
De afdeling forensische geneeskunde binnen de GGD Hollands Midden voert verschillende 

taken uit voor politie Haaglanden (district Hollands Midden), Dienst Justitiële Inrichtingen en 

het forensisch centrum Teylingereind. Verder voeren we taken uit namens de gemeente en het 

openbaar ministerie als gemeentelijk lijkschouwer. Deze taken worden voornamelijk op 

contractbasis uitgevoerd. 

Voor de paraatheidsdienst Forensische Geneeskunde komen we graag in contact met ervaren: 

  

Forensisch geneeskundigen m/v 
Gemiddeld 4 tot 6 diensten per maand | Max. € 6.365,- ( Salarisschaal 13) 

 

Wat ga je doen? 

Als forensisch geneeskundige adviseer je arrestantenverzorgers over de noodzakelijke medische zorg en adviseer je politie en justitie 

over medisch-juridische vraagstukken.  

De belangrijkste taken daarbij zijn: 

 Het verrichten van lijkschouw bij het vermoeden van niet-natuurlijke dood of bij euthanasie; 

 Medische zorg voor arrestanten; 

 DNA / bloed / urineonderzoek; 

 Letselbeschrijvingen; 

 Zedenonderzoek; 

 Overige forensische werkzaamheden in opdracht van politie en justitie. 

Je werkt op basis van een rooster. Wij zoeken kandidaten die beschikbaar zijn voor de dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten. 

Deze parttime werkzaamheden kunnen prima gecombineerd worden met een reguliere baan elders. 

Jouw profiel 

 Een afgeronde opleiding tot forensisch arts (FMG of KNMG); 

 Ben je basisarts? Dan bespreken we graag ook met jou de mogelijkheden! 

 BIG geregistreerd; 

 Aantoonbare affiniteit met het medisch- en justitiële werkveld; 

 Ervaring in forensische werkveld is een pre; 

 In bezit van rijbewijs B en beschikt bij voorkeur over een eigen vervoer. 

En verder: 

 Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 

 Je bent professioneel, besluitvaardig en stressbestendig; 

 Je kunt goed omgaan met mensen van verschillende culturen en achtergronden, met moeilijk benaderbare personen en 

mensen die psychisch in de war zijn; 

 Je werkt zelfstandig maar je bent ook in staat in teamverband te werken; 

 Je kunt onverwachte situaties hanteren en hierin adequaat handelen. 

Wat bieden wij? 

 Vergoeding van de bereikbaarheid/beschikbaarheid en de verrichtingen is gebaseerd op een maximum van € 6.365,- 

bruto per maand (salarisschaal 13). De functie kan eventueel ook op zzp basis ingevuld worden.  

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 17,05 % Individueel Keuze Budget (8% vakantiegeld, 6,8% 

eindejaarsuitkering en 2,25% overig) 

 ABP pensioen (waarvoor RDOG twee derde inlegt en jij een derde). 

 Een stimulerend werkklimaat met volop kansen voor ontwikkeling. Je gaat werken in een dynamische en klantgerichte 

organisatie. Dat betekent voor ons allemaal dat we zelf onze verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en altijd bezig 

zijn met vernieuwingen.  

Wil je meer informatie? 

Word jij onze nieuwe collega? We maken heel graag kennis met je! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Wille, 

Manager Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG) bereikbaar via telefoonnummer 088- 3084705. Je schriftelijke sollicitatie 

kun je mailen naar vacatures@rdoghm.nl onder vermelding van vacaturenummer 31.  

 

Als je bij ons solliciteert gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Wil je hier meer over weten,  

klik dan op deze link voor onze privacyverklaring. 

mailto:vacatures@rdoghm.nl
https://www.rdoghm.nl/over-de-rdog-hm/privacy

