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Letsels en letselrapportage
In het kort
Een goede forensisch medische letselrapportage begint bij een correct beschreven letsel. In
deze module wordt op basis van de richtlijn forensisch-medisch letselonderzoek en
letselrapportage de basis gelegd, doorgenomen en opgefrist voor het systematisch
beschrijven van een letsel volgens PROVOKE om te komen tot een letseltypering en een
algemene letselduiding. Werk jij in de forensische geneeskunde en wil je meer weten over dit
onderwerp? Doe dan deze tweedaagse module.

Wat je leert
Forensisch-medisch letselonderzoek: versterk je kennis en vaardigheid
Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
De diverse type en sub-type letsels worden besproken en onderwezen. Dit moet leiden tot
een letselrapportage. Hoe doe je dat? Wat heb je daar voor nodig?
Er wordt een begin gemaakt aan het inschatten van de ernst van een letsel en wat daar de
juridische context van is. We behandelen de juridische kaders van het schrijven van een
letselrapportage.
Voorafgaand aan de module vragen we je om een letselcasus in te brengen.
Centraal in deze module staan dus de opbouw en versterking van jouw basiskennis en
vaardigheid op het gebied van forensisch-medisch letselonderzoek. Een goede basis is van
belang om in een vervolgmodule een letselrapportage (als deskundige) te leren schrijven, die
overeind blijft in de rechtbank. Dit kan in een vervolgmodule letselrapportage voor
gevorderden.
Na deze vervolgmodule kun je nog een module Forensisch arts in strafzaken
(https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/forensisch-arts-strafzaken/) volgen.
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Om eventueel opgenomen te worden in het Nederlands Register voor Gerechtelijk
Deskundigen (https://www.nrgd.nl/) is het met goed gevolg hebben afgerond van deze
module één van de voorwaarden.

Na afloop van deze tweedaagse module:
weet je hoe geweld kan inwerken op het menselijk lichaam.
weet je een letsel te herkennen en aan te geven door welk mechanisme dit letsel is
ontstaan.
kun je letsels objectief beschrijven, typeren en algemeen duiden.
kun je de ernst van het letsel inschatten binnen de juridische context.
kun je een goede letselrapportage opstellen.

Docenten
Het onderwijs wordt verzorgd door Wilma Duijst.

Voor wie
Primair voor forensisch artsen. Het advies is om deze module Letsels en letselrapportage
(basis) te volgen vóór modules als Letselrapportage voor gevorderden
(https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/letselrapportage-gevorderden/) en Forensisch arts in
strafzaken. (https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/forensisch-arts-strafzaken/)

Toelatingseisen en toetsing
Diploma basisarts.
De module wordt afgerond met een verplichte toets die bestaat uit het maken van een
letselrapportage op basis van aangereikt materiaal. Een voldoende gemaakte toets in
combinatie met de aanwezigheid op de lesdagen zorgt voor afronding van deze module.

Ervaringen
Score in eerdere evaluatie: in 2019 kreeg deze module van de deelnemers een 8,0.

Rooster
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Incompany
Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke
vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over
onze scholing op maat (https://www.nspoh.nl/incompany/).
Heb je gevonden wat je zocht? *

Ja

Nee

Startdatum
4 nov 2021

Duur
2 dagen

Locatie
Utrecht en online

Prijs
€ 830
https://www.nspoh.nl/letsels-en-letselrapportage-2/
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CanMeds
40% Medisch handelen
40% Kennis en wetenschap
20% Professionaliteit (en kwaliteit)

Accreditatie
12 accreditatiepunten
voor:
ABSG voor de categorie Forensische geneeskunde
ABC1 voor huisartsen

Contactpersoon
Heb je een vraag? Neem dan contact op met

Leonie Lammers
programma assistent
 030-8100500
 l.lammers@nspoh.nl

Daarom NSPOH
Erkend onderwijs
Persoonlijk en gastvrij

https://www.nspoh.nl/letsels-en-letselrapportage-2/

4/8

27-09-2021 11:20

Letsels en letselrapportage - NSPOH

Praktijkgericht en up-to-date
Docenten uit praktijk en wetenschap

Andere deelnemers bekeken ook
21 jun 2021

Midsummer A Brave New World
(https://www.nspoh.nl/midsummer-a-brave-new-worldopeninschrijving/)
Professionele vaardigheden
1 dag

Online € 100

28 jun 2021

Je werkdruk de baas! (https://www.nspoh.nl/je-werkdruk-debaas-7a/)
Professionele vaardigheden
1 dag

Online € 415

16 sep 2021

Conflicthantering door geweldloze communicatie
(https://www.nspoh.nl/conflicthantering-door-geweldlozecommunicatie/)
Professionele vaardigheden
2 dagen

Utrecht € 830

28 sep 2021

Forensisch arts in strafzaken (https://www.nspoh.nl/forensischarts-in-strafzaken-3/)
Forensische geneeskunde
https://www.nspoh.nl/letsels-en-letselrapportage-2/
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Maastricht en online € 4.500

NSPOH
Bezoekadres

Postadres
Telefoon
E-mail

Churchilllaan 11, 10e etage
3527 GV UTRECHT
Open in
(https://www.google.nl/maps/place/Churchilllaan+11+10e+et
Google Maps age+ 3527+GV+UTRECHT)
Postbus 20022
3502 LA Utrecht
030 810 05 00
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
info@nspoh.nl (mailto:info@nspoh.nl)
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NSPOH Kennisupdates (/nieuwsbrief)
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Voornaam
E-mail

Schrijf je nu in!

© 2021 NSPOH
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