Protocol Leeftijdsonderzoek, 16 december 2019

PROTOCOL ‘LEEFTIJDSONDERZOEK’
Het protocol leeftijdsonderzoek bestaat uit vijf deelprotocollen en een algemene inleiding. Deze
dienen in samenhang te worden gelezen.
Het eerste deelprotocol betreft de werkzaamheden van de IND en het
tweede deelprotocol die van de verwijzend arts. Het derde deelprotocol beschrijft de
werkzaamheden van het diagnostisch centrum en het vierde deelprotocol die van de radiologen. Het
laatste deelprotocol betreft de werkzaamheden van het NFI.
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Doel van leeftijdsonderzoek
Het leeftijdsonderzoek wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangeboden aan
vreemdelingen zonder geldige identiteitsdocumentatie om hen tegemoet te komen in de
bewijsnood waarin zij verkeren wat betreft de door hen gestelde leeftijd.
Middel
Radiologische beoordeling van het handpols gewricht en de sterno-claviculaire gewrichten;
fysisch antropologische interpretatie van de radiologische bevindingen.
Juridisch kader
Bestuursregelgeving: Vreemdelingenwet 2000, Vreemdelingencirculaire 2000, Algemene
Wet Bestuursrecht, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Archiefwet.
Toezicht
De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) treedt op als coördinerende Rijksinspectie bij het
leeftijdsonderzoek. De IJenV houdt toezicht op de werkzaamheden van het NFI en de IND. De IGZ
vervult een toezichthoudende rol in het leeftijdsonderzoek wegens de werkzaamheden van artsen.
De ANVS houdt toezicht op de toepassing van ioniserende straling en beoordeelt in het kader van de
vergunningverlening de rechtvaardiging en optimalisatie van de toepassing van ioniserende straling.

2

Protocol Leeftijdsonderzoek, 16 december 2019
Deelnemers
1. IND
2. Verwijzend arts
3. Radiologen
4. Diagnostisch centrum
5. NFI
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1. Verwijsbrief
2. Model ‘Verzoek om een leeftijdsonderzoek’ met daarop de persoonsgegevens, verwijsbrief
3. Persoonsgegevens, enkele gegevens mbt procedure
4. Röntgenbeelden
5. Röntgenopnamen en beoordelingsformulieren
6. Ingevulde beoordelings- formulieren
7. Rapport
8. Röntgenbeelden
Contact
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 16275
2500 BG Den Haag
Leeftijdsonderzoek@ind.nl
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EERSTE DEELPROTOCOL:
WERKZAAMHEDEN VAN DE IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND)
Waar in dit protocol over de IND wordt gesproken, worden tevens de daar werkzame personen
bedoeld.
Doel
Selectie van kandidaten voor het leeftijdsonderzoek; faciliteren van vervoer van de vreemdeling;
begeleiding van de vreemdeling in het diagnostisch centrum; vertaling van de conclusies van het NFI
naar beleidsmatig handelen.
Mandaat
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de genoemde werkzaamheden binnen de IND
berust bij de directeur van de directie Asiel en Bescherming van de IND. Deze kan genoemde
werkzaamheden mandateren aan functionarissen van de IND die rechtstreeks onder hem
ressorteren.
Proces
1. Aanbieden van leeftijdsonderzoek
De IND kan conform het gestelde in de Vreemdelingencirculaire een leeftijdsonderzoek aanbieden
als de vreemdeling in bewijsnood verkeert ten aanzien van de gestelde leeftijd en uit de
leeftijdsschouw niet blijkt dat de vreemdeling evident minder- of meerderjarig is. Dit laatste is het
geval indien een ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen (i.e.
AVIM of KMAR) in het kader van het identiteitsonderzoek twijfelt aan de opgegeven leeftijd, en
indien deze twijfel na schouwing door twee IND medewerkers door de IND wordt bevestigd (of één
medewerker van de IND indien er twee ambtenaren belast met de grensbewaking of met het
toezicht op vreemdelingen betrokken zijn). Ook wordt niet van evidente minder- of
meerderjarigheid uitgegaan wanneer de conclusies van AVIM of KMAR en de IND afwijkend zijn.
2. Verkrijgen van geïnformeerde toestemming
De IND legt met behulp van een tolk mondeling de werkwijze, doel en consequenties van het
leeftijdsonderzoek uit aan de vreemdeling. Dit gebeurt op een wijze aangepast aan het niveau in
leeftijd en ontwikkelingsachtergrond van de vreemdeling, in een taal waarvan de vreemdeling heeft
aangegeven deze te begrijpen of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij deze
begrijpt, en zodanig dat uiteindelijk sprake is van een situatie van geïnformeerde toestemming bij de
vreemdeling. Daarbij wordt in ieder geval de inhoud van het toestemmingsformulier ‘Verzoek om
een leeftijdsonderzoek’ (toegevoegd als bijlage 1) punt voor punt besproken. De IND reikt verder als
voorlichtingsmateriaal over het onderzoek een folder aan de vreemdeling uit. Bij instemming dient
de vreemdeling een ondertekend verzoek in voor een leeftijdsonderzoek.
3. Voorbereiding voor het leeftijdsonderzoek
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Het onderzoek vindt meestal plaats in de rust- en voorbereidingstermijn voorafgaand aan de
Algemene Asielprocedure. De IND regelt dat een arts de vreemdeling consulteert in het kader van de
verwijzing 0naar een bevoegde radioloog.
De IND controleert middels het vier-ogen-principe of aan de hiervoor beschreven voorwaarden is
voldaan voor het aanbieden van een leeftijdsonderzoek.
Als dit het geval is, regelt de IND regelt een afspraak voor het maken van röntgenopnamen in het
diagnostisch centrum, en organiseert voor de overeengekomen datum vervoer van de vreemdeling
vanaf zijn of haar verblijfplaats naar het diagnostisch centrum, en vice versa. Indien een
zwangerschapstest is geïndiceerd door de arts, maakt de IND hiervoor een afspraak in het
diagnostisch centrum. De IND stelt een beperkt dossier samen dat het diagnostisch centrum ter
inzage wordt gegeven. Dit dossier bevat de personalia van de vreemdeling en de verwijsbrief van de
verwijzend arts. De IND stelt voor het NFI een beperkt dossier samen en verzendt deze via mail
binnen een beveiligd netwerk aan het NFI. In dit beperkte dossier worden de naam van de
vreemdeling, zijn/haar V-nummer1 en land van herkomst, alsmede de opgegeven leeftijd(en) dan
wel geboortedatum of -data en de data van de asielaanvraag en het eerste gehoor vermeld. De IND
voorziet het NFI van formulieren voor het rapporteren en van statusoverzichten.
4. Begeleiding in het diagnostisch centrum
De IND medewerker is op de overeengekomen datum aanwezig in het diagnostisch centrum om
de vreemdeling zo nodig van aanvullende praktische informatie te voorzien of bij te staan en (mede)
om de huisregels te handhaven.
5. Verwerking van de uitslag van het leeftijdsonderzoek
De IND verwerkt administratief de informatie die het NFI aan de IND stuurt, voegt de stukken aan
het vreemdelingendossier toe en beheert deze conform de regels van de Archiefwet en de regels
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De IND handelt verder zoals staat
beschreven in de Vreemdelingencirculaire.
6. Archivering röntgenbeelden
De IND wordt door het diagnostisch centrum voorzien van een CD-rom met daarop de röntgen van
de vreemdeling. De IND archiveert de CD-rom met röntgenbeelden van vreemdeling.
7. Distributie rapporten
De IND distribueert kopieën van het NFI-rapport naar betrokken personen dan wel instellingen.
8. Contra-expertise
Indien hierom door de betrokken asielzoeker wordt gevraagd zal de IND informatie over de
mogelijkheid tot contra-expertise verstrekken aan betrokken personen dan wel instellingen. De IND
stelt de CD-rom met röntgenbeelden tijdelijk beschikbaar ten behoeve van een eventuele contraexpertise. Het is de verantwoordelijkheid van de vreemdeling om in contact te treden met een
contra-expert. De contra-expert dient te beschikken over aantoonbare kennis van de biologische
ontwikkeling van het skelet in relatie tot de kalenderleeftijd. Daarnaast dient de contra-expert
aantoonbaar relevante kennis en ervaring te hebben met radiologische beeldvormende technieken
ten behoeve van het leeftijdsonderzoek. De door het NFI opgestelde kwaliteiten en expertise van
een contra-expert passen bij de eisen die het NRGD stelt aan een rechtbank deskundige ( expert).
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van NRGD: https://www.nrgd.nl/. De
vreemdeling kan desgewenst bij de IND een lijst opvragen met suggesties voor contra-experts.

1

Vreemdelingen nummer wordt toegewezen aan de vreemdeling bij eerste aanmelding in Nederland.
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9.Rapportage aan IJenV
De IND rapporteert jaarlijks aan de IJenV over de uitvoering van leeftijdsonderzoeken. Daarbij draagt
de IND zorg voor een gezamenlijke rapportage door de IND, het NFI, het diagnostisch centrum en de
instantie die de doorverwijzingen van artsen verzorgt. Het rapport beschrijft het aantal
onderzoeken, de uitkomsten ervan, de betrokken nationaliteiten, de doorlooptijden, eventuele
trends en (beleids-) ontwikkelingen en eventuele bijzonderheden die zich bij de uitvoering van de
leeftijdsonderzoeken hebben voorgedaan. Ook meldt het rapport het aantal AMV dat voor
doorverwijzing door een arts is aangeboden, het aantal doorverwijzingen dat heeft plaatsgevonden
en daarbij de uitkomsten van het leeftijdsonderzoek. Dit rapport bevat tevens de resultaten van de
in punten 13 en 14 (vijfde deelprotocol (NFI)) vermelde interne controle en wetenschappelijk
onderzoek. Daarnaast bevat het rapport jaarcijfers betreffende de punten 1 tot 11 van het vijfde
deelprotocol (NFI).
Naast deze jaarlijkse rapportage ontvangt de IJenV klachten die bij de IND, het NFI, het diagnostische
centrum of de instantie die de doorverwijzingen van artsen verzorgt, worden ingediend naar
aanleiding van een leeftijdsonderzoek (inclusief de afdoening van de klachten door genoemde
instanties), alsmede eventuele onvoorziene onbedoelde gebeurtenissen die zich bij de uitvoering
van een leeftijdsonderzoek voordoen (inclusief de afhandeling daarvan).
De IJenV rapporteert jaarlijks in haar jaarbericht over het toezicht op leeftijdsonderzoeken in de
asielprocedure.
Bijzondere situaties
Zwangerschap
Indien een vreemdelinge bij het indienen van de asielaanvraag zwanger is, wordt het
leeftijdsonderzoek uitgesteld. De vreemdelinge bericht de IND tussen 4 en 6 weken na de bevalling
dat de beletselen zijn opgeheven en het leeftijdsonderzoek kan plaatsvinden. Anderzijds zal ook de
IND met de vreemdelinge contact opnemen. De IND plant een afspraak voor het maken van de
röntgenbeelden, voor een verwijzing en voor het vervoer en handelt als hiervoor is beschreven
onder de punten 3 tot en met 8. Indien de vreemdelinge herhaaldelijk niet reageert op oproepen
van de IND, gaat deze ervan uit dat vreemdelinge het verzoek om een leeftijdsonderzoek heeft
ingetrokken.
Vervolgonderzoek
Als bij een vreemdeling een uitgerijpt spaakbeen is waargenomen, maar nog geen uitgerijpte
sleutelbeenderen, kan de vreemdeling na 1 of 2 jaar aan een vervolgonderzoek onderworpen
worden. Hiertoe dient op het door de radiologen ingevulde beoordelingsformulier te zijn
aangegeven dat hij of zij het mogelijk acht dat de sleutelbeenderen binnen 1 à 2 jaar wél volledig zijn
uitgerijpt. Het NFI neemt dan in haar rapportage op dat een vervolgonderzoek zinvol wordt geacht.
Een vervolgonderzoek wordt alleen zinvol geacht als betrokkene niet binnen 1 jaar de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt. Als door het NFI is aangegeven dat vervolgonderzoek zinvol wordt geacht en dit
onderzoek relevant wordt geacht, kan de IND er toe besluiten om de vreemdeling na 1 of 2 jaar op
te roepen om te verschijnen voor vervolgonderzoek. De IND handelt in een vervolgonderzoek als
hiervoor beschreven onder de punten 3 tot en met 8.
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TWEEDE DEELPROTOCOL:
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE VERWIJZEND ARTS

Doel
Controle op medische contra-indicatie voor het leeftijdsonderzoek; indien gewenst het geven van
nadere uitleg over het leeftijdsonderzoek; verstrekking van een verwijsbrief naar de afdeling
radiologie van het diagnostisch centrum.
Kader
De doorverwijzing geschiedt in het kader van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet, met inachtneming van de specifieke
doelstellingen van die procedure en de kenmerken van de betrokken persoon.
Mandaat
De verantwoordelijkheid voor de doorverwijzing berust bij de arts.
Proces
1. Controle op toestemming
De arts2 stelt vast of de vreemdeling een verzoek om een leeftijdsonderzoek heeft ondertekend.
Hierbij moet tevens worden vastgesteld of er sprake is van geïnformeerde toestemming. Bij dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van een tolk.
2. Medische contra-indicatie
De arts controleert of er sprake is van medische contra-indicaties. Indien de vreemdeling een vrouw
is, controleert de arts of de vreemdelinge mogelijk zwanger is. Indien de arts zonder
zwangerschapstest kan vaststellen dat de vreemdelinge zwanger is, legt de arts uit dat het
röntgenonderzoek niet wordt toegepast in het kader van het leeftijdsonderzoek zolang de
vreemdelinge zwanger is. Er wordt op dat moment niet doorverwezen. Na de zwangerschap meldt
de IND de vreemdelinge opnieuw aan voor een verwijzing.
Indien er twijfel bestaat omtrent een zwangerschap, wordt gevraagd of de vreemdelinge akkoord
gaat met een zwangerschapstest. Als dit het geval is voorziet de arts de vreemdelinge via de IND van
een verwijsbrief volgens bijgevoegd model (bijlage 2), en tekent daarop aan een zwangerschapstest
uit te voeren.
De arts verricht ten behoeve van de doorverwijzing een eigen beoordeling over de leeftijd van de
vreemdeling op grond van het gedrag en uiterlijk. Wanneer de arts concludeert dat de vreemdeling
evident minder- of meerderjarig is en dit gemotiveerd (op basis waarvan is de arts tot de conclusie
gekomen) kenbaar maakt bij de IND, vindt geen doorverwijzing en geen leeftijdsonderzoek plaats.

2

Waar “arts” staat kan ook worden gelezen “gedelegeerde”

7

Protocol Leeftijdsonderzoek, 16 december 2019
3. Doorverwijzing
Indien er geen sprake is van medische contra-indicaties, deelt de arts de vreemdeling mee dat hij de
vreemdeling verwijst naar een bevoegd radioloog. De arts voorziet de vreemdeling via de IND van
een verwijsbrief volgens bijgevoegd model (bijlage 2).
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DERDE DEELPROTOCOL:
DE WERKZAAMHEDEN VAN HET DIAGNOSTISCH CENTRUM
Waar in dit protocol over het diagnostisch centrum wordt gesproken, worden tevens de daar
werkzame personen bedoeld.
Doel
Het maken van röntgenopnamen van het linker hand-polsgebied en het sternale uiteinde van de
beide sleutelbeenderen.
Kader
In het diagnostisch centrum wordt gehandeld met inachtneming van de aan haar verstrekte
vergunning in het kader van de Kernenergiewet.
Mandaat
Röntgenopnamen worden gemaakt onder verantwoordelijkheid van een radioloog.
Proces
1. Controle op doorverwijzing
Het diagnostisch centrum controleert of er een verwijzing van een arts is. Indien dit geïndiceerd is,
door de arts wordt eerst een zwangerschapstest uitgevoerd op basis van een bloedmonster voordat
wordt overgegaan tot het maken van röntgenopnames. Indien de vreemdelinge zwanger blijkt te
zijn, worden geen röntgenopnames gemaakt en wordt het leeftijdsonderzoek uitgesteld.
2. Verificatie gestelde identiteit
Het diagnostisch centrum verifieert, met behulp van de aanwezige medewerker van de IND, de
gestelde identiteit van de vreemdeling.
3. Verificatie gestelde identiteit
Het diagnostisch centrum verifieert, met behulp van de door de IND verstrekte informatie, of een
leeftijdsonderzoek is aangevraagd.
4. Vervaardigen van röntgenopnamen
Het diagnostisch centrum geeft instructies aan de vreemdeling over de positie die hij/zij dient in te
nemen ten behoeve van de te maken röntgenopnamen. Er worden vier röntgenopnamen gemaakt.
Eerst één opname van het linker hand-polsgebied (PA projectie), als de hand-pols opname
aanleiding geeft tot het niet doen van nader onderzoek, worden de overige drie
röntgenopnames te weten: één opname van de beide sterno-claviculaire gewrichten (PA projectie),
één uitgedraaide opname van het linker sterno-claviculaire gewricht en één uitgedraaide opname
van het rechter sterno-claviculaire gewricht niet gemaakt.
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De opnamen van de sleutelbeenderen zijn vervaardigd volgens de insteltechnieken zoals beschreven
in Bontrager. (Bontrager, K.L., 1997, Textbook of radiographic positioning and related anatomy
(Fourth edition), Mosby, St. Louis, Missouri.) Door het uitdraaien van de sleutelbeenderen worden
de sternale epifysen beter in beeld gebracht door ze één voor één naast de wervelkolom te
projecteren. Door veldverkleining tot 13x9 cm worden de sleutelbeenderen zodanig afgebeeld dat
zo min mogelijk van de overige anatomie ook word afgebeeld. Ten aanzien van het linker handpolsgebied is de opname in afwijking van Bontrager zodanig aangepast dat in ieder geval de distale
epifysen van de ellepijp en het spaakbeen afgebeeld worden.
5. Stralingsbelasting
Uitgangspunt is dat één röntgenopname wordt gemaakt van het linker hand-polsgebied en drie
röntgenopnamen van de sleutelbeenderen bij een volledig leeftijdsonderzoek. Er wordt alleen een
extra röntgenopname gemaakt als een onvoldoende kwaliteit van een opname daartoe aanleiding
geeft. In totaal kunnen er dus maximaal vijf röntgenopnamen worden gemaakt. De
verantwoordelijkheid voor de keuze om de extra röntgenopname te maken, ligt bij de NFI
deskundige. De stralingsbelasting dient altijd zo beperkt als redelijkerwijs mogelijk te worden
gehouden, rekening houdend met de actuele stand van de techniek, en leidt tot een maximale
stralingsbelasting van 0,03 millisievert3 effectieve dosis tijdens een leeftijdsonderzoek (inclusief een
eventueel herhaald onderzoek) per onderzoekspersoon (dosisbeperking op te leggen door de
ondernemer). De dosis dient in alle gevallen per onderzoekspersoon beneden de waarde van 1
millisievert effectieve dosis per kalenderjaar te blijven (dosislimiet). Deze waarde geldt nationaal en
internationaal als de dosislimiet voor een lid van de bevolking.
6. Beperking van het aantal röntgenopnamen
6.1 Indien uit de röntgenopname van het hand-polsgebied blijkt dat het spaakbeen duidelijk
niet is uitgerijpt, zal besloten worden geen röntgenopnamen van de sterno-claviculaire gewrichten
te maken. De gemaakte röntgenopname van het hand-polsgebied zal ter beoordeling worden
voorgelegd aan twee radiologen.
6.2 Indien uit de posterior-anterior opname van de sterno-claviculaire gewrichten blijkt dat ten
minste één van de sleutelbeenderen zeer duidelijk niet is uitgerijpt (i.e., nog geen partiële fusie van
epifyse en metafye) zal besloten worden het leeftijdsonderzoek tijdelijk op te schorten en geen
uitgedraaide opnamen van de sterno-claviculaire gewrichten te maken. De gemaakte posterioranterior opname zal ter beoordeling worden voorgelegd aan twee radiologen.
6.3 De verantwoordelijkheid voor de in 6.1 en 6.2 beschreven keuze om het aantal röntgenopnamen
te beperken ligt bij de NFI deskundige.
7. Distributie van röntgenopnamen
Het diagnostisch centrum stelt de in het kader van het leeftijdsonderzoek gemaakte
röntgenopnamen ter beschikking aan het NFI. In de praktijk gebeurt dit door de opnamen op een
voor het NFI toegankelijke server te plaatsen. Als deze server om technische redenen niet
beschikbaar is worden zal een Cd-rom met röntgenopnamen per koerier naar het NFI worden
verstuurd.
8. Archivering
Het diagnostisch centrum maakt van alle röntgenopnamen een aparte CD-rom met de digitale
röntgenbeelden van de vreemdeling ter archivering bij de IND. Het diagnostisch centrum zet

3

De stralingsbelasting dient altijd zo beperkt als mogelijk te worden gehouden, rekening houdend met de
actuele stand van de techniek. Op basis van het gebruik van de huidige beeldvormende methode leidt dit tot
een maximale stralingsbelasting van 0,03 millisievert effectieve dosis tijdens een leeftijdsonderzoek.
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wekelijks de digitale bestanden van alle vreemdelingen die in die week een leeftijdsonderzoek
hebben ondergaan op een CD-rom ter archivering in het NFI.
9. Verwijderen van data
De server van het diagnostisch centrum wordt regelmatig opgeschoond, waarbij opnamen ouder
dan drie maanden worden verwijderd en vernietigd.
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VIERDE DEELPROTOCOL:
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE RADIOLOGEN
Doel
De beoordeling van één, twee of vier röntgenopnamen per betrokkene, waarbij wordt bepaald of de
groeischijven in de sternale uiteinden van de beide sleutelbeenderen, en/of de groeischijf in het
distale uiteinde van het spaakbeen, al dan niet volledig zijn uitgerijpt. Elke opname wordt door twee
onafhankelijke radiologen beoordeeld.
Mandaat
De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de röntgenopnamen, en voor de rapportage
van de bevindingen, berust bij de betreffende radioloog.
Proces
1. Ontvangst van digitale beelden
De radioloog ontvangt per email bericht van het NFI dat beelden beschikbaar zijn op de server van
het diagnostisch centrum. Er wordt vermeld welke opnamen dit betreft, en binnen welk tijdsbestek
een beoordeling wordt verwacht. De radioloog ontvangt van het NFI de inlogcode om deze beelden
te kunnen bekijken. De röntgenopnamen kunnen zichtbaar worden gemaakt op de werkplek van de
radiologen maar worden daar niet opgeslagen. De radiologen ontvangen geen informatie over de
door de vreemdeling opgegeven geboortedatum. Zolang het technisch niet mogelijk is opnamen te
verkrijgen zonder vermelding van een geboortedatum wordt een fictieve geboortedatum
weergegeven (11-11-1911).
2. Ontvangst beoordelingsformulieren
De radioloog ontvangt van het NFI digitale beoordelingsformulieren. Hierop staat de naam van de
vreemdeling alsmede het IND klantnummer en of het V-nummer vermeld.
3. Beoordeling van de röntgenopnamen
De radioloog oordeelt of de opnamen in technisch opzicht van voldoende kwaliteit zijn. De radioloog
controleert op de aanwezigheid van eventuele pathologische afwijkingen die er op zouden kunnen
wijzen dat het leeftijdsonderzoek onbetrouwbare resultaten zal geven. De radioloog oordeelt of de
groeischijven in het sternale uiteinde van de beide sleutelbeenderen, en de groeischijf in het distale
uiteinde van het spaakbeen, al dan niet volledig zijn uitgerijpt. Hiertoe zullen de verschillende
röntgenopnamen in samenhang worden bekeken. Elke mogelijke aanwijzing voor het niet volledig
uitgerijpt zijn van één of meerdere groeischijven zal worden gebruikt in de beoordeling.
4. Bij twijfel over uitrijping
In geval dat, door gedeeltelijke overprojectie van structuren in de longen of van het axiale skelet of
om een andere reden, de diagnose ‘volledig uitgerijpt’ niet met een grote mate van zekerheid
gegeven kan worden voor één van de groeischijven, wordt de betreffende groeischijf als niet volledig
uitgerijpt beschouwd.
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5. Rapportage
De radioloog noteert zijn of haar bevindingen op een daartoe bestemd digitaal formulier. Deze is
toegevoegd als bijlage 3. Gerapporteerd wordt over het al dan niet volledig uitgerijpt zijn van de
groeischijf in het distale uiteinde van het spaakbeen, en (indien van toepassing) de groeischijf in het
sternale uiteinde van de beide sleutelbeenderen afzonderlijk. Rapportage geschiedt door middel
van het aankruisen van één van de volgende opties: ‘volledig uitgerijpt (open of deels gesloten
fusielijnen worden niet waargenomen; fusielijnen zijn gesloten of verdwenen; randfissuren zijn
gesloten)’; ‘niet volledig uitgerijpt’ of (kwalitatief dan wel anatomisch-) ‘onbeoordeelbaar’. Ook
geeft de radioloog op het formulier aan of het aannemelijk is dat het nog niet volledig uitgerijpte
sleutelbeen binnen 1 à 2 jaar volledig is uitgerijpt. In het geval dat de radioloog zich niet volledig kan
vinden in deze keuzemogelijkheid kan aanvullend gebruik gemaakt worden van de vrije ruimte voor
opmerkingen om in eigen bewoordingen een beoordeling op te maken.
6. Ondertekening
Het is om redenen van persoonsbescherming aan de radiologen niet toegestaan om op een wijze te
ondertekenen die direct te herleiden is naar hun persoon. Tekening geschiedt door middel van het
noteren van een twee-letterige code onderaan het beoordelingsformulier onder toevoeging van zijn
of haar paraaf. Deze code is door één of meerdere daartoe bevoegde medewerker(s) van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie te herleiden naar de beoordelende radioloog en zijn of haar
contactgegevens
7. Verzending
De ingevulde beoordelingsformulieren worden per e-mail naar het NFI verzonden.
8. Contra-expertise
Indien gevraagd zal de radioloog reageren op een eventuele contra-expertise. Informatie omtrent
een eventuele contra-expertise zal verkregen worden van de IND. De radioloog stuurt een reactie op
de contra-expertise naar het NFI.
Bijzondere situaties
Pathologische afwijkingen die niet leiden tot onbetrouwbare resultaten van het
leeftijdsonderzoek
Als er door de radiologen pathologische afwijkingen worden geconstateerd en als uit het model
‘Verzoek om een leeftijdsonderzoek’ blijkt dat de betrokkene geïnformeerd wilde worden,
vermelden radiologen hun bevindingen in een brief die in een afgesloten enveloppe via het NFI
wordt doorgezonden aan de verwijzend arts dan wel huisarts van betrokkene.
Geen eenduidige beoordeling door de radiologen
Als blijkt dat twee radiologen niet eenduidig geoordeeld hebben over één van de drie beoordeelde
groeischijven en dit consequenties heeft voor de antropologische interpretatie zullen zij worden
benaderd door het NFI om hun oordeel te bevestigen dan wel te herzien, en dit oordeel te
motiveren. Ook kan een derde radioloog worden geraadpleegd.
Twijfel bij de NFI deskundige
Als de NFI deskundige reden ziet tot twijfel over het oordeel van de radiologen, zal ook bij een
eenduidige beoordeling aan de radiologen gevraagd kunnen worden om hun oordeel te bevestigen
dan wel te herzien. Dit zal echter alleen worden gevraagd als een eventuele wijziging in het oordeel
van de radiologen de door de betrokkene gestelde leeftijd zou kunnen bevestigen of mogelijke
meerderjarigheid niet voldoende betrouwbaar kan worden aangetoond.
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Server van het diagnostisch centrum niet bereikbaar
De radioloog ontvangt de beelden van het NFI per koerier als de server van het diagnostisch
centrum niet bereikbaar is. De radioloog zal er in deze gevallen zorg voor dragen dat de beelden
binnen vier weken na beoordeling worden vernietigd.
Jurisprudentie
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: 31 maart 2004, 200400699/1 JV
2004/210, 11 juni 2004, 200403348/1
In het kader van de zogenoemde ‘vergewisplicht’ voor het leeftijdsonderzoek is het voldoende dat
de radiologen die de beoordelingen van de röntgenfoto’s verrichten het verslag van bevindingen
ondertekenen met een paraaf. De minister dient op het moment van het verstrekken van de
opdracht tot het verrichten van het leeftijdsonderzoek, dan wel ten tijde van de zitting bij de
rechtbank, bekend te zijn met de identiteit van de betreffende radiologen. Van belang is dat tijdens
de behandeling van de zaak ter zitting door de minister aangegeven wordt dat hij bekend is met de
identiteit van de behandelend deskundigen.
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VIJFDE DEELPROTOCOL:
DE WERKZAAMHEDEN VAN HET NFI
Waar in dit protocol over het NFI wordt gesproken, worden tevens de daar werkzame personen
bedoeld.
Doel
Fysisch antropologische interpretatie van de radiologische bevindingen en rapportage betreffende
de waarschijnlijkheid van deze bevindingen gegeven de opgegeven eigen leeftijd van een
vreemdeling; Procesbewaking; Validatie van gebruikte methoden.
Mandaat
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de genoemde werkzaamheden berust bij het NFI.
Proces
1. Voorbereiding beoordeling door radiologen
Het NFI informeert de radiologen als opnamen beoordeeld dienen te worden, en vermeldt welke
opnamen dit betreft en binnen welk tijdsbestek een beoordeling wordt verwacht. Het NFI voorziet
de radioloog van de inlogcode om de beelden op de server van het diagnostisch centrum te
kunnen bekijken. Als deze server onbereikbaar is verstuurt het NFI de digitale röntgenopnamen per
koerier naar de radiologen. Het NFI voorziet de radiologen van beoordelingsformulieren waarop de
naam van de vreemdeling en het IND klantnummer of het V-nummer vermeld staan.
2. Controle opmaak radiologische bevindingen
Na ontvangst van de ingevulde beoordelingsformulieren van de radiologen controleert het
NFI of de beoordelingen eenduidig zijn opgemaakt.
3. Pathologische afwijkingen
Als ten minste één van de radiologen heeft geoordeeld dat er pathologische afwijkingen zijn
gebleken die de resultaten van het Leeftijdsonderzoek onbetrouwbaar maken wordt het
leeftijdsonderzoek van de betrokkene gestaakt. De IND wordt hiervan door het NFI op de hoogte
gesteld. Ten behoeve van informatievoorziening aan de vreemdeling omtrent de aangetroffen
pathologie brengt het NFI de radiologen in contact met de verwijzend arts dan wel huisarts van de
vreemdeling4. Wanneer de pathologische afwijkingen geen aanleiding geven het leeftijdsonderzoek
te staken zal de radioloog het NFI hiervan op de hoogte brengen. Het NFI zal ook dan zorg dragen
voor een contact tussen de radiologen en de verwijzend arts dan wel huisarts van de vreemdeling
ten behoeve van informatievoorziening aan de vreemdeling omtrent de aangetroffen pathologie.
Hierbij zal de identiteit van de radiologen niet aan de verwijzend arts worden prijsgegeven.

4

De radiologen vermelden hun bevindingen in een brief die in een afgesloten enveloppe via het NFI wordt
doorgezonden aan de verwijzend MediFirst arts dan wel huisarts van betrokkene.
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4. Opnamen kwalitatief onbeoordeelbaar
4.1 Beide radiologen achtten de opnamen kwalitatief onbeoordeelbaar
Als beide radiologen hebben geoordeeld dat de opnamen kwalitatief onbeoordeelbaar zijn wordt
het Leeftijdsonderzoek van de betrokkene gestaakt. De IND wordt hiervan door het NFI op de
hoogte gesteld.
4.2 Eén radioloog acht de opnamen kwalitatief onbeoordeelbaar
Als één van de radiologen heeft geoordeeld dat de opnamen kwalitatief niet voldoende
beoordeelbaar zijn zal een derde radioloog worden geraadpleegd. Als ook deze radioloog oordeelt
dat de opnamen kwalitatief niet voldoende beoordeelbaar zijn zal het Leeftijdsonderzoek van de
betrokkene worden gestaakt, en zal dit worden gemeld aan de IND.
Als een derde radioloog de opnamen kwalitatief voldoende beoordeelbaar vindt zal het
leeftijdsonderzoek worden voortgezet. De diagnose van de twee radiologen die de opnamen
kwalitatief voldoende beoordeelbaar achten wordt gerapporteerd.
5. Open Pols
Als één van de radiologen heeft geoordeeld dat de groeischijf in het hand-pols gebied open is i.e.,
nog niet volledig is uitgerijpt wordt het tijdelijk opgeschorte leeftijdsonderzoek niet voortgezet.
6. Sleutelbeen(deren) op anatomische gronden niet beoordeelbaar
6.1 Beide radiologen achten ten minste één sleutelbeen niet beoordeelbaar
Als beide radiologen hebben geoordeeld dat ten minste één van de sleutelbeenderen op
anatomische gronden onbeoordeelbaar is wordt het Leeftijdsonderzoek van de betrokkene gestaakt.
De IND wordt hiervan door het NFI op de hoogte gesteld.
6.2 Eén radioloog acht beide sleutelbeenderen niet beoordeelbaar
Als één van de radiologen heeft geoordeeld dat de beide sleutelbeenderen op anatomische gronden
onvoldoende beoordeelbaar zijn, zal een derde radioloog worden geraadpleegd. Als deze derde
radioloog oordeelt dat ten minste één van de sleutelbeenderen op anatomische gronden
onbeoordeelbaar is, zal het leeftijdsonderzoek van de betrokkene worden gestaakt, en zal dit
worden gemeld aan de IND.
Als een derde radioloog beide sleutelbeenderen voldoende beoordeelbaar vindt zal het
leeftijdsonderzoek worden voortgezet. De diagnose van de twee radiologen die de sleutelbeenderen
voldoende beoordeelbaar achten wordt gerapporteerd.
6.3 Eén radioloog acht één sleutelbeen niet beoordeelbaar, en het andere sleutelbeen
uitgerijpt waar de andere radioloog beide sleutelbeenderen uitgerijpt acht.
Wanneer één van de radiologen beide sleutelbeenderen uitgerijpt acht waar de andere radioloog
slechts één1 sleutelbeen uitgerijpt acht en het andere niet beoordeelbaar wordt een derde
radioloog geraadpleegd. Als deze derde radioloog oordeelt dat ten minste één van de
sleutelbeenderen op anatomische gronden onbeoordeelbaar is, zal het leeftijdsonderzoek van de
betrokkene worden gestaakt, en zal dit worden gemeld aan de IND.
Als de derde radioloog beide sleutelbeenderen voldoende beoordeelbaar acht zal het
leeftijdsonderzoek worden voortgezet. De diagnose van de twee radiologen die de sleutelbeenderen
voldoende beoordeelbaar achten wordt gerapporteerd.
6.4 Eén radioloog acht één sleutelbeen niet beoordeelbaar en het andere sleutelbeen nog niet
uitgerijpt.
Bij een eenduidig oordeel van beide radiologen dat het wel te beoordelen sleutelbeen nog niet is
uitgerijpt zal geen derde radioloog worden geraadpleegd. Er wordt uitgegaan van de situatie dat het
door één radioloog onbeoordeelbaar geachte sleutelbeen nog niet volledig is uitgerijpt.
7. Geen eenduidige beoordeling van de groeischijven
Als tussen radiologen geen overeenstemming bestaat over het al dan niet volledig uitgerijpt zijn van
een (voldoende beoordeelbaar) sleutelbeen zal het NFI de betreffende radiologen benaderen om
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hun oordeel te bevestigen dan wel te herzien, en dit oordeel te motiveren. Eventueel kan hierbij
overleg plaatsvinden tussen de radiologen. Rapportage geschiedt alleen als door beide
geraadpleegde radiologen eenduidig wordt geoordeeld. Als geen eenduidig oordeel mogelijk blijkt
zal dit aan de IND worden gemeld. Er zal geen uitspraak worden gedaan over de mogelijke leeftijd
van de betrokkene.
8. Rapportage bij eenduidige beoordeling van de groeischij(f)(ven)
8.1 Statusoverzicht
Als de beoordelingsformulieren gelijk duidend zijn opgemaakt door de beide radiologen vertaalt het
NFI de uitslag naar een leeftijdscategorie. Hierbij zijn twee opties mogelijk ‘niet bewezen
meerderjarig’ (als het spaakbeen niet is uitgerijpt of als het spaakbeen is uitgerijpt doch ten
minste één van de sleutelbeenderen niet is uitgerijpt of niet (voldoende) beoordeelbaar is), of
‘bewezen meerderjarig’ (als beide sleutelbeenderen zijn uitgerijpt). Het NFI vermeldt de betreffende
optie op de statusoverzichten en retourneert deze per e- mail aan de IND.
8.2 Verslag
Het NFI maakt verslag op van het leeftijdsonderzoek, waarbij een uitspraak wordt gedaan over de
mogelijkheid van de door de vreemdeling opgegeven geboortedatum, dan wel geboortedata,
gegeven de radiologische bevindingen. Dit verslag wordt onafhankelijk van de statusoverzichten
opgemaakt om de kans op een administratieve fout te verkleinen. Elke verslag wordt voorzien van
een vakbijlage met een inhoudelijke uitleg over de rapportage. De beoordelingsformulieren van de
radiologen, en een overzicht van de stralingsbelasting, worden als bijlagen toegevoegd.
9.Vervolgonderzoek
Een vervolgonderzoek wordt alleen zinvol geacht als betrokkene niet binnen 1 jaar de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt en de radiologen op de beoordelingsformulieren aangeven dat zij het aannemelijk
achten dat de sleutelbeenderen binnen 1 à 2 jaar volledig volgroeid zijn. Indien aan deze
voorwaarden wordt voldaan zal het NFI in haar rapportage opnemen dat een vervolgonderzoek
zinvol wordt geacht.
10. Twijfel bij NFI deskundige
Als het NFI reden ziet tot twijfel over het oordeel van de radiologen zal ook bij een eenduidige
beoordeling aan de radiologen gevraagd kunnen worden om hun oordeel te bevestigen dan wel te
herzien. Dit zal echter alleen worden gevraagd als een eventuele wijziging in het oordeel van de
radiologen de door de vreemdeling gestelde leeftijd zou kunnen bevestigen of wanneer mogelijke
meerderjarigheid volgens de NFI deskundige niet voldoende betrouwbaar kan worden aangetoond.
11. Onzorgvuldig handelen
Het NFI kan, wanneer van oordeel dat bepaalde onderdelen van het leeftijdsonderzoek onzorgvuldig
zijn geschied, bepalen dat het leeftijdsonderzoek als geheel of onderdelen daarvan worden
overgedaan, of dat het leeftijdsonderzoek wordt afgebroken.
12. Contra-expertise
Het NFI zal de resultaten van een eventuele contra-expertise overwegen. De contra-expert dient te
beschikken over aantoonbare kennis van de biologische ontwikkeling van het skelet in relatie tot de
kalenderleeftijd. Daarnaast dient de contra-expert aantoonbaar relevante kennis en ervaring te
hebben met radiologische beeldvormende technieken ten behoeve van het leeftijdsonderzoek. De
door het NFI opgestelde kwaliteiten en expertise van een contra-expert passen bij de eisen die het
NRGD stelt aan een rechtbank deskundige ( expert). Voor meer informatie wordt verwezen naar de
website van NRGD: https://www.nrgd.nl/.
In het geval dat een uitgevoerde contra-expertise niet tot dezelfde resultaten heeft geleid als
gerapporteerd door het NFI zal deze de oorspronkelijk radiologen om respons vragen. Hiertoe zal
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het NFI de radiologen voorzien van de benodigde röntgenopnamen en van het oordeel en de
motivering van de contra-expert. De respons zal door het NFI verwerkt worden in een reactie op de
contra-expertise ten behoeve van de procesvertegenwoordiging van de IND.
13. Interne controle
Het NFI draagt er zorg voor dat een relevante steekproef van de radiologische beoordelingen,
minimaal een kwart van het totaal, op een later tijdstip bij wijze van interne controle aan een of
meer andere deskundigen worden voorgelegd.
14. Wetenschappelijk onderzoek
Het NFI verricht wetenschappelijk onderzoek ter verdere validatie van de gebruikte methoden. Het
NFI houdt contact met (buitenlandse) fysisch antropologen en radiologen en stelt, indien
geïndiceerd door recente literatuur, de methoden bij.
15. Archivering
Het NFI archiveert de digitale röntgenopnamen. Een bewaartermijn van minimaal 15 jaar wordt in
acht genomen.
Bijzondere situatie
Indien de verwijzend arts na een gesprek met de vreemdeling van mening is dat de radiologen
dienen te beschikken over vertrouwelijke (medische) informatie, kan de verwijzend arts deze
informatie vermelden in een vertrouwelijke brief aan de radiologen. Het NFI zal er zorg toe dragen
dat deze brief wordt aangeboden aan de radiologen. Het NFI neemt vervolgens contact op met de
radiologen om te vernemen of een leeftijdsonderzoek zinvol wordt geacht. Indien een
leeftijdsonderzoek zinvol wordt geacht brengt het NFI de IND hiervan op de hoogte, en wordt een
onderzoek gepland.
Jurisprudentie
Rechtbank ’s Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, d.d. 10 maart 2003
Het toekennen van een leeftijd van ten minste twintig jaar in geval van een volledig uitgerijpt
sleutelbeen is voldoende wetenschappelijk verantwoord. Ten aanzien van de techniek zijn
onvoldoende aanknopingspunten om tot de conclusie te komen dat de gehanteerde
claviculamethode (sleutelbeenmethode) met behulp van conventionele röntgenfoto’s onvoldoende
betrouwbaar is. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om aan de juistheid, volledigheid of
betrouwbaarheid van het leeftijdsonderzoek te twijfelen
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Bijlage 1: Model ‘Verzoek om een leeftijdsonderzoek’
Verzoek om een Leeftijdsonderzoek
V-nummer:
IND-nummer:
Ondergetekende,
Achternaam
:
Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Geboorteland :
Nationaliteit
:
Geslacht
:
verzoekt hierbij om een verwijzing ten behoeve van een onderzoek naar zijn/haar leeftijd, zoals
verwoord in het Protocol Leeftijdsonderzoek van 16 december 2019, teneinde zijn/haar tijdens de
asielprocedure opgegeven leeftijd aan te tonen.
Voor de ondergetekende is het volgende onderzoek van toepassing:
o

compleet leeftijdsonderzoek (handpolsgewricht en sleutelbeenderen)

Ondergetekende verklaart hierbij dat doel en inhoud van het leeftijdsonderzoek met hem/haar
zijn besproken op *[datum] te *[plaats van gehoor] met behulp van een tolk. Daarin is het
volgende aan de orde gekomen en door ondergetekende begrepen en akkoord bevonden:
- Ten bate van het leeftijdsonderzoek wordt één röntgenfoto gemaakt van het hand-polsgebied en
drie röntgenfoto’s van de sleutelbeenderen. Er wordt alleen een extra röntgenopname gemaakt als
een onvoldoende kwaliteit van een opname daartoe aanleiding geeft. In totaal kunnen er dus
maximaal vijf röntgenopnamen worden gemaakt. Bij dreigende overschrijding van de
stralingsbelasting van 0,03 millisievert per onderzoekspersoon wordt het leeftijdsonderzoek echter
gestaakt. Deze waarde geldt nationaal en internationaal als de bovengrens voor een niet-medisch
onderzoek, zoals het leeftijdsonderzoek.
- Het onderzoek vindt plaats door een analyse van röntgenfoto(’s) van het hand-polsgebied en indien
van toepassing de sleutelbeenderen.
- De röntgenfoto(’s) worden door twee beoordelaars (radiologen) beoordeeld. Zij doen dit
onafhankelijk van elkaar. De beoordelaars doen schriftelijk verslag aan de leeftijdsonderzoeker over
de rijpingsstaat van het hand/polsgebied en indien van toepassing de sleutelbeenderen.
- De NFI- deskundige verbindt hier vervolgens conclusies aan over de leeftijd van ondergetekende en
deelt deze mede aan de IND.
- Indien uit het onderzoek blijkt dat ondergetekende meerderjarig is, zal zijn/haar asielaanvraag
worden behandeld conform het beleid voor meerderjarige asielzoekers. Indien naar voren komt dat
minderjarigheid (vooralsnog) niet kan worden uitgesloten, wordt ondergetekende (vooralsnog)
beschouwd als minderjarige voor wat betreft de opvangvoorzieningen en de behandeling van de
aanvraag.

Bijlage 1: Model ‘Verzoek om een leeftijdsonderzoek’
- Intrekking van het verzoek om leeftijdsonderzoek, of het niet meewerken aan het onderzoek, heeft
tot gevolg dat de opgegeven leeftijd niet is aangetoond, tenzij deze op een andere wijze kan worden
aangetoond. Dit heeft tot gevolg dat zal worden aangenomen dat ondergetekende meerderjarig is
en dat hij/zij niet in aanmerking komt voor verblijf of een behandeling op grond van het beleid
inzake alleenstaande minderjarige asielzoekers en vreemdelingen.
- Het onderzoek wordt uitgesteld als betrokkene zwanger is. Ondergetekende verklaart te zullen
meewerken aan een eventueel te verrichten zwangerschapstest.
- Voor het onderzoek is een verwijzing nodig van een arts.
- Nidos heeft een algemene toestemmingsverklaring verleend voor voogdijpupillen bij wie wordt
getwijfeld aan hun minderjarigheid. Dit betreft personen waarbij het leeftijdsonderzoek kan
uitwijzen dat zij meerderjarig zijn en als gevolg daarvan ten onrechte onder voogdij van Nidos zijn
gekomen.
- Ondergetekende stemt ermee in dat, indien de leeftijdsonderzoeker van oordeel is dat aan het
onderzoeksresultaat onvoldoende conclusies, of op een later tijdstip nauwkeuriger conclusies
omtrent de leeftijd kunnen worden getrokken, de Minister kan besluiten dat betrokkene na verloop
van tijd (dat kan zijn één à twee jaar) opnieuw wordt opgeroepen teneinde een herhaald
leeftijdsonderzoek te ondergaan.
- Ten behoeve van het onderzoek wordt een beperkt dossier met identiteitsgegevens aan de door de
IND ingeschakelde onderzoekers ter inzage gegeven. De onderzoekers zijn gehouden aan een strikte
geheimhoudingsplicht. Ten behoeve van het leeftijdsonderzoek wordt door de onderzoekers een
kopie gemaakt van het W-document of van een daarmee te vergelijken identiteitsdocument ter
invoeging in het onderzoeksdossier.
- Aan ondergetekende is een brochure over het leeftijdsonderzoek uitgereikt.
Met betrekking tot de onderzoeksresultaten verklaart ondergetekende:
- dat hij/zij toestemming verleent aan de IND voor inzage in en afschrift van het rapport van
leeftijdsonderzoek, inclusief de bijlagen, en dat deze worden gearchiveerd bij de IND;
- dat hij/zij kennis wil nemen van de resultaten van het onderzoek, maar dat hij/zij niet als eerste
wenst kennis te nemen van de onderzoeksresultaten teneinde te beslissen of daarvan mededeling
aan anderen wordt gedaan;
- dat hij/zij ermee instemt dat de tijdens het onderzoek genomen röntgenfoto’s worden gezonden
aan de IND teneinde in het IND dossier te worden opgenomen en worden gearchiveerd door de IND;
- dat hij/zij toestemming verleent aan de IND om, indien nodig, de onderzoeksresultaten aan de
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te zenden om een juiste registratie van
zijn/haar geboortedatum mogelijk te maken;
- dat hij/zij toestemming verleent aan de IND om de onderzoeksresultaten ter informatie aan de
voogdij- instelling Nidos te zenden.

Bijlage 1: Model ‘Verzoek om een leeftijdsonderzoek’
De mogelijkheid bestaat dat de röntgenfoto’s aanleiding geven voor nader medisch onderzoek.
Indien een mogelijke medische afwijking wordt geconstateerd wenst betrokkene daarvan, via de
Medische Dienst in de verblijfslocatie te
, dan wel via een huisarts,
o wel
o niet
in kennis te worden gesteld.
Indien bij de gegeven keuzemogelijkheden geen keuze wordt aangegeven, wordt ervan uitgegaan
dat betrokkene op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele geconstateerde medische
problemen.
Datum :
Plaats : Ter Apel
Handtekening vreemdeling

:

Naam, functie en handtekening (pré-)voogd Nidos



:

ondertekening door Nidos is alleen nodig wanneer niet over de minderjarigheid wordt getwijfeld (maar wel
over de opgegeven leeftijd van jonger dan 15 jaar). In andere gevallen ondertekent de vreemdeling zelf i.v.m.
de algemene toestemmingsverklaring van Nidos.

Bijlage 2: Model Verwijsbrief arts
Verwijsbrief arts
Diagnostiek voor U
T.a.v. de bevoegde radioloog
Boschdijk 1119
5626AG Eindhoven
Van
Aan

: (naam arts)
: Afdeling radiologie van Diagnostiek voor U te Eindhoven

Datum
Onderwerp

: (datum verwijzing)
: Leeftijdsonderzoek

Bij mij heeft zich vervoegd de hieronder genoemde vreemdeling(e) die heeft gevraagd om een
leeftijdsonderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek moet verzoeker worden blootgesteld aan straling
voor het maken van röntgenfoto(’s) van:
o

handpolsgewricht en sleutelbeenderen

De vreemdeling heeft toestemming gegeven voor het onderzoek en heeft de afgelopen 12 maanden
zowel geen radiologische behandelingen gehad als ook geen cytostatica gebruikt
In geval de vreemdeling een vrouw is verzoek ik u direct voorafgaande aan het röntgenonderzoek een
zwangerschapstest uit te voeren. Mocht de zwangerschapstest positief zijn dan verzoek ik u geen
röntgenonderzoek te verrichten.
Ik verwijs verzoeker naar u door voor het maken van de benodigde foto('s), maximaal 2 opnamen per
gewricht en eventueel 1 extra opname als een onvoldoende kwaliteit van een opname daartoe
aanleiding geeft. In totaal kunnen er dus maximaal vijf röntgenopnamen worden gemaakt.
Ik verzoek u de foto('s) ter hand te stellen aan de NFI- deskundige en de beoordelende radiologen.
Tevens verzoek ik u de factuur te sturen naar de IND t.a.v. het leeftijdsonderzoek.

Naam
Opgegeven geboortedatum
Nationaliteit
V-Nummer / Zaaknummer
Man
Vrouw
Gebruik cytostatica
Gebruik radiotherapie

Datum:

□
□ verplichte zwangerschapstest vooraf !
Nee □ Ja: (toelichting)
Nee □ Ja: (toelichting)

Plaats:

Bijlage 3: Model Radiologische beoordeling

Datum beoordeling / Date

: xx/xx/xxxx

Radiologische beoordeling van de eerste radioloog

Naam individu
V nummer

Er zijn uit de opnamen geen pathologische afwijkingen gebleken die er op zouden kunnen wijzen dat het
leeftijdsonderzoek onbetrouwbare resultaten zal geven.

Beoordeling röntgenopname van het linker hand-polsgebied:

Het distale uiteinde van het spaakbeen is:
Volledig uitgerijpt

Nog niet volledig
uitgerijpt

Niet, of niet voldoende, beoordeelbaar
Anatomisch onvoldoende
beoordeelbaar

Kwaliteit van beelden
technisch onvoldoende

Beoordeling röntgenopnamen van de beide sleutelbeenderen:

Het sternale uiteinde van het linker sleutelbeen is:
Volledig uitgerijpt

*

Nog niet volledig
uitgerijpt

Niet, of niet voldoende, beoordeelbaar
Anatomisch onvoldoende
beoordeelbaar

Het is aannemelijk dat het sleutelbeen binnen 1 à 2
jaar volledig is uitgerijpt



Kwaliteit van beelden
technisch onvoldoende

Het is niet aannemelijk dat het sleutelbeen binnen 1 à 2
jaar volledig is uitgerijpt

Open of deels gesloten fusielijnen worden niet waargenomen. Fusielijnen zijn gesloten of verdwenen. Randfissuren zijn gesloten.

Bijlage 3: Model Radiologische beoordeling
Het sternale uiteinde van het rechter sleutelbeen is:
Volledig uitgerijpt

*

Nog niet volledig
uitgerijpt

Niet, of niet voldoende, beoordeelbaar
Anatomisch onvoldoende
beoordeelbaar

Het is aannemelijk dat het sleutelbeen binnen 1 à 2
jaar volledig is uitgerijpt

Ruimte voor eventuele opmerkingen

Code radioloog

Kwaliteit van beelden
technisch onvoldoende

Het is niet aannemelijk dat het sleutelbeen binnen 1 à 2
jaar volledig is uitgerijpt

