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Collegial review moet door een deskundige uit hetzelfde deskundigheidsgebied worden verricht,
zijnde een forensisch patholoog, Wanneer hiervan wordt afgeweken, dient de rapporteur dit
schriftelijk in zijn rapport toe te lichten.
Toelichting:
Het NRGD is gebleken dat rapporten regelmatig niet door een andere forensisch patholoog,
maar een forensisch arts waren gereviewed. Bij collegial review gaat het om ‘colleagues
specialised in the same subject area’. Een forensisch arts heeft een ander
deskundigheidsgebied dan een forensisch patholoog, zoals ook expliciet staat genoemd in Part
II, §1 en 4 van de Standards. Met het laten reviewen van een rapport door een forensisch arts
wordt dus niet voldaan aan het vereiste van collegial review, zoals bedoeld in de Standards. Van
dit vereiste kan incidenteel worden afgeweken als daarvoor goede redenen zijn. Aangezien het
bij forensische pathologie niet gaat om een incidentele, maar structurele afwijking, heeft het
College het wenselijk gevonden het beleid op dit punt aan te passen.
Het uitgangspunt blijft dat collegial review door een deskundige uit hetzelfde
deskundigheidsgebied moet worden verricht. Heeft de aanvrager gebruik moeten maken van de
expertise van een forensisch arts, niet zijnde een forensisch patholoog, dan hanteert het College
het comply or explain-principe. De aanvrager zal in het rapport uitleg moeten geven waarom van
de hoofdregel is afgeweken en zal daarbij in moeten gaan op de volgende aspecten:
- waarom het rapport niet kon worden gereviewed door een forensisch patholoog;
- wat de specifieke expertise is van degene die wel de collegial review heeft verricht.
De Lijst van Zaaksinformatie Forensische Pathologie is aangepast. Aanvragers worden geacht
hierop aan te geven of de collegial review door een forensisch patholoog of een forensisch arts
is verricht.
Deze beleidswijziging treedt per 1 januari 2019 in werking. Rapporteurs die een aanvraag
indienen op basis van oudere rapporten kunnen verwachten dat zij van de
toetsingsadviescommissie vragen krijgen over de wijze waarop de collegial review heeft
plaatsgevonden.

Addendum
In beginsel wordt het Beoordelingskader van een deskundigheidsgebied maximaal eenmaal per
jaar aangepast. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn tussentijds bepaalde onderdelen toe
te lichten of aan te vullen. Hierdoor wordt het College in staat gesteld sneller in te spelen op
ontwikkelingen in het forensische veld. Het Addendum maakt deel uit van het beoordelingskader
van het desbetreffende deskundigheidsgebied. In de eerstvolgende versie van het
Beoordelingskader wordt het Addendum verwerkt en komt het Addendum zelf te vervallen.

2

