technisch bewijs vaak de doorslag 

geven. Zo is dankzij DNA de zaak van een verkrachte bejaarde 

vrouw in Amsterdam opgelost en is een serieverkrachter bekend 

“De aanwezige FO-rechercheur kwam op het idee ook de broek van het slachtoffer te  
bemonsteren.”

geworden, die zichzelf voor de trein had 

geworpen.”

Expertise  De keuze voor de zes artsen 

van het NFI draagt bij aan kwaliteit en con-

tinuïteit van de rapportage. Wiedenho!: 

“Als je, zoals in de oude situatie, telkens 

verschillende regionale forensisch artsen 

inschakelt, krijg je ook kwalitatief verschil-

lende producten.” Van Lier: “Wij kunnen 

als politie natuurlijk niet oordelen over de 

kwaliteit van FO-artsen en of iemand al 

dan niet voldoende medische expertise 

bezit op het gebied van kinderen. Maar 

dat is nu juist de reden van deze samen-

werking met het NFI. Zo weten we zeker 

dat in alle acute zedenzaken in Nederland 

waarbij een minderjarige betrokken is, 

altijd die hoogwaardige expertise ingezet 

wordt. Dat geldt straks ook voor de zaken 

met complexe kindermishandeling. En 

mochten de NFI-artsen bepaalde exper-

tise toch niet in huis hebben, dan kunnen 

ze de zaak doorzetten naar een andere 

professional binnen hun netwerk, bijvoor-

beeld een academisch ziekenhuis.”

Inzichten  Het nieuwe protocol is 

al ingevoerd in de eenheden Oost-Nederland, Oost-Brabant en 

Zeeland/West-Brabant. Den Haag werkte al langere tijd op deze 

manier samen met het NFI. Inmiddels zijn ook afspraken gemaakt 

met Rotterdam en Noord-Holland. De invoer gaat volgens Nicole 

Wiedenho! soms gepaard met discussies, ook met collega’s van 

de forensische opsporing. Levert dat nieuwe inzichten op, dan 

worden die zeker in overweging genomen. “Bijvoorbeeld een 

training voor FO’ers voor het omgaan met jonge misbruikte kinde-

ren. Over dat soort zaken gaan we nadenken en wellicht worden 

die alsnog ingevoerd of aangepast. Dat is ook precies de reden 

waarom we dit enigszins terughoudend en gefaseerd uitrollen.”

Na de Werkinstructie Forensisch medisch onderzoek volgt 

nog een vergelijkbaar protocol voor ernstige, complexe geval-

len van kindermishandeling, zoals kinderen met botbreuken of 

toegebracht hersenletsel. Op welke termijn dat ingaat, is nog niet 

bekend.
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