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Centralisatie acute zedenzaken
Per 1 september 2015, uitrol per Politie Eenheid:
Forensisch-Medisch Onderzoek (FMO) bij alle acute zedenzaken
(zedensetafname)
- bij kinderen tot en met 12 jaar door het NFI;
- bij kinderen van 13 tot en met 15 jaar in overleg met het NFI.
Redenen:
- Relatief weinig zaken (ca. 100 zaken voor ca. 350 artsen);
- Bijzondere vaardigheden nodig (communicatie,
onderzoekshandelingen, kennis van bevindingen/literatuur);
- Het onderzoek kan niet herhaald worden.

(Gemelde) termijn na voorval

0-24 uur
24-48 uur
na 48 uur
onbekend
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Onderzoeken 2016
Onderzoeken in Radboud
2016
Januari: Meisje, 7 jaar
Maart: Jongen, 5 jaar
Augustus: Meisje, 14 jaar
Oktober: Meisje, 5 jaar
2017
Februari: Meisje, 5 jaar
April: Meisje, 4 jaar

Zedenonderzoek door forensisch arts
- Altijd overwegen als laatste seksuele contact in de laatste 7
dagen plaatsgevonden heeft
- Altijd op verzoek van politie (aangifte niet noodzakelijk)
- Prioriteit boven medisch onderzoek
- Naast veiligstellen forensische sporen (lichaam, kleding,
beddengoed) ook aandacht voor letsels, toxicologie en SOA
(seksueel overdraagbare aandoeningen)
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Termijnen sporen
Huid:

48 uur met wassen, 7 dagen zonder wassen

Mond:

48 uur

Genitaal:

Penetratie met een penis:
- 7 dagen (pubers)
- 3 dagen (kinderen voor de puberteit)
Penetratie met vingers: 48 uur

Anus:

Penetratie met een penis: 3 dagen
Penetratie met vingers: 48 uur

Penis:

3 dagen

Adviezen

Voorbeeld verschil medisch - forensisch

- Geen fysiek contact met het kind (handen schudden)

- Chlamydia en gonorroe
- Direct behandelen of eerst testen?
- Nulmeting of niet?
- Verdachte onderzoeken?

- Niet wassen/douchen
- Geen schone kleren aan
- Niet naar toilet, niet eten of drinken (zolang redelijkerwijs
mogelijk)
- Geen tanden poetsen

Afsluitend
- Zedenonderzoeken bij kinderen moeten worden uitgevoerd
door ervaren artsen en met een kindvriendelijke benadering
- De forensisch-medische onderzoeken dienen voor
veiligstellen van forensische sporen, maar ook voor
onderzoek naar en duiding van letsels, uitvoeren van
toxicologisch onderzoek en adequaat testen op seksueel
overdraagbare aandoeningen
- Artsen van het NFI zijn voor politie 24 uur per dag landelijk
beschikbaar voor forensisch-medische onderzoeken bij
kinderen
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w.karst@nfi.minvenj.nl
070 – 888 69 08
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