
 
Mini-symposium 3 februari 2023 

 
Weten wat je niet weet 

Leren van andere disciplines, elkaar nog beter verstaan 

 
 
Geachte genodigde,  
 
Tijdens het digitale mini-symposium op vrijdag 3 februari 2023 van 14:00-17:00u staat het 

deskundigenbewijs centraal.  
 
Sprekers vanuit de advocatuur, het parket bij de Hoge Raad, de ACAS, de wetenschap en het 

Ressortsparket van het Openbaar Ministerie – die allen een essentiële rol spelen in of ten behoeve 
van de strafrechtketen – delen expertise en wisselen kennis met u uit.  

 

Programma  
 

13:45-14:00 uur   Digitale inloop  
   Door te klikken op de link die u per e-mail ontvangt, kunt u digitaal  
   deelnemen aan het mini-symposium.  
 
14:00-14:05 uur  Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het 

Ressortsparket en Tineke Cleiren, voorzitter ACAS 
 Opening en welkomstwoord 
 
14:05-14:15 uur  Edwin Bleichrodt, procureur-generaal bij de Hoge Raad 

   Deskundigen in herzieningszaken  
   Hoe kan de inbreng van deskundigen in herzieningszaken worden geduid?  
 

14:15-14:25 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 
14:25-14:35 uur  Petra van Kampen, advocaat FvKG Advocaten en hoogleraar  
   Strafrechtspraktijk aan Utrecht University    
   Heeft het fenomeen van gerechtelijke deskundige (inmiddels) zijn 
   langste tijd gehad? 
   Vormt de recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden in herziening 

   in de zogenoemde ‘Rosmalense flatmoord’ – en breder: onderzoeken naar 
   de wijze waarop ZM en OM (maar ook advocaten) deskundigenbewijs  
   beoordelen en al dan niet gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden 
   in relatie tot deskundigenonderzoek – aanleiding voor een herbezinning op 

   het wettelijk stelsel betreffende die deskundige? 
        

14:35-14:45 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 
14:45-14:55 uur  Hester de Koning, recherche advocaat-generaal bij het   
   Ressortsparket  
   Beoordelen van deskundigenbewijs: een onmogelijke opgave? 
   Deskundigen kunnen bij alle vragen van 350 Sv van belang zijn. Of het nu 
   gaat om de vraag of sprake is van een misdrijf (of toch een ongeval?), of er 

   een aanmerkelijke kans bestaat dat een bepaalde handeling de dood tot 
   gevolg heeft, of de vraag of een verdachte toerekeningsvatbaar is: de 
   officier is zelf niet deskundig op die terreinen en heeft de input van een  
   deskundige nodig om die vragen in een zaak te kunnen beantwoorden en 
   daarmee de zaak te kunnen beoordelen. Maar hoe doe je dat: het  
   beoordelen van een deskundigenrapport als je geen deskundige bent? En 

   welke ontwikkelingen zijn er binnen het OM op dit vlak?  

 
14:55-15:05 uur  Ruimte voor vragen en discussie 



15:05-15:15  Christianne de Poot, lector Forensisch Onderzoek Hogeschool van 
   Amsterdam en de Politieacademie en hoogleraar Criminalistiek Vrije 
   Universiteit 
   Over scenariogericht werken en het afleiden van handelingen uit 

   sporen 
   Nu we steeds kleinere sporen kunnen analyseren, zijn de vragen waar we 
   die sporen kunnen vinden, hoe die sporen zijn ontstaan en wat die sporen
   zeggen over een misdrijf steeds vaker aan de orde. In deze lezing wordt 
   getoond hoe kennis over menselijk gedrag, de eigenschappen van  
   sporen en de bewijswaarde van sporen gebruikt kan worden om  
   reconstructies van strafbare feiten te verbeteren. 

 
15:15-15:25  Ruimte voor vragen en discussie  
 
15:25-15:35 uur  Pauze  

 
15:35-15:45 uur  Lotte van Dillen, universitair hoofddocent Sociale Economische en 

   Organisatiepsychologie Universiteit Leiden 
   Camerabeelden bevragen en duiden  
   Camerabeelden spelen steeds vaker een rol in het strafrecht. Welke  
   psychologische vertekeningen treden er op tijdens het duiden van  
   camerabeelden en hoe kunnen we het proces van waarheidsvinding  
   hiertegen wapenen? 
 

15:45-15:55 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 
15:55-16:05 uur  Wilma Duijst, hoogleraar Forensische Geneeskunde en   
   Gezondheidsstrafrecht Universiteit Maastricht 
   Kijken, zien en vertalen  

   Het kijken naar een lichaam en het interpreteren van de extern zichtbare 
   signalen is de kerntaak van de forensische geneeskunde. De interpretatie 

   vraagt niet alleen om een correcte weergave van de medische  
   werkelijkheid, maar tevens om een vertaling van die werkelijkheid zodat de 
   informatie bruikbaar wordt in het strafrecht. Bij de interpretatie en  
   vertaling blijkt bijna niets te zijn wat het lijkt. 
 
16.05-16:15 uur  Ruimte voor vragen en discussie 

 
16:15-16:25 uur Bela Kubat, forensisch patholoog, professor Forensische Pathologie 
   Universiteit Maastricht en MUMC 
   Begrijp ik de dokter?    
   In de klinische setting spreken artsen met elkaar op basis van  
   vergelijkbare kennis: de waarde van theoretische uitspraken en aannamen 
   wordt daarom gelijk gewogen en begrepen. Het is echter anders als deze 

   aannamen verteld worden aan leken, patiënten of bijvoorbeeld juristen, die 
   de fundamentele medische kennis niet hebben om tot een juiste  
   beoordeling van een dergelijke uitspraak te komen. Ook de differentiatie 
   van de diagnostische mogelijkheden van verschillende vakgebieden, 
   daarmee de waarde van bepaalde uitspraken, blijft voor de niet-medici een 
   moeilijk te beoordelen terrein. Dit kan in rechtszaken leiden tot verwarring, 
   kans op verkeerde waardering  van bevindingen of eventueel uitsluiting van 

   bewijs in rechtszaken. 
 
16:25-16:35 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 
16.35-16:45 uur  Rogier van der Hulst, forensisch toxicoloog NFI 
   Door de moleculaire bril van de forensisch toxicoloog 

   Het is evident dat effecten van giffen, drugs en geneesmiddelen binnen de 

   deskundigheid van de forensische toxicoloog vallen, maar waar liggen de 
   grenzen van de deskundigheid?  
   De forensisch toxicoloog is zowel een generalist als een specialist met een 
   unieke deskundigheid op het raakvlak van de chemie, biologie en  
   geneeskunde. Centraal staat de lichaamsvreemde stof; een stof die niet 



   door het lichaam zelf wordt gemaakt, maar zijn oorsprong kent buiten het 
   menselijke lichaam. Alle vraagstukken worden benaderd vanuit dit  
   perspectief. Voor welke vragen staat de forensisch toxicoloog? 
 

16:45-16:55 uur  Ruimte voor vragen en discussie  

 
17:00 uur   Afsluiting 

 

 
Praktische informatie 

Aanmelden  
Aanmelden kan door uiterlijk 31 januari 2023 een e-mail te sturen naar: symposium@om.nl. Uw 
e-mailadres wordt doorgegeven aan Beeld en Geluid Den Haag, de organisatie die de live-uitzending 
technisch verzorgt. Vanuit Beeld en Geluid Den Haag ontvangt u de dag voor het symposium een 

link waarmee u het symposium kunt volgen. Beeld en Geluid Den Haag verwijdert uw e-mailadres 

na afloop van het symposium en uw emailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan 
voor het versturen van de link voor het volgen van het symposium.  
 
Doorsturen uitnodiging 
Voelt u zich vrij deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie of mogelijk andere 
geïnteresseerden in de strafrechtketen.  
 

Interactie  
Het digitale symposium is interactief. U heeft zowel vooraf, als tijdens het symposium de gelegenheid 
om vragen voor te leggen aan de sprekers. Wilt u vooraf een vraag stellen, dan kunt u deze sturen 
naar het e-mailadres: symposium@om.nl. 
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