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Woord Vooraf

Voor u ligt de eerste druk van het handboek forensische en penitentiaire geneeskunde. Wij 
hebben ernaar gestreefd in dit handboek de kennis en informatie bijeen te brengen die 
een eerstelijns forensisch arts en een penitentiair arts nodig heeft in zijn dagelijks werk. 

De combinatie forensische en penitentiaire geneeskunde is nieuw, maar naar onze mening 
logisch. De patiënten die de forensisch arts en de penitentiair arts zien, komen uit dezelfde 
populatie en het zijn vaak dezelfde artsen die beide vormen van geneeskunde beoefenen. 

Er zijn echter ook – voornamelijk juridische – verschillen tussen de positie van de foren-
sisch arts en de penitentiair arts en die van arrestanten en gedetineerden in een peniten-
tiaire inrichting. Om het verschil te accentueren en te verhelderen hebben wij gemeend 
om een gecombineerd handboek te moeten maken. Het feit dat op het gebied van de 
penitentiaire geneeskunde nog geen handboek bestond in Nederland, heeft ons gesterkt 
in onze overtuiging.

Wij hebben gekozen voor een structuur waarin eerst de organisatie en het juridisch kader 
wordt besproken en daarna per thema de praktijk wordt uitgewerkt. Een sterke en voor 
ons belangrijke nadruk is gelegd op (mensen)rechten van verdachten en veroordeelden. 
Die (mensen)rechten hebben we vertaald naar de praktijk van alle dag. 

Sommige hoofdstukken hebben we relatief kort gehouden. Over elk hoofdstuk zou een 
omvangrijk boek geschreven kunnen worden en dat is dan ook al vaak gebeurd. Juist over 
onderwerpen waarover al veel literatuur bestaat, hebben wij geprobeerd de stof bondig 
samen te vatten en hebben wij vooral aandacht besteed aan ‘discussiepunten’. Bij sommige 
nogal technische onderwerpen hebben wij de auteurs gevraagd de complexe materie te 
‘vertalen’ voor de gewone eerstelijns forensisch arts en aan te geven welke aspecten juist 
voor eerstelijns artsen van belang zijn.

Wij hopen dat dit boek aan uw verwachtingen voldoet en verwerken eventueel commentaar 
graag in een volgende druk. 
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