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Letselverklaring, hoe zit dat? 
 
U heeft ten gevolge van een ongeval of strafbaar feit letsel opgelopen en wil daar aangifte van doen. 
Daarvoor heeft u een letselverklaring nodig. Deze kan alleen worden afgegeven door een forensisch 
arts van de GGD. Over het algemeen zal een dergelijke verklaring worden opgemaakt na aangifte van 
een misdrijf of ongeval bij de politie, meestal enkele dagen na de gebeurtenis. De letselverklaring 
wordt door de politie bij het proces-verbaal gevoegd, zodat bijvoorbeeld een officier van justitie of een 
rechter kan zien wat de aard en ernst van het letsel is geweest in relatie tot het incident. 
 
Behandeling letsel 
 
Voor behandeling van het letsel gaat u naar de huisarts of de spoedeisende hulp. 
Let op: de arts van de GGD is niet verantwoordelijk voor de medische behandeling. 
 
Forensisch arts 
 
Het opstellen van een letselverklaring in opdracht van politie of justitie vindt plaats door de forensisch 
arts. Naast het afnemen van een beknopte verklaring zal de forensisch arts u onderzoeken. De arts 
bekijkt, beschrijft en beoordeelt het uitwendig waarneembaar letsel. Dit alles uiteraard met uw 
toestemming. Ook wordt er beoordeeld of het aangetroffen letsel past bij de opgegeven toedracht. 
 
Letselverklaring en de Huisarts 
 
Het komt vaak voor dat slachtoffers met letsels om een letselverklaring vragen bij de huisarts of op de 
spoedeisende hulp. Dit is niet de bedoeling omdat:  
• Deze artsen niet bevoegd zijn voor het afgeven van een  letselverklaring en tevens vaak  
   onduidelijke medische beschrijvingen gebruiken. 
• Er gevraagd wordt om een letselbeschrijving door een onafhankelijke arts. 
 
Werkwijze aanvraag letselverklaring door forensisch geneeskundigen GGD 
 
De werkwijze voor de aanvraag van de letselverklaring door de GGD arts is als volgt: 
 
• Het slachtoffer doet aangifte van een strafbaar feit waardoor letsel is ontstaan  
  (geen aangifte = geen verklaring). 
• De politieambtenaar, die de aangifte opneemt, vult het aanvraagformulier in. 
• De politieambtenaar maakt tijdens kantoortijden een afspraak bij de GGD. 
• Buiten kantoortijden neemt de politieambtenaar contact op met de dienstdoende 
arts van de GGD. In samenspraak met deze arts kan een afspraak gemaakt  worden. 
• De politieambtenaar deelt u de datum en het tijdstip van de afspraak mee en vult deze datum en het     
   tijdstip in op het aanvraagformulier. Let op: u moet als slachtoffer dit formulier ondertekenen. 
• De politieambtenaar faxt het formulier naar de GGD. 
• Na het onderzoek van de forensisch arts wordt het formulier teruggefaxt naar de aanvragende  
   politieambtenaar. 
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