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Beoordeling diensten van de Forensische Polikliniek
Kindermishandeling (FPKM)
De Forensische Polikliniek Kindermishandeling heeft het CVZ
gevraagd te beoordelen of de diverse activiteiten van de FPKM zijn
te duiden als geneeskundige zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet en zo ja als somatische zorg of geestelijke gezondheidszorg. Op grond van de door de FPKM verstrekte informatie en
het Rapport Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de
aanpak van kindermishandeling van de DSP-groep (december 2011)
kan volgens het CVZ niet gesteld worden dat er bij de FPKM sprake
is van geneeskundige zorg in de zin van de Zvw. Het gespecialiseerde letselonderzoek van de FPKM is gericht op “actief sporen
naar letsel en vastleggen (juridisch bruikbaar) materiaal (geluidsopname, letselfotografie, gebruik van forensische hulpmiddelen)”.
Dit onderscheidt zich van het onderzoek en de zorg zoals kinderartsen die plegen te bieden. In 2009 heeft de IGZ voorgeschreven
dat elk regionaal ziekenhuis een multidisciplinair team kindermishandeling heeft. Dit is in bijna alle ziekenhuizen gerealiseerd.
Het CVZ kan niet anders dan concluderen dat de activiteiten van de
FPKM niet voorzien in de behoefte aan geneeskundige zorg, zoals
geformuleerd in de doelstelling van de Zvw.
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Onderstaand de volledige tekst.
1. Aanleiding/inleiding
Bij mail van 24 januari 2012 heeft de Forensische Polikliniek Kindermishandeling, op advies
van het ministerie van VWS, om een beoordeling gevraagd van de diensten van de
Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM). De FPKM wil weten of de diverse
activiteiten van de FPKM zijn te duiden als geneeskundige zorg in de zin van de
Zorgverzekeringswet en zo ja als somatische zorg of geestelijke gezondheidszorg.
Dit laatste in verband met het mogelijk van toepassing zijnde bekostigingssysteem.
Bij het verzoek is gevoegd een memo van 13 december 2011 betreffende Notitie FPKM ten
behoeve van Werkoverleg Onderhoudspartijen (WOP).
Naar aanleiding van het verzoek en bijgevoegd memo zijn nog nadere gegevens bij de FPKM
opgevraagd. Op onze vragen van 16 februari heeft de FPKM bij mail gereageerd op 1 maart
2012. Vervolgens heeft een gesprek plaatsgevonden op 10 april jl. De tijdens dit overleg
gestelde vragen van CVZ heeft de FPKM per mail van 17 april 2012 beantwoord.
2. Diensten/activiteiten van de FPKM
De diverse activiteiten van de FPKM zijn:
Intercollegiaal consult
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Vragen per e-mail of telefoon worden beantwoord door de FPKM, bijvoorbeeld door het mede
beoordelen van foto’s, het verstrekken van wetenschappelijk onderbouwde informatie of
differentiaal diagnostische sturing.
Poliklinisch letselonderzoek
De FPKM verzorgt specialistisch forensisch-pediatrisch top-teen onderzoek van het kind, bij
de polikliniek in Utrecht dan wel op locatie, waarbij het kind begeleid en voorbereid wordt
door de forensisch verpleegkundige.
Onderzoek en rapportage
De FPKM verricht zo nodig aanvullend onderzoek ten behoeve van complexe forensischmedische duiding, door middel van het verzamelen van relevante ondersteunende
informatie, contextgegevens, wetenschappelijke literatuur en dergelijke.
Tijdens het overleg op 10 april 2012 is vanuit de FPKM aangegeven wat de FPKM doet.
De FPKM doet letseldiagnostiek, 7x24 uur, eventueel ook op locatie.
Aanvragen voor de diagnostiek komen vooral van AMK, huisartsen en kinderartsen.
De forensische arts pediatrie van de FPKM rapporteert onafhankelijk aan de aanvrager.
Er is niet sprake van een behandelrelatie (WGBO is niet van toepassing). De behandelaar
(aanvragende arts) heeft wel een behandelrelatie (en wil deze vertrouwensrelatie niet
verstoren) en is gebonden aan het medisch beroepsgeheim.
Het onderzoek van de FPKM is gericht op de oorzaak van letsels, ontstaan van letsels.
Het onafhankelijk onderzoek kan gebruikt worden in strafrechtelijke procedures.
Zoals afgesproken is tijdens het overleg heeft de FPKM nog nader gereageerd op de vraag
waarom hun onderzoek zorg is.
In de bij de mail van 17 april 2012 gevoegde notitie staat het volgende: "Forensisch-medisch
onderzoek is bij uitstek bedoeld voor het onafhankelijk vaststellen, interpreteren en juridisch
vertalen van medische feiten en is derhalve noodzakelijk voor adequate risicotaxatie."
3. Oordeel CVZ
Op grond van de door de FPKM verstrekte informatie en het Rapport Vraag en aanbod
forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling van de DSP-groep
(december 2011) kan volgens het CVZ niet gesteld worden dat er bij de FPKM sprake is van
geneeskundige zorg in de zin van de Zvw. Geneeskundige zorg in het kader van de Zvw is
gericht op een aandoening (diagnostiek en behandeling) en op herstel of voorkoming van
verergering van een aandoening.
Het gespecialiseerde letselonderzoek van de FPKM is gericht op “actief sporen naar letsel en
vastleggen (juridisch bruikbaar) materiaal (geluidsopname, letselfotografie, gebruik van
forensische hulpmiddelen)”.1
Dit onderscheidt zich van het onderzoek en de zorg zoals kinderartsen die plegen te bieden.
In 2009 heeft de IGZ voorgeschreven dat elk regionaal ziekenhuis een multidisciplinair team
kinderhandeling heeft. Dit is in bijna alle ziekenhuizen gerealiseerd.2
Het CVZ kan niet anders dan concluderen dat de activiteiten van de FPKM niet voorzien in de
behoefte aan geneeskundige zorg, zoals geformuleerd in de doelstelling van de Zvw.
Dit laat onverlet dat het bij de FPKM om relevant onderzoek gaat.

1

Zie pagina 39 van het Rapport Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van
kindermishandeling
2
Zie pagina 30 van het Rapport Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van
kindermishandeling
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