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FORENSISCHE BLIK 

BEN JIJ JE BEWUST VAN KINDER- EN OUDERMISHANDELING EN/OF 
HUISELIJK GEWELD? ALS AMBULANCEMEDEWERKER KUN JE EEN 
VERMOEDEN VAN MISHANDELING SIGNALEREN EN ACTIE 
ONDERNEMEN OM ERGER TE VOORKOMEN. IN DEZE THEMATRAINING 
WORDT HET PROCES ROND EEN VERMOEDEN VAN MISHANDELING 
BEHANDELD EN WORDEN DE VAARDIGHEDEN ROND DIT PROCES 
GEOEFEND. ZO KRIJG JIJ EEN FORENSISCHE BLIK! 

 

RESULTAAT 

Aan het eind van deze training is je kennis uitgebreid 

m.b.t. een vermoeden van kinder- en oudermishandeling 

en/of huiselijk geweld. Op basis hiervan ben je in staat 

met een "Forensische blik" dergelijke situaties sneller te 

herkennen en/of signaleren. Daarnaast weet je hoe je 

moet handelen op het moment dat je mishandeling of 

huiselijk geweld vermoedt en welke documentatie 

daarbij komt kijken.   

 

OPZET  

De thematraining bestaat uit twee delen. Tijdens het 

ochtendprogramma wordt ingegaan op de volgende 

onderwerpen:  

 De definitie en signalen van kinder- en 

oudermishandeling en/of huiselijk geweld 

 Kennismaken met documentatie in de vorm van 

o.a. letselbeschrijvingen en letselfotografie 

 De juridische aspecten en specifieke informatie 

rondom het beroepsgeheim 

 Hoe om te gaan met sporen op een plaats delict  

In de middag gaan we het proces rondom een 

vermoeden van mishandeling uitwerken en uitspelen 

aan de hand van een praktijk-casus. Hierbij komen de 

onderwerpen uit de ochtend weer aan bod.  

 

AFRONDING  

De training ‘Forensische blik’ duurt 1 dag. Aan het einde 

van de dag ontvang je een bewijs van deelname. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 1 dag 

Tijden 8.00-15.00 uur  

Deelnemers Maximaal 20 deelnemers per groep 

Locatie Ceintuurbaan 2, gebouw 110 

3847 LG Harderwijk 

Investering € 295,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunch, cursusmateriaal en 

certificering) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV. 

Accreditatie In aanvraag 

 


