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Wat kunnen we nu zoveel meer dan in 1888?
De inspectie – van binnen en van buiten –
van een lijk of van iemand die mishandeld is,
kan nu uiterst gedetailleerd worden uitgevoerd
en vastgelegd (zie hoofdstuk Beschouwe-lijk:
over de lijkschouw en Ontleding in factoren).
Fotografie is een belangrijk hulpmiddel geworden. De bepaling van de verstreken tijd tussen
het intreden van de dood en het vinden van
het lijk is verfijnd (zie kader Tijde-lijk onderzoek bij hoofdstuk Beschouwe-lijk: over de
lijkschouw). De kennis van organismen die
het lijk koloniseren na de dood is inmiddels
uitgegroeid tot een ‘draaiboek’ (zie kader
Leven na de dood bij hoofdstuk Beschouwelijk: over de lijkschouw). De mogelijkheden
om (gif)stoffen in bloed en organen op te
sporen zijn in ruim honderd jaar aanzienlijk
toegenomen (zie hoofdstuk Teveel van ’t
goede). En de studie van fragmenten van DNA
(erfelijk materiaal) dat mogelijk door de dader
aan of in het slachtoffer is achtergelaten, is
een vaak onaantastbaar bewijs voor daderschap of pleit iemand juist vrij (zie hoofdstuk
Aan gene zijde: over forensische genetica).

Eind 1888 vermoordde Jack the Ripper
meerdere vrouwen in Londen. Deze
illustratie getiteld ‘A Suspicious Character’
verscheen op 13 oktober 1888 in the
Illustrated London News.
Bron: Wikipedia / Illustrated London News
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Inleiding
Redactie

In de tweede helft van 1888 werd Londen opgeschrikt door een reeks vreselijke moorden op vrouwen. De meeste van hen waren werkzaam in de prostitutie of verkeerden
in het schemergebied daaromheen. Opmerkelijk was de wijze waarop de dader de
slachtoffers achterliet. Op chirurgisch precieze wijze waren bij enkele doden organen
uit de buik of de genitale zone verwijderd. In totaal zijn vijf moorden aan eenzelfde
moordenaar toegeschreven. Zijn (of haar?) naam werd in de volksmond en de pers: Jack
the Ripper. Nooit is de identiteit van de seriemoordenaar vastgesteld.
Het was de tijd van de schrijver en arts Conan Doyle en zijn schepping Sherlock Holmes.
In Doyle’s boeken worden heel wat moorden elegant opgelost door zijn held. Dankzij
opmerkzaamheid, algemene ontwikkeling, scherpzinnigheid en deductie. Maar in 1888
en de paar jaar daarop faalde ook Holmes (dus Doyle) inzake de Ripper. Wat waren
eigenlijk de middelen die toen ter beschikking stonden om forensisch (gerechtelijk)
onderzoek te plegen?
Uiteraard waren de omstandigheden bij het lijk van belang, plus getuigenverklaringen.
En het verhoor van verdachten. Materiaal, zoals pluisjes en vezels van kleding, konden
aanwijzingen leveren. In die tijd waren vingerafdrukken al onderkend als uniek voor
individuen en werden ze afgenomen en opgeslagen. Maar digitale verwerking was nog
honderd jaar ver weg. Bloedsporen konden nog niet ontrafeld worden; Landsteiner
beschreef pas in 1900 het A/B/AB/O systeem van de bloedgroepen.
Terugkijkend beseffen we dat in de criminalistiek en de strafrechtspleging tot voor kort
de biomedische kennis in veel gevallen ontbrak en het gerecht daardoor daders vrijuit
liet gaan dan wel onschuldigen liet boeten. Wat zijn thans de bio-medische middelen
om tot een gefundeerd oordeel bij ernstige delicten te komen?
In dit cahier maakt u kennis met diverse experts die elkaar ontmoeten op een terrein
dat hun gemeenschappelijke aandacht heeft, namelijk de waarheidsvinding, eenvoudig
gezegd: hoe is het nou precies gegaan? Uiteindelijk is forensische geneeskunde een
instrument om ‘de waarheid te achterhalen’. Dat werkt naar twee kanten: onbetamelijk
gedrag van de ene burger ten opzichte van de andere burger moet opgespoord en
bestraft worden. Aan de andere kant moet een ten onrechte beschuldigde verdachte
vrijgepleit worden. Al is iemand nog zo verdacht, als onderzoek uitwijst dat er geen
bewijs is, dan dient hij vrijuit te gaan.
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Rond de tijd dat Jack the Ripper toesloeg
creëerde de Britse schrijver en arts Arthur
Conan Doyle het fictieve karakter Sherlock
Holmes. Holmes maakte zijn debuut in
december 1887, in het boek A Study in
Scarlet, waarvan dit de band van de eerste
druk is. Bron: Wikipedia
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Bevindingen bij nauwkeurig onderzoek van overledenen.
Hoe natuurlijk is de dood?

© iStockPhoto.com / Florea Marius Catalin
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Beschouwe-lijk: over de lijkschouw
Remy Smitshuijzen

De gordijnen zijn dicht. Normaliter doet buurvrouw De Vries die dicht als het donker
wordt. ’s Morgens zijn haar gordijnen eerder open dan bij de buren. Dit keer niet. Op
aanbellen wordt niet gereageerd. De buren waarschuwen de politie. Er worden twee
agenten gestuurd. Zij weten dat er diverse mogelijkheden zijn: ze is niet thuis (of ze
slaapt nog), ze is ‘onwel’ geworden of ze is overleden. Dus: loos alarm of hulpverlening
of vaststellen doodsoorzaak.

Remy Smitshuijzen is forensisch arts en
verbonden aan de GGD te Haarlem.

De wijkagent moet eerst bepalen of er aan de woning tekenen van inbraak te zien zijn
alvorens de woning te betreden, opdat later sporen kunnen worden veilig gesteld en
de agent niet zelf sporen vernietigt of toevoegt. In het meest ideale geval zou degene
die het pand betreedt zich van te voren moeten kleden in een beschermende overall
met handschoenen en mondkapje. Dit gebeurt in de praktijk meestal niet. Voorts zal
de agent om zijn eigen veiligheid moeten denken: als er bijvoorbeeld sprake is van
koolmonoxide-ontwikkeling door onvolledige verbranding in een gaskachel of –geiser.
En als er vrijelijk gas in de woning is, kan het overhalen van een lichtschakelaar een
explosie tot gevolg hebben.
Als de persoon in de woning ogenschijnlijk niet meer in leven is, zal de dood moeten
worden vastgesteld, tenzij er sprake is van verregaande staat van ontbinding of verbranding. Als er twijfel is, dan dient direct de ambulancedienst gewaarschuwd te worden. Dit
gaat voor op het veiligstellen van sporen. Als de persoon overleden is, dan is de vraag of
er sprake is van een natuurlijke of een niet natuurlijke dood. Ofwel wat was de aard van
het overlijden?

Als men niet zeker is of een persoon nog
in leven is, moet altijd direct de ambulancedienst gebeld worden. Dit gaat voor
het veiligstellen van sporen.
Bron: Wikipedia
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Wanneer een agent een woning binnengaat
waarin zich vrijelijk gas bevindt, kan het
overhalen van een lichtschakelaar tot een
explosie leiden.
© iStockPhoto / Jonathan Maddock
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remy smitshuijzen

Dit onderscheid begint al bij de wijkagent. Als deze het idee heeft dat er niets verdachts
is en dus niet twijfelt aan een natuurlijke dood, zal hij de huisarts waarschuwen. Deze
zal op basis van zijn of haar kennis van de ziektegeschiedenis en hoe de overledene
wordt aangetroffen een redelijke inschatting kunnen maken van de doodsoorzaak. Daarna vindt onderzoek van het lichaam plaats. Meestal blijft dat beperkt tot een kort oppervlakkig onderzoek. Als de huisarts overtuigd is van een natuurlijke dood, zal deze een
verklaring van overlijden afgeven.
Alleen de behandelend arts of de gemeentelijk lijkschouwer mogen die verklaring afgeven. De behandelend arts mag alleen een overlijdensverklaring afgeven als hij overtuigd is van een natuurlijke dood. In alle andere gevallen moet hij de gemeentelijk
lijkschouwer inschakelen. Dit kan het geval zijn als er sprake is van: een niet-natuurlijke
dood, een onbekende doodsoorzaak of als er twijfel bestaat aan een natuurlijke doodsoorzaak.
Samenvattend betekent dit, dat de arts, die gevraagd wordt een ‘verklaring van overlijden’
af te geven, dat alleen mag doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan
– de identiteit van de overledene staat vast,
– de het tijdstip van overlijden staat vast,
– de plaats van overlijden staat vast,
– de arts is overtuigd van een natuurlijke dood,
– de arts is óf behandelend arts óf gemeentelijk lijkschouwer,
– de arts heeft daadwerkelijk het lijk onderzocht en
– de arts heeft geen verwantschap met de overledene.
Normaliter verricht de behandelend arts de lijkschouw. Als er iets loos is, komt er een
onafhankelijk arts. Vroeger sprak men over een gemeentelijk lijkschouwer en ook wel
over een politie-arts, tegenwoordig spreekt men over forensisch arts, een apart specialisme. Maar in de praktijk worden nog alle drie de termen door elkaar gebruikt. Wenselijk
is de laatstgenoemde term.

Elk onverwacht, plotseling, niet-natuurlijk
of niet direct te verklaren overlijden moet
grondig worden onderzocht. Een scala aan
menselijke, medische en juridische factoren moet overwogen worden en daaruit
moeten conclusies getrokken worden.
Bron: Remy Smitshuijzen
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Het is van belang dat elk onverwacht, plotseling, niet-natuurlijk of niet direct te verklaren overlijden grondig wordt onderzocht. Een scala van menselijke, medische en
juridische factoren en hun gevolgtrekkingen moet overwogen worden. Eén van de
belangrijkste taken van een forensisch arts is het verrichten van de lijkschouw. Op dit
punt wordt een forensisch arts geacht bijzondere deskundigheid te hebben. In gevallen
waarbij de oorzaak van het overlijden als niet-natuurlijk aangemerkt wordt of als de
behandelend arts twijfelt over de aard van de doodsoorzaak of de behandelend arts niet
bereikbaar is, wordt de gemeentelijk lijkschouwer gevraagd de lijkschouw te verrichten.
Als de schouwarts goed in staat is pluis van niet-pluis te onderscheiden, kan dit
onnodige inzet van andere disciplines voorkomen.
De Wet op de Lijkbezorging, die zoals de naam al aangeeft, voornamelijk bepalingen
bevat over begraven en cremeren en over de inrichting van begraafplaatsen, kent ook
een aantal regels over de lijkschouw en over overlijdensverklaringen. Het doel van de
wet is dat het begraven en cremeren van lijken naar behoren geschiedt; het doel is niet
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remy smitshuijzen

het opsporen van strafbare feiten. Wel is aangegeven in welke situaties de gemeentelijk
lijkschouwer en de officier van justitie ingeschakeld moeten worden. Dan pas treedt
eventueel het straf(proces)recht in werking.
De Wet op de Lijkbezorging spreekt herhaaldelijk van ‘de verklaring van overlijden’.
Deze term is niet geheel correct. Met ‘de verklaring van overlijden’ wordt niet bedoeld
een verklaring, waarin wordt aangegeven dat iemand is overleden (door welke oorzaak
dan ook). Anders gezegd: het is geen verklaring dat de dood is geconstateerd. Bedoeld
wordt de verklaring waarin de behandelend arts verklaart dat hij overtuigd is van een
natuurlijke dood.
De term ‘lijkschouw’ suggereert dat kijken naar het lijk voldoende is om een schouw te
verrichten. Helaas beperken veel artsen die een lijkschouw verrichten zich inderdaad
slechts tot een (vluchtige) blik op het lijk. De wet geeft overigens niet aan uit welke
onderdelen een lijkschouw dient te bestaan.
Het verrichten van een lijkschouw impliceert het afgeven van een overlijdensverklaring.
Bij een niet-natuurlijke dood kan alleen een gemeentelijk lijkschouwer een ‘officiële
lijkschouw’ verrichten. Een lijkschouw is niet hetzelfde als een onderzoek van een lijk.
Een lijk kan door velen onderzocht worden, maar in principe slechts één keer
geschouwd worden.
Bij de lijkschouw kan men onderscheiden: de doodsoorzaak (cause of death), de aard
van het overlijden (manner of death) en de wijze van overlijden (mechanism/mode of
death). Onder natuurlijke dood wordt verstaan ‘overlijden uitsluitend als gevolg van
een ziekte’. Als niet-natuurlijke dood moet worden beschouwd: overlijden als direct of

De Wet op de Lijkbezorging bevat bepalingen over de lijkschouw en de
overlijdensverklaring, naast regels voor
begraven en cremeren. © iStockPhoto /
Colin Soutar

De lijkschouw
Het doel van de uitwendige lijkschouw is tweeledig:
• Het onderzoek naar plaats en tijdstip van overlijden
• Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder
de dood intrad
Een lijkschouw dient uit de volgende onderdelen te bestaan:
• het onderzoek naar de omstandigheden waaronder de dood intrad,
• het onderzoek van het lijk,
• het vaststellen van het tijdstip van overlijden,
• het vaststellen van de doodsoorzaak en de aard van het overlijden (schifting
tussen natuurlijke en niet-natuurlijke dood) en
• het afgeven van een overlijdensverklaring (en de verklaring voor het Centraal
Bureau van de Statistiek).

Speuren naar Sporen
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indirect gevolg van
– een ongeval, geweld of een andere van buiten komende oorzaak,
– suïcide,
– opzet of schuld van een ander.

Overlijden als gevolg van een ongeval
moet worden beschouwd als een nietnatuurlijke dood.
© iStockPhoto.com / Milan Klusacek

De lijkschouw door een forensisch arts
In alle gevallen dient het lijk ontdaan te worden van alle kleding en van top tot teen te
worden onderzocht. Ook de plaats waar het lijk is aangetroffen, moet in ogenschouw
worden genomen. Het verdient de voorkeur een eerste schouw te verrichten op de plaats
waar de overledene is gevonden. Bij de lijkschouw ter plaatse is het bij een mogelijk
misdrijf van groot belang alle sporen intact te laten. Bij een dergelijke lijkschouw is het
daarom zaak te overleggen met de technisch rechercheurs / forensische opsporing over
de te verrichten handelingen, contaminatiebescherming en het lopen over de plaats van
de misdaad oftewel ‘Plaats Delict’, kortweg P.D.
Dikwijls is een looppad aangegeven afhankelijk van de vordering van het sporenonderzoek. Sommige zaken dulden geen uitstel, zoals een eerste meting van lichaams- en
omgevingstemperatuur. Een meer uitgebreide schouw verricht men dan later, nadat de
politie haar onderzoek ter plekke in zoverre heeft afgerond, dat het lichaam verplaatst
mag worden naar een beter geoutilleerde plaats.
Het schouwen begint met zorgvuldig kijken (denk aan heel kleine insteekopeningen in
de elleboogplooi of op het dijbeen bijvoorbeeld bij insulinegebruik). Schouwen kost tijd.
Door het bekloppen van de borstholte en de buikholte kan vastgesteld worden of zich
lucht of vloeistof in de holtes bevindt. De aanwezigheid van lijkvlekken, lijkstijfheid,

Oorzaken niet-natuurlijke dood
De niet-natuurlijke dood kan worden onderverdeeld in
de volgende categorieën:
• ongeval
• verdrinking
• beknelling
• verstikking
• verslikking
• geweld
• intoxicatie/overdosis (opzettelijk of per ongeluk)
• suïcide (al of niet met hulp)
• euthanasie
• zwangerschapsafbreking na 24 of meer weken zwangerschap
• overlijden door een (para)medische fout
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Een eerste onderzoek op de plaats delict.
Bron: Remy Smitshuijzen

beschouwe-lijk: over de lijkschouw

mate van ontbinding en temperatuur worden beoordeeld (zie pagina 11). Ook de achterkant van het lichaam moet nauwkeurig geïnspecteerd worden!
Bij een onbekende identiteit is het van belang een beschrijving te geven van het
geslacht, de lengte, het gewicht, de huidskleur, de beharing, de kleur van de ogen en
de bijzondere kenmerken (snor, baard, littekens, moedervlekken, pigmentaties, tatoeages, et cetera). Samen met de politie worden de kleding, sieraden en de eventuele
aanwezigheid van een bril, contact- of implantlenzen genoteerd. Het verdient aanbeveling om foto’s te maken voor de verslaglegging.
Als zichtbare letsels aanwezig zijn, worden deze nauwkeurig beschreven: type (schaafwond, bloeduitstorting, scheurwond, snijwond of steekwond) en grootte, vorm en
lokalisatie.
Belangrijke details bij de lijkschouw kunnen kleine bloeduitstortingen zijn, die de plaats
van een verborgen botbreuk markeren of bloed uit oor en neus, als uiting van een schedelbasisbreuk. Misleidend kan een grote flexibiliteit van het lijk zijn, waardoor de indruk
wordt gewekt, dat er een botbreuk is zonder dat dit in werkelijkheid het geval is. Een
‘gebroken nek’ bijvoorbeeld is moeilijk te diagnosticeren. Men moet met deze diagnose
heel voorzichtig zijn; eigenlijk kan deze diagnose alleen bij sectie gesteld worden of met
röntgenopnamen of een MRI scan.
Specifiek zijn soms de kenmerken bij elektrocutie. De huidlagen komen los van elkaar
en vertonen een (zwart)bruine verkleuring. Om de rand van de losgelaten huidlaag
verschijnt een roze halo vanwege verwijding van de oppervlakkige bloedvaten.
Het is bij een verbrand en verkoold lijk vaak moeilijk uit te maken of het slachtoffer is
overleden door brand, of al overleden was toen de brand begon. Het gezicht afgewend
van de brandhaard, tekenen van vlucht of bluspogingen kunnen een indicatie geven.

remy smitshuijzen

Wanneer de identiteit van het
slachtoffer onbekend is, maakt de arts
een nauwkeurige beschrijving van de
lichaamskenmerken.
Bron: © iStockPhoto / Heidi Kristensen

Mensen die schijnbaar levenloos uit het
water worden gehaald, kunnen eventueel
onderkoeld zijn, maar nog wel in leven.
Bron: Remy Smitshuijzen
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Een rode demarcatielijn kan een aanwijzing zijn, dat de verbranding levend weefsel
betrof. Inwendige lijkschouw kan hier uitkomst brengen, door na te gaan of er roetdeeltjes in de luchtwegen en longen aanwezig zijn. Dit is een aanwijzing dat de overledene tijdens de brand nog in leven was.
Hypothermie
Bij mensen die (schijnbaar) levenloos uit het water gehaald worden, terwijl zij kennelijk
kort tevoren te water zijn geraakt, moet vastgesteld worden of zij overleden zijn dan wel
slechts onderkoeld. Bij twijfel geldt het adagium: een dode patiënt is pas dood als hij
warm en dood is! Ook bij personen die in de buitenlucht onderkoeld zijn geraakt, speelt
dit probleem. In vrieskou of bij tocht kan een schaars geklede persoon binnen enkele
uren tot 30 graden of lager afkoelen.
Uiteraard is het tempo waarin iemand afkoelt van veel factoren afhankelijk: een groot en
dik persoon koelt minder snel af dan een klein en mager persoon (vooral kinderen zullen
sneller afkoelen). Tocht en vocht, kleding, ondergrond, stroming en alcoholgebruik (vaatverwijding!) spelen ook hier een rol. Vooral oudere mensen die onderkoeld raken,
kunnen het gevoel hebben, dat zij het heel warm hebben door een verstoring van de
temperatuurregulatie en trekken dan hun kleding uit. Dit geeft het merkwaardige paradoxale beeld van een naakte overledene, bijvoorbeeld in de sneeuw of een vertrek met
koude omgevingstemperatuur.
Toxicologie
Bij de lijkschouw kan een vermoeden van een vergiftiging naar voren komen. Welke stof
betreft het en wat was de dosering? Soms wordt gesuggereerd dat vele gifmoorden gemist
worden in Nederland. Welke aanwijzingen heeft men voor een vergiftiging? Opvallende
aanwijzingen kunnen injectielittekens of voorwerpen rond het slachtoffer, zoals spuiten,
drugs en medicijnverpakkingen zijn.
Helaas is in de meeste gevallen van vergiftiging niets aan het lijk te zien.

Wanneer bij een lijk lege injectiespuiten
worden gevonden, moet de mogelijkheid
van vergiftiging overwogen worden.
© iStockPhoto.com / Darren Hubley
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Tijde-lijk onderzoek
Vaststellen van het tijdstip van overlijden aan de hand van postmortale
veranderingen. Joris Stomp
Sinds mensenheugenis kent men het belang van een goede schatting van de verstreken tijd na overlijden. Politieonderzoek na
moord en doodslag houdt zich altijd bezig met de verklaringen en
alibi’s van mogelijke verdachten rondom dat niet exact bekende
tijdstip. Men zou dus denken dat de wetenschappelijke ontwikkelingen op forensisch gebied al lang een perfecte methode hebben
opgeleverd om hier (rechts)zekerheid over te krijgen. Helaas is het
nog lang niet zover…
Voordat alles op een rijtje gezet wordt, hier eerst een korte beschouwing over het overlijden zelf. Wat is dat eigenlijk? In de
biologie geldt dat alles wat leeft ooit doodgaat. Bij eencellig leven
betekent het dat de cel onomkeerbaar niet meer functioneert.
Maar hoe zit dat bij meercellige organismen zoals de mens? De
overlevingstijd van verschillende cellen na bijvoorbeeld zuurstofgebrek loopt sterk uiteen. Zo kunnen hersencellen maar zeer kort
zonder zuurstof. Van spieren en huid is uit de transplantatiegeneeskunde bekend dat ze na meerdere uren nog kunnen functioneren!
Als het hart niet meer klopt ben je dan dood? Of als de hersenen
niet meer functioneren, maar het hart nog wel klopt?

Joris Stomp is forensisch arts en verbonden aan de GGD te
Amsterdam.
Wat gebeurt er hierna met het lichaam, het ‘stoffelijk overschot’?
En hoe snel gaat dat dan allemaal? Nadat de dood is ingetreden,
sterven alle cellen en celgroepen (organen) af. Dit gaat gepaard
met veel en complexe veranderingen op biochemisch niveau,
zoals het tot stilstand komen van diverse enzymatische processen, veranderingen in doorlaatbaarheid van de celmembraan en
veranderingen in de elektrolytenbalans.

Wanneer bij een persoon hartslag en adem niet waarneembaar
zijn, lijkt het erop dat hij is overleden. Bij onderkoeling moet men
echter beducht zijn op schijndood.
© iStockPhoto.com / Matthew Rambo

Zo zijn er veel vragen die ervoor zorgen dat het begrip ‘dood’
goed gedefinieerd moet worden. Daarom worden er begrippen
als ‘schijndood’, ‘hersendood’ en ‘klinisch dood’ gehanteerd in
de geneeskunde. Schijndood wil zeggen dat hartslag en ademhaling door te voelen en te kijken niet waarneembaar zijn, maar
dat de patiënt (nog) niet is overleden. Dit treedt vooral op bij
onderkoeling. Klinisch dood wil zeggen dat ademhaling en
hartslag gestopt zijn, maar dat de hersenen nog niet dood zijn.
Reanimatie is dan nog mogelijk. En met hersendood wordt
bedoeld dat de hersenfunctie onomkeerbaar is uitgevallen.
Ademhaling en bloedsomloop kunnen dan nog met kunstmatige
ondersteuning functioneren. Iemand is dood als ademhaling,
circulatie en hersenen onomkeerbaar zijn uitgevallen.
Speuren naar Sporen
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Het celmetabolisme, de stofwisseling, komt tot stilstand. Bij de
stofwisseling komt warmte vrij. We kennen dit als lichaamswarmte. De lichaamswarmte wordt gereguleerd door onder andere de
bloedsomloop (vaatvernauwing bij kou en vaatver-wijding bij
hitte) en het zenuwstelsel (zweten bij warmte en rillen bij kou).
Dat resulteert bij de mens tijdens het leven in een ongeveer constante lichaamstemperatuur van rond de 37 graden Celsius. Na
de dood krijgen we dus te maken met afkoeling. Omdat afkoeling
een makkelijk waarneembaar en meetbaar fenomeen is, wordt
van oudsher gebruik gemaakt van afkoeling bij de schatting van
de tijd na overlijden.
Bepalen van het verstrijken van de tijd na overlijden
Aan de hand van eenvoudig onderzoek schatte men vroeger de
postmortale daling van de lichaamstemperatuur op ongeveer
1 graad per uur in, totdat het lichaam de omgevingstemperatuur
had aangenomen. Tegenwoordig weet men door systematisch
onderzoek dat dit niet klopt. Ook probeerde men door op verschillende tijden de temperatuur van het lijk te meten, zodat
men een indruk kreeg van de snelheid waarmee het lijk afkoelde,
te ‘extrapoleren’ naar het tijdstip van overlijden. Ook deze
methode was niet erg nauwkeurig, omdat de snelheid waarmee
een lichaam afkoelt niet constant is, bijvoorbeeld doordat de
omgevingstemperatuur niet constant is.
Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het afkoelen van een
lijk en dus van invloed zijn op het tempo waarmee de afkoeling
optreedt. Zoals de invloed van kleding, natte of droge ondergrond,
geleiding, straling, convectie en de verhouding tussen het oppervlak en het gewicht van het lijk. Zo koelen kinderen (relatief groot
oppervlak en relatief kleine kern) veel sneller af dan volwassenen
en dikke mensen weer langzamer dan dunne mensen.
Het moderne forensisch-medische onderzoek van het tijdstip van
overlijden is gebaseerd op de modellen van Henssge. Deze Duitse
forensisch arts heeft op basis van duizenden metingen van de
temperatuur van afkoelende lijken een model ontwikkeld. In dit
model wordt een verband gelegd tussen de omgevingstemperatuur, de gemeten temperatuur van het lichaam en het gewicht en
andere variabelen. Hieruit valt met behulp van het zogenaamde
nomogram van Henssge het tijdstip van overlijden redelijk nauwkeurig te schatten. Uit het schema is de verstreken tijd na overlijden vrij eenvoudig af te lezen.
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De hoeveelheid kleding die een slachtoffer draagt, heeft invloed
op het tempo waarmee het lijk afkoelt.
Bron: © iStockPhoto.com / Özgür Donmaz

In dit model moet rekening worden gehouden met alle factoren
zoals hierboven genoemd. Ook dit model is niet zaligmakend.
In de toekomst zal met hulp van computerprogramma’s en het
invoeren van nog meer variabele veranderingen op, aan, in en
rond het lichaam het tijdstip van overlijden van een aangetroffen
lijk nog nauwkeuriger vastgesteld kunnen worden.
Naast de temperatuurscurven zijn er nog andere kenmerken aan
een lijk die een tijdsindicatie kunnen geven. Namelijk lijkvlekken
en lijkstijfheid.
Lijkvlekken
Lijkvlekken ontstaan doordat het bloed naar het netwerk van
capillairen en venen in de laagst gelegen delen van het lichaam
zakt. De uitzakking naar de laagst gelegen delen zal na 6 tot 12
uur voltooid zijn. Meestal ontstaan lijkvlekken na 30 minuten

De mens heeft een vrij constante lichaamstemperatuur van
ongeveer 37 graden Celsius. De afkoeling die optreedt na
overlijden wordt van oudsher gebruikt om het tijdstip van
overlijden te schatten. Bron: © iStockPhoto.com

tijde-lijk onderzoek

joris stomp

Met behulp van het model van Henssge is het tijdstip van overlijden redelijk nauwkeurig te schatten. Het afgebeelde nomogram
combineert gegevens over afkoeling van het stoffelijke oveschot
met lichaamsgewicht, omgevingstemperatuur en lichaamstemperatuur. Bron: Wikipedia

lage omgevingstemperatuur tijdens of na overlijden (hypothermie
en bevriezing, maar ook door koeling in een mortuarium) geeft
een rode kleur van de lijkvlekken te zien.

tot 2 uur na het overlijden. Bij magere mensen kunnen ze echter
sneller zichtbaar zijn. Bij bloedarmoede en bloedverlies ziet men
soms helemaal geen lijkvlekken.
De wegdrukbaarheid van een lijkvlek is te demonstreren door met
een vinger enkele seconden stevig erop te drukken. In feite wordt
het bloed zo tijdelijk uit de bloedvaten gedrukt. Gewoonlijk blijven lijkvlekken 12 tot 24 uur na de dood wegdrukbaar. Na één
dag beginnen de bloedcellen te ontbinden en diffundeert het
bloed door de capillairwand naar de weefsels en ‘fixeert’ de lijkvlek zich. De lijkvlek is dan niet meer wegdrukbaar en verplaatsbaar. De verplaatsbaarheid van lijkvlekken duidt op het verschijnsel
dat ze na omdraaien van het lijk zakken naar het gebied dat dan
het laagst gelegen is.
De normale en meest voorkomende kleur van de lijkvlek is blauwpaars tot roodpaars. De lijkvlek is meer blauwpaars van kleur bij
zuurstofgebrek bij long- en hartfalen. Een helderrode kleur van de
lijkvlekken wordt gezien bij een kool-monoxidevergiftiging. Een

Lijkstijfheid (rigor mortis)
Na de aanvankelijke postmortale verslapping treedt stijfheid van
de spieren op. Bij het intreden van de rigor verliezen de spiervezels hun soepelheid, de spier wordt stijf. Door de verstijving
zijn ook gewrichten niet meer bewegelijk. Het lichaam verstijft
in de houding waarin de persoon is overleden of kort na het
overlijden terecht is gekomen. Het biochemische proces dat
rigor mortis veroorzaakt, is anders dan het proces dat tot contractie van spieren leidt. De rigor is dan ook geen contractie, maar
– zoals het woord ook al zegt – een verstijving. De contractiele
spiereiwitten actine en myosine gaan door enzymatische processen een verbinding aan, die pas ophoudt te bestaan als deze
eiwitten zijn vergaan. Het enzymatische proces en daarmee
de lijkstijfheid is afhankelijk van de temperatuur: in een koude
omgeving gaat het trager, in een warme sneller.
Meestal begint de lijkstijfheid 2 tot 3 uur na het overlijden. Hoe
kouder het is, hoe trager het proces verloopt. De lijkstijfheid is
meestal na 6 tot 12 uur volledig. De verdwijning van de lijkstijfheid verloopt in de zelfde volgorde, dus de spieren die het eerst
stijf werden (nek, kaken), verslappen ook als eerste. Meestal
begint de lijkstijfheid na 18 tot 36 uur weg te trekken en na 2 tot 3
dagen is de rigor vrijwel altijd verdwenen. Door ontbinding van
de eiwitten verdwijnt lijkstijfheid uiteindelijk weer. Als de lijkstijfheid eenmaal is verdwenen, dan keert deze ook niet meer terug.
Bij bevriezing kan het lijk al stijf, dat wil zeggen bevroren zijn,
voordat de echte rigor optreedt. Na ontdooien zal de rigor alsnog
optreden.
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Leven na de dood
Over forensische entomologie.
Redactie, met dank aan Jan Krikken voor zijn kritisch commentaar
Stoffelijke resten
De spreuk ’Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ is op alle
leven van toepassing, zo ook op stoffelijke overschotten zoals we
die in het misdaadonderzoek aantreffen. Dat terugkeren tot stof
gaat, zoals bekend, niet vanzelf. Een leger van micro- en macroorganismen, waaronder talloze insecten, speelt daarin een rol, en
dat leger volgt bij zijn operaties bepaalde wetmatigheden. In feite
hebben we in dit forensisch werk te maken met ecologische processen die op hun beurt weer stoelen op de zeer uiteenlopende
levenscycli van de vele deelnemende soorten.
De forensisch entomoloog houdt zich voornamelijk bezig met
het bestuderen van insecten die een overleden slachtoffer koloniseren. Daarbij maakt hij vooral gebruik van het feit dat bepaalde
insectensoorten (met name vliegen) hun eieren binnen een bepaald tijdsbestek op een lijk leggen en dat ook hun larven (maden)
zich binnen een bepaald tijdsbestek ontwikkelen. De larven verpoppen vervolgens en tenslotte vliegen ze als volwassen vliegen
weg.
Zo’n kolonisatie begint meestal met bromvliegen en het eindigt
met spektorren, en daar tussen in zitten bijvoorbeeld mijten die
weer de eieren van de vliegen opeten. De forensisch entomoloog
analyseert het stadium waarin de eiafzetting, larve-ontwikkeling
en verpopping (de metamorfose) zich bevindt. Hij brengt de ver-

© iStockPhoto.com /
Biehler EDV-Dienstleistungen
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Jan Krikken is entomoloog, Nationaal Natuurhistorisch Museum
Naturalis, Leiden.

schillende, in de tijd opeenvolgende soorten insecten, de
zogenoemde successie, in kaart en kan zo vrij nauwkeurig het
moment schatten waarop de dood intrad en de afbraakprocessen
zijn begonnen. En dat is juist wat politie en justitie meestal graag
willen weten: het postmortale interval: de tijd die is verstreken
tussen het overlijden en het vinden van het lijk.

De kolonisatie van een lijk begint vaak met de bromvlieg (boven)
en eindigt met de spektor (onder). Bron: Wikipedia

Daarbij geldt wel dat de omgevingsomstandigheden van het lijk
gedurende die periode bekend zijn. Met name de omgevingstemperatuur is van groot belang bij de snelheid waarmee
metamorfose en successie verlopen. Bij moordgevallen speelt dat
soort informatie soms een belangrijke rol om de bewijsvoering
tegen een verdachte rond te krijgen of om diens onschuld aan
te tonen. Wie de televisieserie Crime Scene Investigation (CSI)
volgt, kijkt daar niet meer van op. Bij vrijwel elke aflevering zie
je Gil Grissom (William Petersen) met een pincet poppen, larven
of volgroeide insecten in potjes en zakjes stoppen die hij in zijn
laboratorium verder opkweekt en onderzoekt.

redactie

leven na de dood

In Nederland heeft de forensische entomologie slechts een
bescheiden positie. Op dit moment gaat het om zo’n tien zaken
per jaar, te weinig voor een fulltime forensisch entomoloog. De
expertise op dit gebied is voortgekomen uit het natuurhistorisch
museum Naturalis, vanwege de brede entomologische kennis die
daar aanwezig is. In Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten
is dat anders. De Franse gendarmerie moet alle insectenvondsten
van lijken bij haar eigen entomologen in het centrale laboratorium
bij Parijs inleveren.
Informanten
Bromvliegen zijn zonder meer de belangrijkste informanten van
de forensische entomoloog. Er zijn in Nederland zo`n zestig soorten bromvliegen, waarvan de harige, min of meer blauwe bromvliegen van het geslacht Calliphora en de groene bromvliegen van
het geslacht Lucilia het meest voorkomen. Sommige bromvliegen
kunnen een lijk op zestig kilometer afstand ruiken, en allemaal
zetten ze onder niet-winterse omstandigheden binnen een uur
hun eerste eitjes af. Als de politie jonge eitjes op het lijk aantreft,
is het lijk hoogstens een etmaal oud, maar als de eitjes al zijn
uitgekomen en er larven (maden) rondkruipen, zijn we al weer
een paar uur verder.

De tijd vliegt
De snelheid waarin eitjes uitgroeien tot een volwassen
bromvlieg hangt af van verschillende factoren, zoals:
• de omgevingstemperatuur van het lijk
• de ligging van het lichaam in de zon of de schaduw
• de chemische samenstelling van de omgeving
(vervuiling et cetera)
• de toestand van het lichaam voor overlijden
(drugs en dergelijke)
• de weersomstandighedenzwangerschap
Voor alle insecten die op of in een lijk zitten, werken die
factoren anders uit. Door de diertjes te verzamelen, de
soort en het ontwikkelingsstadium te bepalen, is het vaak
mogelijk een uitspraak te doen over:
•
•
•
•

het tijdstip van overlijden
de plaats van overlijden
of het lijk na de moord is verplaatst
welk moordwapen is gebruikt

Eén van de groene bromvliegsoorten, de Lucilia sericata, heeft
voorkeur voor een open en zonnige omgeving. Als op een lijk

De aanwezigheid van maden (vliegenlarven) op een lijk wijst er op dat de eitjes
die vliegen er op hebben gelegd al zijn
uitgekomen. Bron: Wikipedia

De blauwe (Calliphora) (links) en de
groene (Lucilia) (rechts) bromvlieg zijn
in Nederland het meest voorkomend.
Bron: Wikipedia
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dat ergens binnen wordt aangetroffen, veel maden van deze vlieg
worden gevonden, ligt de conclusie voor de hand dat het lichaam
na het overlijden is verplaatst. Er zijn verschillende larvenstadia
(zie afbeelding) en van al die stadia leven weer tal van andere
geleedpotigen, zoals roofmijten, kevers en sluipwespen. Elke
fase brengt zijn eigen menagerie aan insecten mee. De eerste
drie weken zijn het de vleesvliegen, roofkevers, mieren, mijten
(die weer de eieren van andere insecten eten), aaskevers, kaasvliegen en parasitaire wespen. In week twee tot vier wordt het
lijk bezocht door keverlarven, mijten en motten. Na drie weken
duiken meeltorren en spektorren op, waarvan de larven aan de
resterende botten, huid, en haren knagen. Zij sluiten de rij van
opeenvolging van insecten. De volledige successie kan tientallen insectensoorten omvatten. Behalve insecten zijn er ook
andere ‘creepy crawlies’, waaronder spinachtigen, wormen en
pissebedden. Zij verschijnen meestal pas later ten tonele.

Van elk levensstadium van de bromvlieg leven weer tal van
andere insecten. Bron: © Hans Huijbregts & Jan Krikken

Zijn de lichamen begraven, dan zijn er weer andere soorten in het
spel. Verschillende soorten kleine vliegjes van de familie Phoridae
(in het Engels heten ze coffin flies) kunnen tientallen centimeters
graven naar een lijk, om daar hun eieren af te zetten. Vooral op
zanderige gronden komen ze diep. Er zijn een paar soorten die
moeilijk te onderscheiden zijn, maar het is ook niet zo belangrijk
welke soort het precies is. Als je veel Phoridae vindt, is het lijk
begraven geweest.

De groene bromvlieg Lucilia sericata leeft graag in een open en
zonnige omgeving. Wanneer op een lijk dat ergens binnen wordt
aangetroffen, veel maden van deze vlieg worden gevonden, ligt
de conclusie voor de hand dat het lichaam na het overlijden is
verplaatst. Bron: Wikipedia
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Op lijken die in het water liggen, treft men uiteraard weer andere
diergroepen aan. De belangrijkste omgevingsfactor die de metamorfose en successie beïnvloedt, is de temperatuur en het verloop
daarin tijdens de periode na de dood (het postmortale interval).
Bij toenemende temperaturen, uiteraard met een bovengrens,
wordt de metamorfose aanmerkelijk versneld. Verder zijn aanwijzingen van menselijk ingrijpen natuurlijk van groot belang.
Daders slepen vaak met hun slachtoffers of stoppen ze in een
plastic zak of vriezer waardoor een lijkenfauna wordt aangetroffen
die niet overeenkomt met wat men op grond van andere feiten
zou verwachten.
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Vliegjes van de soort Phoridae kunnen in de grond graven om
vervolgens hun eitjes te leggen op lijken die begraven liggen.
Wanneer op een lijk eitjes van Phoridae gevonden worden is
het lijk dus begraven geweest. Bron: Wikipedia / Agricultural
Research Service

Onderzoek ter plaatse
De technische rechercheurs voeren het sporenonderzoek op de
plaats van het delict uit. Met een checklist in de hand verzamelen
ze insecten. Hoe ze moeten verzamelen is sterk afhankelijk van
de situatie. Een stoffelijk overschot van ruw geschat een week oud
moet een rechercheur systematisch en goed gedocumenteerd op
insecten en andere geleedpotigen bemonsteren, ook de bodem
onder en rondom het lichaam. Je kunt larven en poppen immers
ook op, of in de bodem, en zelfs op enige afstand van het lichaam
aantreffen. Als er een lijk in een huis is gevonden, dan is het ook
van belang om onder de deurmat te kijken, en in de spleten van
de vloer. Het gevonden materiaal moet onmiddellijk worden
gefixeerd in alcohol. En soms moet men ook levend materiaal van
de onvolwassen stadia verzamelen, zodat men kan proberen ze
door te kweken en vervolgens te identificeren.
Als men vroeg bij een slachtoffer is, en dus nog met de eerste
kolonisatie-golf van insecten te maken heeft, kan het tijdsinterval
met vrij veel nauwkeurigheid worden berekend. Zo werd in een
park in augustus het lijk aangetroffen van een jong meisje. Bij het
onderzoek ter plaatse, zag men groene vliegen, die druk bezig

Tijdstip van overlijden ingeperkt
Een voorbeeld uit de praktijk: buitenlandse toeristen maakten
langs een snelweg een sanitaire stop. In het struikgewas langs
de parkeerplaats vonden ze een stoffelijk overschot in gevorderde staat van ontbinding. Het ging om een man die door zijn
hoofd was geschoten. De bemonstering op de plaats van het
delict leverde onder meer maden en een pop van een bromvlieg
op. Het laatste, oudst aanwezige ontwikkelingsstadium wees
bij de heersende temperaturen op een postmortaal interval
van omstreeks twee weken. Dit kwam ongeveer overeen met
de datum waarop de partner van het slachtoffer hem het laatst
levend had gezien. Hierdoor kon de periode waarin het delict
mogelijk is gepleegd tot enkele dagen worden ingeperkt; het
slachtoffer moet zijn omgebracht kort nadat hij voor het laatst
levend was gezien. Vermoedelijk ging het om een vergelding in
het drugsmilieu.
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waren met het afzetten van witte eipakketjes. Sommige van de
pakketjes bewogen, en leken uit larfjes te bestaan. Het door verstikking omgekomen slachtoffer was vermist sinds de vorige dag.
De pas uitgekomen larfjes wezen op een eerste ei-afzettingsactiviteit van minstens 12 uur geleden. Ook hiermee kon het tijdsvenster van overlijden aanzienlijk worden ingeperkt.

Museumkevers ontwikkelen zich op dode vliegen. Dit gebeurt
minstens twee weken nadat de persoon is overleden.
Bron: Wikipedia

Vrijspraak door entomologie
Entomologische bevindingen zijn zelden de enige die een
rol spelen in de bewijsvoering. Ze kunnen echter wel zwaar
wegen. En er zijn niet alleen voorbeelden van belastende
bevindingen, maar er kan ook ontlastend materiaal te voorschijn komen. Zo is er het klassieke geval van de Hongaarse
veerpontschipper. In de argumentaties is het vergelijkbaar
met het eerder beschreven meisje dat in het park was gevonden. De man zat al acht jaar in het gevang, toen een entomoloog tegen het desbetreffende dossier aanliep: de jonge
vliegen stadia, die bij het onderzoek de dag na de vondst
van het lijk werden aangetroffen op het gedode slachtoffer,
moesten toch echt stammen uit de tijd voordat de schipper
de avond ervoor zijn dienst begon. Voor die periode had hij
een sluitend alibi. Daardoor werd hij na de herintroductie
van deze bevindingen, onmiddellijk in vrijheid gesteld. Hij
had altijd ontkend.

Menselijke interventie
Een geval van moord gevolgd door versleping achteraf is het volgende.
Op een geblindeerde bovenverdieping van een woning werden op en
om een lijk massa’s maden en levende en dode volwassen bromvliegen
van de soort Lucilia sericata aangetroffen, plus larven van museumkevers. Deze Lucilia zet haar eieren af onder zonnige omstandigheden
op warme lichaamsoppervlakken. De massale ontwikkeling en de vele
uiteenlopende aanwezige levende en dode stadia van Lucilia pasten
niet bij de omstandigheden waaronder het lijk werd aangetroffen: in een
geblindeerde ruimte. Dat wijst op menselijke interventie. Het slachtoffer
was in dit geval zeer waarschijnlijk overdag buitenshuis overleden, of het
lijk had buitenshuis gelegen. De conclusie was hier dat het slachtoffer al
minstens twee weken dood was. Waarschijnlijk nog langer, omdat zich
kennelijk museumkevers hadden ontwikkeld op de massa dode vliegen.
En daar gaat meer dan twee weken overheen.
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Vrij en ontbonden
Over ‘body farms’.
Pieter Bol
Een ‘body farm’ is een instelling waar wordt onderzocht hoe de
lichamen van overleden mensen en dieren tot ontbinding overgaan. De oudste en wellicht bekendste is het onderzoeksinstituut
in Knoxville, Tennessee: University of Tennessee Anthropological
Research Facility.
Het instituut werd opgericht door William Bass. Op een beveiligd
gebied van ongeveer een hectare groot ligt een groot aantal lichamen te vergaan en dit wordt gevolgd in het onderzoek. Al meer
dan 300 mensen hebben ervoor gekozen hun lichaam na het overlijden te doneren aan deze body farm. Er zijn momenteel 120
aanbiedingen per jaar. Er zijn vergelijkbare instellingen in North
Carolina en Texas.
De ontbindende lichamen worden in verschillende omgevingen
neergelegd. Sommige gewoon in het open veld, andere geheel of
gedeeltelijk begraven, al dan niet bedekt met iets. Ook worden
lijken in bijvoorbeeld auto’s gelegd of onder water gehouden.
Door deze lijken te onderzoeken, hoopt men in de toekomst steeds
beter te kunnen bepalen hoe lang een gevonden lijk al ergens ligt.
Dit kan heel belangrijk zijn bij het oplossen van moordzaken.

Pieter Bol is arts-epidemioloog, wetenschapsjournalist en
eindredacteur van dit cahier.

Een man doet onderzoek naar een ontbonden lijk op een
body farm in de Verenigde Staten.
Bron: Patrick Jones, Purdue University, Indiana, USA

In India bestaat een body farm waar onderzoek wordt gedaan
naar de ontbinding van vee. Bron: Wikipedia
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Wat is de doodsoorzaak en hoe stierf het slachtoffer?

Bron: Remy Smitshuijzen
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Ontleding in factoren:
over forensische pathologie
Bela Kubat
Forensische ofwel gerechtelijke pathologie wordt beoefend door klinisch pathologen die
zich hebben gespecialiseerd in het onderzoek naar en de interpretatie van verwondingen
en het vaststellen van de doodsoorzaak, met name bij verdenking van een misdrijf. Om
een forensische patholoog te worden moet men de specialisatie tot klinisch patholoog
afgerond hebben. Dan volgt nog een scholing in de bijzondere aspecten van de forensische pathologie.
Het ‘Nederlands Forensisch Instituut’ (NFI) is een instituut dat diverse onderzoeken
verricht die nodig zijn voor het oplossen van misdrijven. Het NFI kent meer dan 30
onderzoeksgebieden en er worden jaarlijks ongeveer 41.000 onderzoeken verricht.
De forensische pathologie wordt in Nederland momenteel alleen in het NFI beoefend,
het instituut ressorteert onder het Ministerie van Justitie. In de omringende landen zijn
forensische pathologie laboratoria veelal verbonden aan een universiteit. Momenteel
werken er bij het NFI zeven forensisch pathologen. Omdat de onderzoeksmogelijkheden in de geneeskunde (en dus ook binnen de forensische pathologie) steeds toenemen en daardoor ook ingewikkelder worden hebben de forensisch pathologen
aandachtsgebieden zoals onderzoek van kinderen (kinderpathologie), onderzoek van
de hersenen (neuropathologie) of onderzoek van verkeers- en vliegtuigongevallen.
In Nederland worden tussen de 500 en 600 forensische secties per jaar verricht. Niet
alle overledenen die bij een forensische sectie worden onderzocht zijn slachtoffers
van een misdrijf. Bij ongeveer tweederde van de forensische secties worden geen
aanwijzingen gevonden dat de dood een gevolg is van een misdrijf. In een aantal
gevallen worden intoxicaties (vergiftigingen) aangetoond, bijvoorbeeld door alcohol
of drugs. Sommige doodsoorzaken berusten op een ziekteproces, bijvoorbeeld een
hartinfarct of een infectie.

Bela Kubat is forensisch patholoog en
verbonden aan het Nederlands Forensisch
Instituut te Den Haag.

Forensische secties worden in Nederland
in het Nederlands Forensisch Instituut
verricht.
Bron: Nederlands Forensisch Instituut

In een klein deel van de forensische secties is de doodsoorzaak tevoren al duidelijk
maar moet de sectie informatie verschaffen over de exacte wijze van overlijden. Dit
is met name het geval bij verkeersongevallen of vliegtuigrampen. In enkele procenten
van (zowel klinische als forensische) secties wordt geen anatomische doodsoorzaak
gevonden. In die gevallen is de dood mogelijk ingetreden ten gevolge van een verstoorde lichaamsfunctie, bijvoorbeeld een hartritmestoornis. Een dergelijke functieverstoring
kan na het overlijden, wanneer alle orgaanfuncties zijn gestopt, niet meer worden aangetoond.
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Secties
Medische secties zijn te onderscheiden in klinische en forensische secties. Een sectie,
ook wel obductie genoemd, is een medisch onderzoek aan overledenen. De vraagstelling bij klinische secties betreft gewoonlijk de doodsoorzaak of de juistheid van de diagnose of de behandeling in het ziekenhuis. Klinische secties worden door de klinische
patholoog verricht. De nabestaanden moeten toestemming geven voor het verrichten
van een klinische sectie. De klinische patholoog besteedt slechts een paar procent van
zijn tijd aan het verrichten van secties. Het merendeel van zijn tijd onderzoekt hij kleine
weefselstukjes van levende patiënten om de aard van de aandoening te bepalen. Aan de
hand van zijn onderzoek wordt de verdere behandeling bepaald. Dit kan ook tijdens een
operatie geschieden; met de uitslag kan de chirurg het verdere beleid bepalen.

Sectiekamer met in het midden de sectietafel. Bron: Nederlands Forensisch Instituut

Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp
(1632) door Rembrandt van Rijn.
Bron: Wikipedia

In tegenstelling tot de klinische patholoog bestaan vrijwel alle werkzaamheden van een
forensisch patholoog uit secties en de daaruit voortvloeiende aanvullende medische
onderzoeken. In de forensische pathologie is dus de sectie het onderzoeksmiddel bij
uitstek.
Wanneer iemand onder verdachte omstandigheden komt te overlijden of wanneer
iemand dood wordt aangetroffen en de oorzaak niet duidelijk is, kan een officier van
justitie een gerechtelijke sectie gelasten. Het lichaam van de overledene wordt dan ‘in
beslag genomen’ door de officier van justitie. Zolang het lichaam in beslag is genomen,
hebben de nabestaanden er geen zeggenschap over en kunnen zij de forensische sectie
niet tegenhouden. Pas na afronding van de verrichte onderzoeken wordt het lichaam
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door de officier van justitie ‘vrijgegeven’ en mogen de nabestaanden erover beschikken.
Deze procedure is voor de nabestaanden vaak zeer ingrijpend maar is noodzakelijk voor
de opheldering van misdrijven.
Als de officier van justitie besluit een gerechtelijke sectie te ‘gelasten’ geeft hij aan de
forensische patholoog de opdracht ‘de doodsoorzaak en alles wat van belang kan zijn’
na te gaan. Dat is een zeer breed geformuleerde opdracht en een forensische sectie is
ook een zeer breed opgezet onderzoek van de overledene. Naast het bepalen van de
doodsoorzaak en de reconstructie van hetgeen tot de dood heeft geleid worden de
bevindingen van de sectie ook gebruikt bij de bepaling van de identiteit indien deze
niet bekend is.
Forensisch postmortaal onderzoek bestaat uit een uitwendige schouwing, een inwendige
schouwing en diverse aanvullende onderzoeken. De sectie zelf duurt 3 tot 8 uur, afhankelijk van de hoeveelheid aangetroffen letsels. Alle bevindingen worden beschreven en
gefotografeerd. Daarvoor beschikt het NFI over eigen fotografen. De forensische fotografie is belangrijk voor de documentatie van bevindingen en kent eigen, specifieke
regels. Bijvoorbeeld in oude, onopgeloste zaken (‘cold cases’) kan de fotografische
documentatie van bevindingen een belangrijke rol spelen bij de opheldering en strafvervolging.

Wanneer een gerechtelijke sectie wordt
gelast, wordt het lichaam pas na afname
van het benodigde materiaal door de
officier van justitie ‘vrijgegeven’ en mogen
de nabestaanden erover beschikken.
© iStockPhoto.com / Ensa

In Nederland is het gebruikelijk dat een forensische sectie wordt uitgevoerd door één
forensische patholoog en één of twee technische assistenten. De assistenten helpen bij
de preparatie (openen van het lichaam en het uitnemen van de organen) en het verzamelen van de weefselmonsters. Zij zijn verantwoordelijk voor een exacte en correcte
identificatie en administratie van de afgenomen materialen voor aanvullende onderzoeken. Dit wordt ook wel de ‘chain of custody’ genoemd. Een correcte ‘chain of
custody’ garandeert dat de bewijsmaterialen niet kwijt raken, niet verwisseld worden
en niet kunnen worden gemanipuleerd.
De uitwendige schouwing
Voordat het onderzoek van de inwendige organen begint, worden alle veranderingen
op en vlak onder de huid zeer nauwkeurig beschreven en gefotografeerd. Hierbij let
de patholoog op huidwonden zoals steek-, schot- of schaafwonden. De locatie van het
letsel op het lichaam wordt vastgelegd. De kenmerken van het letsel worden beschreven.
De patholoog zoekt ook naar onderhuidse bloeduitstortingen (‘blauwe plekken’) en let
op specifieke patronen van letsels zoals de omtrek van een voorwerp dat het letsel heeft
veroorzaakt.
Daarnaast let men op afwijkingen die op een bepaald mechanisme kunnen wijzen dat
tot het overlijden heeft geleid. Een voorbeeld hiervan zijn puntvormige bloedinkjes, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van de oogleden. Dergelijke bloedinkjes kunnen wijzen
op verstikking of een ernstige infectie, een bloedvergiftiging (sepsis), als doodsoorzaak.
Naast letsels en tekenen van ziekte worden tijdens de uitwendige schouwing ook een
aantal lichaamskenmerken genoteerd zoals de lichaamslengte en het gewicht, de haarkleur, littekens of tatoeages.
Speuren naar Sporen

Alle bevindingen tijdens een forensische
sectie worden beschreven en gefotografeerd. Het Nederlands Forensisch Instituut
heeft daar tegenwoordig eigen fotografen
voor in dienst.
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Tijdens de inwendige schouwing worden
de inwendige organen onderzocht.
© iStockPhoto.com / Izabela Habur

De inwendige schouwing
De inwendige schouwing is het onderzoek van het hele lichaam, waaronder ook de
hersenen. Hiervoor wordt het lichaam geopend via huidsneden die zodanig verlopen
dat zij bij het opbaren van de overledene niet zichtbaar zijn. Na de doorsnijding van de
huid en het openen van de borstkas en de schedel kan men de lichaamsholten en de
inwendige organen beoordelen. Daarbij let men op eventuele inwendige verwondingen
en de hoeveelheid bloed bij bloeduitstortingen in lichaamsholten wordt opgemeten.
Bijvoorbeeld bij schotverwondingen wordt ook de richting van het schotkanaal gereconstrueerd. Dit kan eventueel van belang zijn bij het zoeken van de plaats waarvandaan
geschoten werd. Vervolgens worden alle organen uit het lichaam genomen, beschreven,
gewogen en ingesneden. Hierbij wordt met name gelet op eventuele ziekelijke afwijkingen. De organen worden na de inspectie terug in het lichaam gelegd.
Tijdens de inwendige schouwing worden ook kleine weefselmonsters genomen en
lichaamsvloeistoffen bewaard voor aanvullend microscopisch onderzoek.
Aanvullend onderzoek
Een onderdeel van elke obductie, ook van de forensische sectie, is microscopisch onderzoek van de belangrijke inwendige organen, zoals hart, longen, lever, milt, nieren en
hersenen. Het betreft kleine weefselmonsters van ongeveer 1 bij 1 bij 0,5 cm die met
behulp van speciale bewerkingen en kleuringen microscopisch worden onderzocht.
Hierbij wordt gelet op ziekelijke afwijkingen of kenmerken van weefselbeschadiging
die informatie kunnen verschaffen over de mate of het tijdstip van geweldsinwerking op
dat orgaan. De bewerking van deze weefselmonsters wordt door analisten verricht, die
een gespecialiseerde MBO of HBO opleiding hebben gevolgd en zich hebben toegelegd
op de histologie (weefselleer). Zij maken de histologische preparaten, ook wel weefselcoupes genoemd. De boordeling van de coupes geschiedt door de patholoog.
Daarnaast wordt lichaamsmateriaal gebruikt voor het aantonen van vergiftigingen, het
toxicologisch onderzoek (zie pagina 31). Dit onderzoek wordt verricht door toxicologen.

Een onderdeel van elke obductie, ook van
de forensische sectie, is microscopisch
onderzoek van de belangrijke inwendige
organen. © iStockPhoto / Eliza Snow
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Zoekplaatje
Als de identiteit van de overledene niet bekend is, neemt men tijdens de sectie materiaal
af voor identificatiedoeleinden. Dit betekent onderzoek van het skelet, skeletdelen en
het gebit. Dit is het gebied van de forensisch antropoloog. Bij het NFI werken momenteel drie forensisch antropologen. Een forensische antropoloog is een arts, gespecialiseerd
op het gebied van de anatomie (de leer van de normale bouw van het menselijke
lichaam). Aan de hand van bepaalde skeletdelen, bijvoorbeeld botweefsel uit het bovenbeen en een tand, kan hij de leeftijd bepalen. Ook is het mogelijk het geslacht te bepalen
indien er slechts een skelet wordt aangetroffen. Daarnaast kan de forensisch antropoloog
beschadigingen aan het skelet herkennen (bijvoorbeeld inkervingen) die erop kunnen
wijzen dat er sprake is van letsels (bijvoorbeeld steekletsels).
Tijdens de forensische sectie wordt ook lichaamsmateriaal afgenomen voor DNA onderzoek, bijvoorbeeld wanneer de identiteit van de overledene nog niet bekend is. Het is
ook mogelijk minieme sporen op lichaamsweefsels te onderzoeken. Een van deze
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onderzoeken is het bepalen van kruitdeeltjes op huid in geval van een schietincident.
Met dit onderzoek kan worden bepaald of er sprake is van een inschot- of een uitschotwond. Bij een inschotwond worden namelijk wel kruitsporen op de huid gevonden en
bij een uitschotwond niet. Het is ook mogelijk aan de hand van de dichtheid van de
kruitdeeltjes op de huid de afstand te bepalen tussen de schutter en het slachtoffer, de
zogenaamde schootsafstand. Ook microscopische deeltjes van bijvoorbeeld een slagof een steekwapen kunnen soms in wonden worden gevonden. Die materialen kunnen
worden geanalyseerd. Dit kan bijdragen aan de identificatie van het wapen. Ook voor
deze onderzoeken wordt tijdens de uitwendige en inwendige schouwing materiaal
verzameld.
Sectie nazorg
Na afronding van de uitwendige en de inwendige schouwing en de afname van de
weefselmonsters worden de organen in het lichaam teruggelegd. De sneden worden
gehecht en met operatiepleisters afgeplakt. Het lichaam wordt gewassen. Eventuele
verwondingen aan zichtbare lichaamsdelen worden zo goed en zo onzichtbaar mogelijk
gesloten en gecamoufleerd. Zodoende kunnen de lichamen in de meeste gevallen
worden opgebaard om de nabestaanden de mogelijkheid te bieden afscheid te nemen
van hun dierbare.
De rapportages
Na afronding van de forensische sectie worden de voorlopige bevindingen schriftelijk
gerapporteerd aan de officier van justitie en aan de leider van het politieonderzoek.
Veelal wordt, afhankelijk van deze voorlopige bevindingen van de sectie, besloten of er
verder politieonderzoek zal plaatsvinden, met andere woorden of er een verdenking op
een misdrijf bestaat of niet.
Na afronding van alle onderzoeken worden de resultaten door de forensische patholoog
samengevoegd tot een definitief rapport. Dit rapport gaat, samen met de fotodocumen-

Tijdens een forensische sectie wordt ook
lichaamsmateriaal afgenomen voor DNAonderzoek. Op een gespecialiseerde
afdeling kan dan eventueel de identitieit
van de overledene worden vastgesteld.
Bron: Nederlands Forensisch Instituut

In geval van een schietincident kunnen
kruitdeeltjes op de huid met speciale
apparatuur worden geanalyseerd.
Bron: Nederlands Forensisch Instituut
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tatie, naar de officier van justitie en maakt uiteindelijk onderdeel uit van het strafrechtelijk dossier.
Veelal zit het werk van de patholoog erop wanneer hij zijn eindrapport naar de officier
van justitie stuurt. Het kan echter gebeuren dat in een verder stadium van het politieonderzoek vragen opkomen, bijvoorbeeld over de verklaringen van de verdachte. Dan
kan de forensische patholoog gevraagd worden na te gaan of bijvoorbeeld bepaalde
letsels op de wijze kunnen zijn toegebracht zoals de verdachte in zijn verklaring stelt.
Soms vindt een reconstructie plaats; het gebeuren wordt aan hand van de verklaring
‘nagespeeld’.

Na afronding van de forensische sectie
worden de voorlopige bevindingen schriftelijk gerapporteerd aan de voor de betreffende zaak verantwoordelijke officier van
justitie en aan de leider van het politieonderzoek. © iStockPhoto.com

De rechtzitting
Het gebeurt wel dat de forensisch patholoog gevraagd wordt persoonlijk vragen te
komen beantwoorden tijdens de zitting van de rechtbank of het hof (in het geval van
‘hoger beroep’).
De forensische patholoog is dan ‘getuige deskundige’. Een getuige deskundige is een
persoon die door de rechters als deskundige op een bepaald gebied wordt erkend. De
getuige deskundige geeft een visie op onderzoek dat door anderen is verricht. Verschil
met een gewoon (niet getuige) ‘deskundige’ is dat deze laatste zelf onderzoek heeft
gedaan.
Een getuige deskundige is onafhankelijk. In tegenstelling tot de situatie in bijvoorbeeld
het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten is een getuige deskundige in Nederland niet een getuige van de aanklager of de verdediging. In de meeste gevallen is hij
ook de enige die een verklaring aflegt ten aanzien van een bepaalde vraag. De rechters
hebben in Nederland daarom de plicht na te gaan of de getuige voldoende deskundig
is op het gebied van het voorliggende probleem. Zij moeten daarop toezien en dienen
ook te toetsen of de deskundige zich onafhankelijk opstelt. Desalniettemin is het ook
in Nederland mogelijk een tweede beoordeling, een contra-expertise, op een rapport
van een deskundige te laten uitvoeren. Voor veel forensische onderzoeken, bijvoorbeeld toxicologisch onderzoek of DNA onderzoek, zijn er in Nederland gecertificeerde
laboratoria buiten het NFI die deze contra-expertise kunnen uitvoeren. Voor een
contra-expertise op het gebied van forensische pathologie is men aangewezen op het
buitenland, bijvoorbeeld België of het Verenigd Koninkrijk.
Nieuwe technieken
De laatste jaren is in een toenemend aantal van forensische secties het onderzoek
uitgebreid met voorafgaand röntgenonderzoek. Zo kunnen kleine, verse en genezende
botbreuken worden opgespoord. Dergelijke onderzoeken zijn van belang in gevallen
waarin een verdenking op mishandeling, vooral kindermishandeling, bestaat.
Nieuwe scantechnieken (CT scan en MRI scan) en moderne apparatuur maken een
driedimensionale reconstructie mogelijk van lichaamsdelen en zelfs het hele lichaam.
Een dergelijk onderzoek geeft een goed inzicht in de uitgebreidheid van letsels en is een
waardevolle aanvulling van de documentatie ervan. In de nabije toekomst zal het ook
mogelijk zijn een driedimensionale reconstructie van de scan van het lichaam van een
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Soms is ook de forensisch patholoog
aanwezig bij de rechtszitting voor het
beantwoorden van vragen. Bron: Wikipedia

slachtoffer van een schietincident in een driedimensionale scan van de omgeving (de
plaats van het delict) te plaatsen en zo de positie van een schutter te bepalen. Naarmate
de radiologische technieken verder voortschrijden zullen meer details kunnen worden
afgebeeld en zullen verwondingen, ook inwendige, beter in beeld worden gebracht.
In het verleden speelde de forensisch patholoog voornamelijk een belangrijke rol binnen
justitieel onderzoek naar misdrijven. Tegenwoordig levert hij door ontwikkeling van
nieuwe onderzoekstechnieken binnen de geneeskunde ook een bijdrage aan de algemene gezondheidszorg. In sommige gevallen, waarbij een natuurlijke doodsoorzaak bij
de sectie gevonden wordt, kan het overlijden berusten op een familiaire aandoening en
aanleiding zijn voor verder onderzoek en preventieve behandeling bij de nabestaanden.
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Gebit zonder end
Tanden zijn soms de enige identificeerbare resten van slachtoffers van rampen.
Over forensische odontologie. Redactie
Waar andere onderzoeken falen bij het vaststellen van de identiteit
van een onbekende overledene, kan een zorgvuldig onderzoek
van het gebit soms tot identificatie leiden. Men roept dan de hulp
in van een forensisch odontoloog. Bijvoorbeeld omdat het lichaam
grotendeels is vergaan of verbrand. Het gebit (en de botten) zijn
namelijk het best bestand tegen de tand des tijds. Een gebit kan
veel vertellen over een persoon.
Personen die vele tandheelkundige behandelingen hebben ondergaan met vullingen, kronen, bruggen en implantaten dragen in
feite een soort ‘visitekaartje’ bij zich. Iedere gebitscorrectie is uniek
voor die persoon. Het gebit geeft niet alleen informatie over het
individu, maar ook over de tandarts die eraan heeft ‘gesleuteld’.
Via de gegevens van die tandarts kan men dan het slachtoffer
terugvinden. Soms kan men aan de tanden specifieke afwijking-

Bij grote rampen, zoals vliegtuigongelukken, kan de forensische
tandheelkunde een belangrijke bijdrage leveren aan de
identificatie van de slachtoffers. © iStockPhoto / Péter Gudella
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en vinden wanneer het slachtoffer een bepaald beroep uitoefende:
zo kunnen spelers van blaasinstrumenten specifieke tandbeschadigingen hebben (vanwege het mondstuk van hun instrument) en
timmerlieden en kapsters kunnen tandafwijkingen hebben die
veroorzaakt zijn doordat ze soms spijkers of haarklemmetjes met
de tanden vasthouden.
Ook bij het identificeren van de lichamen van mensen die bij grote
rampen, zoals vliegtuigongelukken, zijn omgekomen en ernstig
zijn verminkt door de crash en het vuur, kan de forensische
tandheelkunde een belangrijke bijdrage leveren. De tandheelkundige bevindingen en röntgenfoto’s die men heeft verzameld
tijdens het onderzoek van een slachtoffer (dus na overlijden)
worden vergeleken met de tandartskaart en de röntgenfoto’s die
al in de tandartspraktijk aanwezig waren (dus afkomstig van het
slachtoffer voordat deze overleed). Na de tsunami rond de Indische Oceaan in 2004 kon aldus 80% van de slachtoffers worden
geïdentificeerd.
Ten slotte speelt de forensisch odontoloog soms nog een onverwachte rol bij het opsporen van een dader, indien het gebit is
gebruikt als wapen. Dit vereist zeer veel ervaring. Hetzelfde geldt
voor bijtafdrukken die de dader heeft achtergelaten in voedsel op
een plaats delict.
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Habeas corpus Identificatie van

Aan de hand van de vierde rib, een stukje dijbeen
en een tand kan de skeletleeftijd worden geschat.
© iStock/Red Frog

slachtoffers. Over forensische antropologie.
Marieke de Boer en George Maat
De forensisch antropoloog is degene die de identiteit van een
overledene en het moment van overlijden tracht te achterhalen.
Dit geeft richting aan het zoeken naar een verdachte en alleen na
het vaststellen van de identiteit kan het lichaam aan de familie
worden gegeven. Het eerste wat men onderzoekt is de leeftijd.
Hiervoor wordt de vierde rib, een stukje van het dijbeen en een
tand uitgenomen. Aan de hand hiervan kan de skeletleeftijd worden geschat. Zo nodig worden ook nog andere botten bekeken,
zoals de schedelbeenderen en de kop van het dijbeen en het
opperarmbeen. Voor de geslachtsbepaling wordt vooral gekeken
naar het bekken. De lichaamslengte kan worden berekend na
lengtemeting van één of een combinatie van meerdere lange
pijpbeenderen.
De forensisch antropoloog houdt zich ook bezig met het onderzoek van lichamen die eerder zijn begraven en worden opgegraven (forensische exhumatie), als er twijfels zijn gerezen over
de natuurlijkheid van het overlijden of als men gegevens wil
‘matchen’ met die van een persoon die als onbekende is begraven. Een ander, minder vaak voorkomend, onderdeel van de
forensische antropologie is het identificeren van lichamen in
geval van een ramp (zoals een vliegtuigongeluk of tsunami) aan
de hand van geslachts- en leeftijdskenmerken en eventuele bijzonderheden van de lichamen (bijvoorbeeld van het gebit). Ook
DNA-onderzoek is hierbij van belang. Soms raken bij een ramp

Marieke de Boer en George Maat zijn (fysisch) antropologen aan
de Universiteit Leiden.
gefragmenteerde resten van verschillende personen vermengd.
Ten slotte kan de antropoloog een belangrijke rol spelen in de
rechtszaal, met name bij de datering van de ouderdom van botfracturen. Had het kind meerdere breuken na een enkelvoudig
incident of heeft het breuken van verschillende ouderdom?
Was het tongbeen gebroken, voor, tijdens of na een eventuele
wurging? Met behulp van microscopisch onderzoek wordt naar
de mate van heling van een fractuur gekeken. Afhankelijk van
de staat van genezing wordt de ouderdom van een fractuur
bepaald. Ook kan soms de toedracht van een verwonding worden achterhaald. Als een verbrand lichaam wordt gevonden in
een uitgebrand huis en de schedel beschadigingen vertoont,
rijst de vraag of die het gevolg zijn van de brand of van een
gebeurtenis voor de brand. Om de mate van levensvatbaarheid
van een dood gevonden baby op het moment van overlijden
te bepalen, speelt de leeftijd van het kind een grote rol. Is er
sprake van een al dan niet spontane abortus of is er sprake van
een al dan niet voldragen zwangerschap? Het antwoord op deze
vragen is van belang om de te kunnen bepalen of er sprake is
van een strafbaar feit. Een geheel andere rol heeft de forensisch
antropoloog bij het onderzoek naar de leeftijd van personen
afgebeeld in pornografische foto’s of films. Bij jongvolwassenen
worden de beelden aan de hand van referentietabellen van de
verschillende stadia van geslachtsrijpheid beoordeeld.
Botweefselvervanging in de dijbeenschacht van de overledene.
Met behulp van microscopisch onderzoek wordt naar de mate
van heling van een fractuur gekeken. Afhankelijk van de staat
van genezing wordt de ouderdom van een fractuur bepaald.
Bron: Marieke de Boer
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Toxicologie is de medisch-biologische
discipline die de schadelijke effecten
bestudeert van (chemische) stoffen op
levende organismen.
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Teveel van ’t goede: over dosis en effect:
over forensische toxicologie Ed Pennings
Toxicologie is de medisch-biologische discipline die de schadelijke effecten bestudeert
van (chemische) stoffen op levende organismen. Het doel van dit vak is om alles wat
leeft te beschermen tegen de schadelijke effecten van stoffen. Voor dit doel stellen
toxicologen grenswaarden op voor de blootstelling, beneden welke de kans op schadelijke effecten uiterst gering is. Zo’n grenswaarde komt tot stand in een zogenoemde
risicobeoordeling of risk assessment.
Forensische of gerechtelijke toxicologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met
toxicologische expertise in opdracht van onder andere politie en justitie. Het gaat
daarbij vooral om het vaststellen van de bijdrage van potentieel schadelijke lichaamsvreemde stoffen aan (niet-natuurlijk) overlijden, verkeersongevallen, gewelds- en
zedendelicten, en daaruit voortvloeiende forensisch-toxicologische beoordelingen en
deskundigenrapporten. Forensische toxicologie dient niet alleen het strafrecht. Ook
civiele en tuchtzaken zijn ‘afnemers’ van forensisch toxicologisch onderzoek. Er zijn
meer instanties dan politie en justitie die zich ervan bedienen, zoals verzekeringsmaatschappijen.
De forensische toxicologie in Nederland is vooral een toegepaste discipline. Forensischtoxicologisch zaakonderzoek wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van politie of
justitie wanneer er een verdenking is gerezen van een vergiftiging die volgens de Nederlandse wet strafbaar kan zijn. Dit zal in het algemeen het geval zijn bij:
– verdenking van overtreding van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 (of van overeenkomstige artikelen in de Scheepvaartverkeerswet en de Wet Luchtverkeer), dit is het
besturen van een voertuig onder zodanige invloed van een stof dat de bestuurder niet tot
behoorlijk besturen in staat moet worden geacht; voor dit doel onderzoekt men bloed
en/of urine van verdachte personen;
– (vermoeden van) een gewelds- en/of zedenmisdrijf onder invloed van een stof; voor dit
doel onderzoekt men bloed en/of urine van slachtoffers en/of verdachte personen; twijfel
aan natuurlijk overlijden als een intoxicatie mogelijk is; in dit geval onderzoekt men
diverse lichaamsmaterialen (gewoonlijk bloed, urine, glasvocht uit het oog en diverse
weefsels; soms ook haar of nagels) van overleden personen.

Ed Pennings is medisch toxicoloog aan
het Nederlands Forensisch Instituut te
Den Haag.

Om vergiftiging vast te stellen wordt in
de forensische toxicologie onder andere
gebruik gemaakt van urineonderzoek.
© iStockPhoto.com / Martti Salmela

Forensisch-toxicologisch zaakonderzoek vindt grotendeels plaats in het Nederlands
Forensisch Instituut. Dit instituut heeft het primaat voor het forensische onderzoek. In
2008 heeft de minister van Justitie toegezegd ook voor onderzoek in andere laboratoria
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financiële middelen ter beschikking te stellen. Inmiddels is er sinds 2008 een tweede
forensisch instituut actief, The Maastricht Forensic Institute (TMFI).
Bij een gerechtelijke sectie verzamelt de patholoog de verschillende lichaamsmaterialen.
De patholoog is ook degene die het toxicologische onderzoek aanvraagt bij de toxicoloog, voor zover het post mortem-onderzoek betreft. Met behulp van analytischchemische technieken zoekt de toxicoloog naar de aanwezigheid van lichaamsvreemde
stoffen in de aangeleverde monsters. Met de verkregen resultaten beoordeelt hij/zij
dan of de gevonden stoffen in de gemeten concentraties passen bij de waargenomen
verschijnselen en/of kunnen hebben bijgedragen aan de dood. De waarde van het
toxicologische onderzoek is dus de waargenomen verschijnselen bij het slachtoffer en/of
de verdachte te kunnen verklaren.
Toxicologisch onderzoek an sich kan de oorzaak van overlijden overigens niet vaststellen
(behalve bij extreme overdoseringen). Het vaststellen van de doodsoorzaak is een zaak
van de patholoog die daarvoor de resultaten van toxicologische onderzoek nodig kan
hebben. De interpretatie van de resultaten van het toxicologische onderzoek vereist
overigens bijzondere kennis over het gedrag van stoffen in het lichaam, zowel vóór als
ná het overlijden, en over de effecten die ze bij leven teweeg kunnen brengen. Klinischtoxicologische kennis en ervaring zijn hierbij gewenst. Bovendien moet de forensisch
toxicoloog medische dossiers kunnen lezen en op waarde kunnen schatten. De toxicoloog is verantwoordelijk voor de interpretatie van zijn bevindingen; de patholoog kan
die visie integreren in zijn eindrapportage.

De forensisch toxicoloog vermeldt zijn
bevindingen in een toxicologisch rapport.
De patholoog vergelijkt deze resultaten
met de door hem (al dan niet) gevonden
morfologische afwijkingen en verwerkt dit
vervolgens in zijn eindrapportage. Hierin
wordt de vermoedelijke doodsoorzaak
aangegeven. © iStockPhoto / Daniel Loiselle
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De adviserende rol van de forensisch toxicoloog
Naast deze taak in het kader van de strafrechtspleging kan de forensisch toxicoloog ook
een adviserende functie vervullen voor de overheid. Laten we hiervoor even teruggaan
naar de toxicologie als medisch-biologische discipline die tot doel heeft alles wat leeft
te beschermen tegen de schadelijke effecten van (chemische) stoffen en hiervoor grenswaarden te bepalen. Zulke grenswaarden zijn in principe voor alle stoffen en voor alle
soorten van blootstelling vast te stellen. Zo ook voor drugs en geneesmiddelen in het
kader van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994. Het is dus in principe mogelijk
grenswaarden vast te stellen voor de concentratie van drugs en geneesmiddelen in
bloed beneden welke de kans op verminderde rijvaardigheid uiterst gering is. Het
adviseren van de overheid over zulke grenswaarden behoort eveneens tot het werkterrein van de forensisch toxicoloog. Hiervoor heeft hij/zij de resultaten van epidemiologisch onderzoek nodig. Daarom moet de forensisch toxicoloog ook epidemiologisch onderzoek kunnen begrijpen en op waarde kunnen schatten. In zijn algemeenheid kan de forensisch toxicoloog dus gevraagd worden te rapporteren aan
de rechterlijke macht en de overheid in uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de gezondheid van de mens en zijn omgeving.
Het veiligstellen van sporen voor toxicologisch onderzoek
Het veiligstellen van sporen is cruciaal in forensisch zaakonderzoek. Gewoonlijk
krijgt men maar één keer de gelegenheid het beste materiaal te verzamelen en
dat is de eerste keer dat materiaal wordt verzameld. Dat geldt ook voor lichaamsmaterialen voor toxicologisch onderzoek. Naarmate de tijd verstrijkt, verdwijnen sporen in het lichaam en neemt de kwaliteit ervan af. In een stoffelijk
overschot kunnen bovendien nieuwe sporen ontstaan, zoals bijvoorbeeld een
aantal alcoholen – inclusief ethanol – door de vergisting van suikers. Het is daarom
gewenst zo snel mogelijk lichaamsmaterialen voor eventueel toxicologisch onderzoek
veilig te stellen.

Ook zonder obductie kan materiaal voor
oxicologisch onderzoek worden verkregen. Bloed uit de bovenbeensader (vena
femoralis) is een mogelijke bron van
informatie. © iStockPhoto / Nancy Louie
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Sommige drugs en geneesmiddelen kunnen
de rijvaardigheid verminderen wanneer een
bepaalde concentratie aanwezig is in het
bloed. Dat wordt de grenswaarde genoemd.
Het adviseren van de overheid over zulke
grenswaarden behoort eveneens tot het
werkterrein van de forensisch toxicoloog.
Bron: www.rijveiligmetmedicijnen.nl
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In het geval van een gerechtelijke sectie is de Officier van Justitie degene die de opdracht
hiertoe geeft. Een aanwijzing hiervoor ontstaat als de lijkschouwer geen verklaring van
natuurlijke dood kan afgeven, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verdenking van een
intoxicatie. Dan kan de Officier van Justitie besluiten het stoffelijk overschot in beslag te
nemen voor nader onderzoek van de doodsoorzaak. Overigens kan ook zonder obductie
materiaal voor toxicologisch onderzoek worden verkregen, namelijk door puncties.
Zo kunnen onder andere bloed (uit de vena femoralis), urine en glasvocht uit het oog
bestudeerd worden.
Aanwijzingen voor een intoxicatie zijn er soms al direct, bijvoorbeeld wanneer bij een
stoffelijk overschot lege medicijnstrips worden gevonden (maar pas op: misleidend bij
kwade opzet) of wanneer omstanders vertellen dat een verdachte alcohol of paddo’s
had ingenomen. Vaak is zulke informatie echter niet (direct) beschikbaar en ontstaat
de verdenking van een intoxicatie pas later. Daarom wordt – voor zover mogelijk – bij
iedere gerechtelijke sectie bloed (uit de vena femoralis en uit het hart), urine, glasvocht
uit het oog, gal, diverse weefsels, hoofdhaar en de inhoud van de maag en dunne
darm bemonsterd en veilig gesteld. Toch kan het soms nog misgaan: bij een klinische
sectie (obductie) is de vraagstelling gericht op evaluatie van ziekelijke processen en
doodsoorzaak.

Wanneer bij een stoffelijk overschot lege
medicijnstrips worden gevonden, kan dat
een aanwijzing zijn voor intoxicatie.
© iStockPhoto.com / Marcelo Wain
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Zelden of nooit worden bij een klinische sectie weefsels en vochten afgenomen
voor (eventueel) toxicologisch onderzoek. Als later een vermoeden ontstaat van een
toxicologische doodsoorzaak of een toxicologische bijdrage aan de doodsoorzaak, dan
kunnen bij een tweede, gerechtelijke sectie in het algemeen alleen nog weefsels worden
verzameld. In dat geval is belangrijk onderzoeksmateriaal, namelijk bloed, verloren
gegaan en kan men alleen nog toxicologisch onderzoek in andere lichaamsdelen
uitvoeren. Het is daarom aan te bevelen ook bij klinische secties bloed en urine en
glasvocht veilig te stellen en te bewaren voor eventueel toxicologisch onderzoek.
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Alcomobiliteit
Rijden onder invloed
Frederik de Wolff
Gebruik van alcohol en het besturen van een voertuig gaan niet
goed samen. De statistieken laten zien dat bij circa 20 procent
van de ernstige verkeersongevallen recent drankgebruik in het
spel was. Vandaar dat de overheid in de meeste landen grenzen
aan de alcoholconcentratie in het bloed heeft vastgesteld boven
welke de verkeersdeelnemer strafbaar is, of hij nu betrokken is
bij een ongeval of niet.
Het meest bekende wetsartikel is W.V.W. (Wegenverkeerswet
1994) artikel 8, dat inhoudt: 1. Verbod op besturen voertuig o.i.v.
een stof die de rijvaardigheid kan verminderen en 2. Verbod op
besturen o.i.v. alcohol in een bloedconcentratie (BAC) > 0,5 (m)
g/(m)L of in een uitademconcentratie > 220 µg/L. In 2005 is dit
artikel nader aangescherpt met de bepaling dat deze limiet bij
chauffeurs die hun rijbewijs minder dan 5 jaar hebben, wordt
gesteld op 0,2 g/L bloed. Reden hiertoe was dat de meeste

© iStockPhoto.com / Borut Trdina

Frederik de Wolff is klinisch en forensisch toxicoloog.
ernstige verkeersongevallen werden veroorzaakt door jongeren
met weinig rijervaring. De hoeveelheid alcohol in het bloed, uitgedrukt in (milli)gram per (milli)liter (g/L of mg/mL) wordt in de
volksmond overigens het ‘promillage’ genoemd.
Artikel 8 beperkt zich dus niet tot alcohol maar omvat alle stoffen
die concentratie of reactievermogen kunnen beïnvloeden. Na een
uiteenzetting over alcohol zal daar nader op worden ingegaan.
De genoemde alcoholconcentraties zijn grenswaarden die zijn
vastgesteld om duidelijkheid te scheppen. Dat wil niet zeggen
dat een ervaren chauffeur met een BAC van 0,4 g/L geen verminderd reactievermogen zou kunnen hebben, of dat deze met 0,8
g/L niet meer rijvaardig zou zijn. Dat hangt van veel andere
factoren af. Het verschil is dat hij met 0,4 niet, en met 0,8 wel
strafbaar is. Andere, meer betrouwbare maar ingewikkelde neuropsychologische tests ter bepaling van de rijvaardigheid zijn voor
de wetshandhaving echter niet uitvoerbaar. Overigens gelden
deze grenswaarden niet alleen voor gemotoriseerd verkeer maar
ook voor fietsers en voetgangers, kortom alle verkeersdeelnemers.
Toxicologen krijgen vaak de vraag hoeveel iemand mag drinken
zonder gepakt te worden. Daar is in zijn algemeenheid niets over
te zeggen. De BAC hangt niet alleen af van het aantal glazen bier,
maar onder meer ook van de alcoholconcentratie in het bier,

Jongeren met weinig rijervaring veroorzaken relatief veel ernstige
verkeersongelukken.
© iStockPhoto / Sophie Ledeme-Goodman
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het geslacht, de etnische achtergrond, de tijd die is verstreken
tussen laatste slok en bloedafname en het lichaamsgewicht van de
drinker. Een belangrijke factor is ook de gewenning aan alcohol.
Een alcoholist zal niet alleen alcohol sneller afbreken maar door
gewenning ook anders reageren. De paradox is dat een alcoholist
bij een BAC van 1 g/L gewoonlijk ‘beter’ rijdt dan bij 0 g/L. Dit
gegeven zal de rechter er niet van overtuigen dat hij in het eerste
geval vrijuit gaat. Integendeel, er zijn duidelijke richtlijnen dat
alcoholisten niet aan het verkeer mogen deelnemen.
Omdat de individuele reactie op zelfs weinig alcoholische drank
onvoorspelbaar is, geldt in het algemeen het advies dat men maar
beter helemaal geen alcohol kan drinken geruime tijd vóór het
besturen van een voertuig.
Andere middelen dan alcohol
W.V.W. artikel 8, eerste lid zegt dat het verboden is een voertuig
te besturen onder invloed van een stof die de rijvaardigheid kan
verminderen. Het wetsartikel laat veel ruimte voor interpretatie:
wat verstaat men onder ‘een stof die de rijvaardigheid kan verminderen’?

De grenswaarden voor alcoholconcentraties gelden voor alle
verkeersdeelnemers, dus ook voor fietsers en voetgangers.
© iStockPhoto.com / Andreas Weber
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Ondanks het feit dat een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelen het reactievermogen vermindert, rijden veel chauffeurs
juist veiliger dankzij het feit dat ze deze middelen gebruiken.
© iStockPhoto.com / Radu Razvan

Men kan het zich gemakkelijk maken door te stellen: ‘alle geneesmiddelen met een gele sticker met de tekst: ‘Dit geneesmiddel kan
het reactievermogen verminderen (autorijden, bediening van
machines, spelen op straat, et cetera), pas op met alcohol’. Een
consequente toepassing van deze waarschuwing lost meteen het
fileprobleem op. Zo’n beetje alle neuro- en psychofarmaca vallen
daaronder, maar ook middelen tegen hooikoorts, bepaalde pijnstillers enzovoorts. Honderdduizenden Nederlanders zouden dus
van de weg kunnen worden gehaald.
Dat is niet alleen onmogelijk maar ook onnodig. Veel chauffeurs
rijden juist veiliger dank zij het feit dat zij deze middelen gebruiken. Het is beter sturen na een nacht verkwikkende slaap dankzij
een slaappil dan na een doorwaakte nacht zonder. De keuze van
het slaapmiddel is daarbij van belang: een benzodiazepine met
een korte halfwaardetijd, zoals oxazepam, verdient de voorkeur
boven een langwerkend middel als diazepam. Maar iemand die
aan angsten of depressie lijdt en daarvoor een onderhoudsdosis
diazepam of antidepressiva slikt, rijdt in het algemeen veiliger dan
tijdens een paniekaanval of een acute depressie.
Er gaan wel stemmen op om voor deze middelen grenswaarden in
bloed vast te stellen, zoals voor alcohol. Dat is echter onmogelijk.
Voor lang niet alle geneesmiddelen is een therapeutisch bereik
van bloedconcentraties vast te stellen. Wat voor de een therapeutisch is kan voor de ander onwerkzaam of toxisch zijn. Daarbij
komt dat er geen concrete gegevens zijn over de bijdrage van

prof. dr. frederik de wolff

alcomobiliteit

‘gele-stickergeneesmiddelen’ aan ernstige verkeersongevallen.
Zolang dit niet in kaart is gebracht, zal men een eventuele rol van
deze middelen bij een ongeval individueel moeten vaststellen. Dit
is een belangrijke taak voor de forensisch toxicoloog.
Druggebruik en het verkeer
Bij gebruik van drugs ligt het anders dan bij geneesmiddelen.
Geneesmiddelen worden voorgeschreven om ziekte en ongemak
bij bepaalde aandoeningen te behandelen. Drugs worden gebruikt
met een ‘recreatief’ oogmerk dat op geen enkele manier te rijmen
is met verkeersdeelname. Niettemin zijn er schattingen dat rond de
10% van alle chauffeurs in het weekend op enigerlei wijze drugs
heeft gebruikt.
Anders dan bij alcohol, waarbij de politie een redelijk betrouwbaar meetinstrument heeft in de vorm van ademanalyse, is er geen
eenvoudige test om druggebruik bij chauffeurs aan te tonen. Met
behulp van screeningstests in urine is er technisch heel veel mogelijk, maar in Nederland wordt het ethisch onaanvaardbaar geacht
dat de politie bij een verkeerscontrole urine verzamelt, laat staan
bloed afneemt. Vandaar dat er grote behoefte is aan een zogenaamde non-invasieve methode voor screening op drugs in speeksel of zweet. Ook op dat gebied is technisch veel mogelijk, en in
buurlanden België en Duitsland is er al wetgeving op dit gebied.
Maar dan nog geldt dat een positieve test altijd moet worden
bevestigd in een forensisch-toxicologisch laboratorium met
behulp van betrouwbare technieken zoals massaspectrometrie.
Ook al is iedereen ervan overtuigd dat drugs en rijden niet samengaan, dan nog blijven er veel problemen over de interpretatie van
de gevonden drugswaarden. Men kan zich, zoals in Zweden, zo
streng opstellen dat geen enkele hoeveelheid van een drug in
bloed of urine van een bestuurder mag worden aangetroffen. In
feite neemt het laboratorium dan de rol van de rechter over: als je
heel gevoelige apparatuur hebt, kun je ook sporen drugs aantonen
die lang geleden zijn gebruikt en geen invloed meer hebben op
het rijgedrag ten tijde van de bloed- of urineafname. En andersom
is het mogelijk dat er zeer geringe sporen worden gevonden in
urine of bloed, terwijl er nog wel een effect van de stof in de
hersenen meetbaar is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn met
THC, de werkzame stof in cannabis.
Anders dan bij geneesmiddelen en verkeer is het wellicht in de
toekomst mogelijk om voor drugs in bloed of urine grenswaarden
vast te stellen. Een belangrijk principe in de toxicologie is dat er

voor iedere stof een dosis of concentratie is vast te stellen beneden
welke er geen schadelijk effect optreedt (het dosis-principe van
Paracelsus). Dat geldt voor drugs evenzeer als voor alle andere
stoffen. Voordat het zover is dat er voor alle drugs zo’n lijst kan
worden opgesteld is er nog heel veel onderzoek nodig. Intussen
is het verstandig om gebruik van welke drug ook door potentiële
verkeersdeelnemers met kracht te ontmoedigen.

Anders dan bij alcohol, waarbij de politie een redelijk
betrouwbaar meetinstrument heeft in de vorm van ademanalyse, is er geen eenvoudige test om druggebruik bij
chauffeurs aan te tonen.
© iStockPhoto.com / Marjan Laznik
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Wie hielp het slachtoffer naar de andere wereld?
Identificatie van daders.

© iStockPhoto.com / Mark Evans
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Aan gene zijde: over forensische genetica
Peter de Knijff

Forensische genetica is een terrein van de forensische geneeskunde dat sterk in opkomst
is. De steeds snellere en fijnere methoden om erfelijk materiaal te onderzoeken maken
het vak tot een speerpunt in het gerechtelijk onderzoek. Dit hoofdstuk beoogt geen overzicht te zijn van de technische aspecten van deze forensische discipline. In dit stuk
wordt vooral ingegaan op de DNA-fingerprintmethode en de rol die deze techniek speelt
in de – soms moeizame – interactie van de getuige-deskundige(n), de rechtbank en de
verdediging, en niet te vergeten de media.
Eerst even over ‘het laboratorium’. Bij het maken van een DNA-fingerprint, ook wel
DNA-profiel genoemd, isoleert men kleine stukjes van het DNA-molecuul uit celmateriaal van haren, speeksel, sperma of bloed of huidschilfers van een verdachte persoon en
vergelijkt men die daarna met analoge stukjes DNA van door een dader achtergelaten
sporen.
Omdat het altijd om hele kleine hoeveelheden gaat, moeten de stukjes DNA die zijn geselecteerd, eerst worden vermenigvuldigd. Dat gebeurt met de zogenoemde polymerasekettingreactie (PCR). Hiermee kan men zeer kleine hoeveelheden erfelijk materiaal in
korte tijd vermeerderen zonder dat er levende cellen aan te pas komen. Eerst maakt men
van één molecuul twee moleculen, daarna van twee vier, van vier acht, et cetera. Dat
gaat zo exponentieel door, totdat er net zoveel DNA is dat het zichtbaar kan worden
gemaakt en kan worden vergeleken met ander DNA. Er worden 10 tot 15 verschillende
stukjes onderzocht.
Dat geeft over het algemeen voldoende informatie voor een betrouwbare vergelijking.
Als al de stukjes in beide monsters (bijvoorbeeld van sporenmateriaal – dus waarschijnlijk
van de dader – en verdachte) identiek zijn, heb je een zeer sterke aanwijzing dat beide
monsters afkomstig zijn van dezelfde persoon (behalve bij een eeneiige tweeling). De
kans dat de overeenkomstigheid op toeval zou berusten is dan kleiner dan bijvoorbeeld
één op 10 miljoen.
DNA-profielen kunnen aldus een nauwkeurig antwoord geven op de vraag wie de
‘donor’ kan zijn van een achtergelaten spoor en daarmee bijdragen aan het opsporen
van de dader. Forensisch onderzoek kent strikte regels. Zo moeten onderzoekers op
de plaats delict of in laboratoria speciaal gekleed zijn (bijvoorbeeld in witte pakken),
waarbij het hoofd, de mond en de handen bedekt zijn. Daarmee tracht men te voorkomen dat het onderzoeksmateriaal wordt gecontamineerd met DNA-sporen van de
onderzoekers. Ook passanten kunnen het materiaal ‘verontreinigd’ hebben.
Speuren naar Sporen

Peter de Knijff is forensisch geneticus aan
het LUMC te Leiden.

Om een DNA-fingerprint te maken kan
onder andere DNA worden geïsoleerd uit
haren. Bron: Wikipedia / Gray’s Anatomy
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Gematcht DNA
Gematcht DNA bewijst nog geen schuld.
Voorbeeld: iemand verwondt zich tijdens
zijn werk. Bloedsporen op meerdere
plaatsen zijn het gevolg. ’s Avonds
komt de werkster en krijgt spoortjes van
het bloed op haar kleding. Die nacht
wordt zij vermoord. Werknemers van
het bedrijf wordt verzocht bloed af te
staan. Die ene werknemer blijkt een
‘match’ voor de spoortjes op haar kleren.
De deskundige kan alleen dit verband
aantonen, hij is geen allesweter die een
schuldige aanwijst. Het is aan de rechter
om zo’n verband mee te nemen in zijn
afwegingen, samen met tal van andere
gegevens.

Terwijl een bètawetenschapper zich uitdrukt in kansen, wil een jurist antwoord
op de vraag: is de verdachte schuldig of
onschuldig? © iStockPhoto.com / Ericsphotography
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Van het DNA kunnen drie aspecten bestudeerd worden. Plekken op de autosomale
chromosomen, de bulk van het DNA (namelijk alle niet-geslachtschromosomen) die
in de kern van elke lichaamscel zit opgesloten, plekken op het Y-chromosoom, het
geslachtschromosoom dat bij mannen eveneens in de celkern is gelegen (het gaat over
van vader op zoon) en plekken op het mitochondriële DNA. Dit laatste is DNA in
mitochondriën, de energiecentrales in de lichaamscellen, die van moeder op dochter
vererfd worden.
Ongeveer 95% van gerechtelijk genetisch onderzoek betreft autosomaal DNA, 4%
Y-chromosomaal DNA en 1% mitochondrieel DNA. Daarnaast wordt tegenwoordig
ook steeds vaker onderzoek verricht van plekken op het messenger-RNA, de ‘afdruk’
van een DNA-fragment dat codeert voor de synthese van een eiwit in de cel. Dit kan
aanwijzingen geven voor de aard van gevonden celmateriaal (uit wat voor weefsel
komt het?) en in de toekomst hopelijk ook voor de ouderdom van dat materiaal.
Is het nu zo dat de kous af is wanneer de forensisch geneticus erin slaagt een verband te
leggen tussen sporen die op of in de buurt van het stoffelijk overschot worden gevonden
en het lichaamsmateriaal van een verdachte? Nee, want waar de bèta-wetenschapper
zich uitdrukt in kansen, spreekt de juridisch denkende alfa over aannemelijkheid en
causaliteit. Sterker nog: een jurist moet in welles-nietes-termen denken: deed-ie het wel,
of deed-ie het niet? Dat is de eeuwige tweestrijd tussen magistratuur en deskundigen:
probalistisch denken tegenover absolutistisch denken. Een deskundige spreekt zich uit
over het feit of een biologisch spoor wel of niet afkomstig kan zijn van een specifiek
persoon, niet of deze persoon de dader van een misdrijf is. Dat kan moeizame communicatie opleveren en soms zelfs een spanningsveld.
De forensische genetici dienen derhalve interdisciplinair te kunnen denken en werken.
Zij kunnen geen specialisten met kokervisie zijn, maar dienen als sturende generalisten
op te treden.
Gedurende een proces heeft de deskundige een heel belangrijke maar toch beperkte
rol. Hij wordt geacht vragen te beantwoorden, eigen initiatief mag hij niet nemen (het
kan zelfs voorkomen dat hem pas op het eind van het proces om verduidelijking wordt
gevraagd). De vragen zijn soms niet relevant en geven nogal eens blijk van weinig
doorzicht in de betekenis van de conclusies die de deskundige heeft getrokken. Die
conclusies betreffen uiteraard nooit een uitspraak over daderschap maar over al of niet
gevonden verbanden. De deskundige moet in deze stevig in zijn schoenen staan, hij
mag niet in de verleiding komen causale verbanden aan te geven tussen het door hem
bestudeerde materiaal en het gebeurde.
Voorbeeld. Als een persoon wordt verdacht van een verkrachting, en op het slachtoffer
wordt sperma aangetroffen met een DNA-profiel dat met de verdachte overeenkomt, dan
is het redelijk om te stellen dat deze spermasporen van de betreffende persoon afkomstig
kunnen zijn. Echter het DNA-bewijs op zich zegt niets over het feit of deze persoon de
verkrachter is. Er kan ook een kortstondige seksuele relatie met wederzijdse instemming
zijn geweest waar het slachtoffer later spijt van heeft gekregen.
Hoe men het dus ook wendt of keert, forensische genetica is een hulpmiddel bij waar-
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heidsvinding en het tot stand komen van een oordeel, zoals vroeger voorwerpen,
vingerafdrukken en getuigenverklaringen dat reeds waren. Maar een probleem vormt
dus het aanbod: gegevens van een toenemende ingewikkeldheid ter beantwoording van
vragen van mensen met alfaopleidingen (zoals juristen). Hier ligt een uitdaging voor de
‘vertaalslag’ tussen genetici en rechtsdienaren.
Prioriteit daarbij heeft ‘bijscholing’ van juristen op het gebied van de forensische genetica. Zij roepen immers de hulp in van deskundigen en dienen derhalve de rapporten en
conclusies van die deskundigen met begrip te kunnen lezen.
Achteraf gezien zijn de meest aandacht trekkende zaken steeds die geweest waar er
weinig bewijsmateriaal op tafel lag. In zo’n geval hebben diverse partijen maar ook de
media neiging om het materiaal te overstrekken in de richting van bepaalde conclusies.
De deskundige heeft te maken met de advocaat van de verdachte, met het openbaar
ministerie en met de rechter. Juist in het geval dat er weinig bewijsmateriaal is, moet hij
hen uitleggen dat er grenzen zijn aan de bewijsvoering via de laboratoriumbepalingen
van al dan niet aanwezig genetisch materiaal. Het bewijsmateriaal leidt lang niet altijd
in een rechte lijn naar de dader. Heel vaak kan juist betrokkenheid van een verdachte
uitgesloten worden.
Het is een eeuwenoud gegeven dat over het algemeen mannen meer misdrijven plegen
dan vrouwen. Of zij daartoe ‘genetisch’ gepredisponeerd zijn is een bron van veel discussie. Maar hoe dan ook, het Y-chromosoom, uniek voor mannen, kan uitkomst bieden
bij onder andere verkrachtingsdelicten, al dan niet gevolgd door moord. In het vrouwelijke slachtoffer overtreft het eigen autosomaal DNA dat van de verkrachter verre. Maar
Y-chromosomaal materiaal moet afkomstig zijn van (een) man(nen). Ook hier past weer
voorzichtigheid ten aanzien van ‘jumping to conclusions’. Het slachtoffer kan verkracht
en vermoord zijn na een eerder (al dan niet vrijwillig) seksueel contact.

Forensische genetica is een hulpmiddel in
de rechtspraak, net zoals dat nog steeds
vingerafdrukken zijn.
© iStockPhoto.com / Hans Laubel

Misleidend DNA
Een illustratief voorbeeld van de misleidende rol die DNA-bewijs
kan hebben, is de beruchte Tilburgse moordzaak. In april 1999
werd CvdW doodgestoken aangetroffen in zijn Tilburgse flat. Hij
bleek via het babbelbox-circuit seksueel contact ter zoeken met
mannen, waarbij hij zich als vrouw deed voorkomen. De mannen
die hij naar zijn flat lokte, lieten zich tijdens het liefdesspel meestal blinddoeken. De dader was blijkbaar zeer onaangenaam verrast toen hij de ware toedracht ontdekte, werd kennelijk agressief
met de noodlottige moord tot gevolg. In augustus 1999 werd een
man uit Groesbeek aangehouden na een voltreffer in de DNAdatabank. Zijn DNA was geregistreerd in het kader van een verkrachtingszaak. Het was de eerste ‘hete DNA-hit’ in een
Nederlandse moordzaak.

De verdachte ontkende ooit in deze flat te zijn geweest, en tot
ieders verbazing werd in de loop van 2000 de echte dader opgepakt. Dit was een 23-jarige student bedrijfskunde uit Rotterdam
die onverwacht bekende de dader te zijn. Het is nog steeds een
raadsel waarom het DNA-profiel van de Groesbekenaar op het
lichaam van het slachtoffer is aangetroffen (een match die ook na
een contra-expertise overeind bleef staan). Van de Rotterdammer
zijn geen DNA sporen aangetroffen. In 2000 werd de Groesbekenaar vrijgesproken, en de Rotterdammer veroordeeld. Deze ogenschijnlijke fout-positieve match is voorzover bekend nog steeds
een unicum.

Speuren naar Sporen

4 | 2009

41

b i o - w e t e n s c h a p p e n e n m a at s c h a p p i j

© iStockPhoto.com / Emanuele Ferrari

Artikel 39 van het wetboek van Strafrecht noemt
als strafuitsluitingsgrond: ‘Niet strafbaar is hij die
een feit begaat dat hem wegens een gebrekkige
ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de
geestvermogens niet kan worden toegerekend.’
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De Geest en de Wet:
over (on)toerekeningsvatbaarheid
Nils Duits
Ontoerekeningsvatbaarheid is een moeilijk begrip. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd
waarom en hoe dit begrip aan de orde komt in het gedragsdeskundig onderzoek voor de
rechtbank. Let wel: wanneer in dit hoofdstuk gesproken wordt van ‘delict’ heeft dit de
betekenis van ‘ten laste gelegd delict’. De verdachte is immers geen aangemerkte dader
totdat zijn schuld aangetoond is.

Nils Duits is kinder- en jeugdpsychiater en
lid van de directieraad van het Nederlandse
Instituut voor Forensische Psychiatrie en
Psychologie (NIFP) te Utrecht.

De wettelijke context
Het Nederlandse strafrecht gaat uit van het principe dat geen straf opgelegd kan worden
zonder aangetoonde schuld. In het strafrecht heeft schuld twee verschillende betekenissen: het feit begaan hebben of verwijtbaar hebben gehandeld. Iemand kan dus een strafbaar feit hebben gepleegd (‘hij heeft zich schuldig gemaakt aan’) en toch niet schuldig
(strafbaar) zijn. Aan een dader jonger dan twaalf jaar wordt per definitie geen strafrechtelijk schuldverwijt gemaakt en er wordt dus ook geen straf geëist en opgelegd.
Het Nederlandse wetboek van Strafrecht kent enkele strafuitsluitingsgronden zoals noodweer of psychische overmacht. Artikel 39 van het wetboek van Strafrecht noemt als strafuitsluitingsgrond: ‘Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens een gebrekkige
ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens niet kan worden toegerekend.’ Op deze bepaling berust het begrip ‘ontoerekeningsvatbaarheid’.
Om te bepalen of een feit al dan niet aan iemand kan worden toegerekend, vraagt de

Het Nederlandse strafrecht gaat uit van
het principe dat geen straf opgelegd kan
worden zonder aangetoonde schuld.
© iStockPhoto.com / Michael Ruehl
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rechter aan een gedragsdeskundige, een psychiater of psycholoog, om de geestesgesteldheid van de verdachte te onderzoeken. Dergelijk onderzoek gebeurt in Nederland bij ongeveer 5500 verdachten per jaar. De rechter zal op basis van het oordeel van de deskundige al of niet een schuldverwijt maken en straf opleggen, anders gezegd: het strafbare
feit wordt al of niet aan de dader toegerekend. De rechter kan een lagere straf opleggen
als de dader door de deskundige verminderd toerekeningsvatbaar geacht wordt.
Bij een psychische stoornis van iemand die een strafbaar feit gepleegd heeft, kan de
rechter verschillende strafrechtelijke maatregelen opleggen zoals de ‘ter beschikking
stelling’ (TBS) (art. 37a Sr) of de strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (art. 37 Sr). In het jeugdstrafrecht hoeft er geen psychische stoornis te bestaan
om de strafrechtelijke maatregel ’plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ (PIJ) op te
leggen. Voor verlenging van deze maatregel (tot maximaal 6 jaar) is wel vereist dat een
psychische stoornis wordt vastgesteld bij de jongere door een psychiater.
De vragen van de rechter
De rechter stelt aan de psychiater of de psycholoog de volgende vragen (de rechter stelt
ook nog vragen over het gevaar voor herhaling van het ten laste gelegde en hoe dat het
beste kan worden voorkomen al of niet door behandeling, maar deze worden in dit
hoofdstuk niet besproken):
– Is er sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens?
– Zo ja, was dit ten tijde van het ten laste gelegde het geval?
– Zo ja, bestaat er een verband tussen deze gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens en het ten laste gelegde feit?
– Zo ja, hoe valt dit verband te omschrijven?
– Is dit verband zodanig dat er gesproken kan worden van een oorzakelijk verband?
De deskundige moet dus vaststellen of er ten tijde van het onderzoek sprake is van een
psychische stoornis, daarna of dat ook het geval was toen het ten laste gelegde delict
gepleegd werd (dus teruggaand in de tijd). Vervolgens moet nagegaan worden of er een
verband is tussen stoornis en het ten laste gelegde delict.
Om te achterhalen of een verdachte
ontoerekeningsvatbaar is, stelt de rechter
een aantal vragen aan de deskundige die
de geestesgesteldheid van de verdachte
heeft onderzocht. © iStockPhoto.com /
mbphoto
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De gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van de geestvermogens
In de wet wordt gesproken over ‘gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van
de geestvermogens’. Dit zijn begrippen, die in de praktijk soms problemen opleveren
doordat ze moeilijk zijn te ‘vertalen’ in ziektebeelden. Er wordt wel verwezen naar de
Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) waar geestvermogens
gedefinieerd worden als: ‘de vermogens tot denken, voelen, willen, oordelen en
doelgericht handelen, die worden bepaald en beïnvloed door biologische, psychische
en sociale factoren’. Een stoornis in de geestvermogens in juridische zin wordt geacht
aanwezig te zijn indien deze zo ingrijpend is dat de betrokkene als het ware een willoos
slachtoffer is van zijn denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen.
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Wanneer blijkt dat de dader van een strafbaar feit lijdt aan een psychische stoornis,
kan de rechter hem of haar verplichten tot
opname in een TBS-kliniek.
© iStockPhoto. com / y-ntousiopoulos

Het psychiatrisch onderzoek
Bij psychiatrisch onderzoek worden ziektesymptomen vastgesteld en wordt onderzocht
hoe deze samenhangen met aanleg, verloop en oorzakelijke en onderhoudende factoren. Dat gebeurt door diagnostische observatie, door gesprekken met de patiënt en
belangrijke anderen, via vragenlijsten en door lichamelijk onderzoek en laboratoriumof beeldonderzoek. Bij het psychiatrisch onderzoek ‘pro Justitia’ is dat niet anders, maar
het doel is dan vooral om na te gaan of de verdachte de mogelijkheid had het strafbare
feit dat hij gepleegd heeft en waarvoor straf geëist wordt door de officier van justitie,
na te laten of een andere wending aan zijn handelen te geven, ook al leed hij aan een
psychische stoornis. Om dat onderzoek zo goed mogelijk te doen dient alle relevante
informatie uit verschillende bronnen, inclusief de gerechtelijke stukken verzameld en
bestudeerd te worden.
Op basis van zo’n onderzoek wordt vastgesteld of de verdachte een psychiatrische
stoornis had tijdens het plegen van het ten laste gelegde delict. Vervolgens wordt de
aard en de ernst van de psychische stoornis met behulp van het classificatiesysteem
van psychische stoornissen (DSM-IV-TR) aangegeven.
Onderzoek ‘terug in de tijd’
Omdat de rechtbank wil weten welk verband er bestond tussen een psychische stoornis
en het gepleegde delict, moet de deskundige in zijn onderzoek ‘teruggaan in de tijd’. Hij
moet nagaan of aantoonbare psychiatrische stoornissen ook aanwezig waren ten tijde
Speuren naar Sporen
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Psychiatrisch onderzoek gebeurt onder
andere door middel van gesprekken met de
patiënt. © iStockPhoto.com / Lisa F. Young

van het ten laste gelegde. Een psychische stoornis kan ook na het ten laste gelegde delict
zijn ontstaan en bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door verblijf in detentie. De reconstructie
moet dus zorgvuldig plaatsvinden. Bedacht moet worden dat het tijdens het onderzoek
om een verdachte gaat en (nog) niet om een dader, dat laatste is aan de rechter om te
bepalen.
Sommige auteurs stellen dat het niet mogelijk is om op wetenschappelijke wijze terug
te gaan in de tijd om na te gaan wat de geestestoestand was van de verdachte tijdens het
plegen van het delict. Het gaat bij dit onderzoek echter niet om een wetenschappelijke,
maar om een praktische verantwoording. In het onderzoeksrapport moet de psychiater
duidelijk maken hoe hij tot een reconstructie is gekomen en op welke gronden. De beste
manier daarvoor is om het onderzoek schematisch en gestructureerd te doen en niet
alleen de verdachte te onderzoeken met zijn visie over het feit waarvan hij verdacht
wordt, maar ook belangrijke anderen te spreken, alle stukken te bestuderen (procesverbaal, eerder onderzoek, voorgeschiedenis). Let wel, het is mogelijk dat tijdens het
psychiatrisch onderzoek geen psychiatrische stoornis kan worden gediagnosticeerd,
maar dat het bestaan van een psychische stoornis ten tijde van het plegen van het ten
laste gelegde delict wél aangetoond kan worden.
Het gaat bij het forensisch psychiatrisch onderzoek niet om de oorzaken van de psychische stoornis – of deze nu al of niet neurobiologisch zijn – maar om de aard en de ernst
van de psychiatrische symptomen of gebreken en de specifieke relatie met het ten laste
gelegde. Die symptomen moeten zo goed mogelijk omschreven en gewogen worden en
er moet een relatie gelegd worden met het gedrag van de onderzochte persoon.

46

4 | 2009 Speuren naar Sporen

de geest en de wet: over

( o n ) to e r e k e n i n g s vat ba a r h e i d

nils duits

Indien de deskundige van oordeel is dat de onderzochte een psychiatrische stoornis
heeft, en dat deze stoornis een relatie heeft met het ten laste gelegde delict, dan moet
dit oordeel en de relatie zo goed mogelijk geobjectiveerd en verantwoord worden.
Speculaties of persoonlijke opvattingen mogen niet gebruikt worden als argumenten
of bouwstenen van de conclusie.
Verwarring
Het begrip ontoerekeningsvatbaarheid leidt makkelijk tot verwarring. Het suggereert
dat het om een te objectiveren en meetbare eigenschap gaat (‘vatbaarheid’), hetgeen
niet het geval is. Toerekeningsvatbaarheid is niet een aantoonbaar kenmerk van de
verdachte van een delict, het is geen eigenschap van een persoon, het zegt niets over
diens functioneren in het dagelijkse leven en het is geen aantoonbaar symptoom van
een stoornis.
Toerekeningsvatbaarheid is een afgeleide van de juridische term ‘toerekenen’, de taak
van de rechter. De beoordeling van de eventuele relatie tussen een psychische stoornis
en het delict is welbeschouwd een advies aan de rechter. Daarom kan beter gesproken
worden van het advies om een strafbaar feit al of niet aan de dader toe te rekenen en de
stoornis en de mate waarin deze heeft bijgedragen tot het plegen van het delict daarbij
te betrekken. Zo kan het verwarrende begrip toerekeningsvatbaarheid vermeden worden.
Het begrip is in de praktijk van de rechtspleging en het spraakgebruik echter zo diep
verankerd, dat een ander gebruik pas langzaam zijn beslag zal krijgen.

In het forensisch psychiatrisch onderzoek
moeten psychiatrische symptomen zo goed
mogelijk worden omschreven en gewogen
en er moet een relatie gelegd worden met
het gedrag van de onderzochte persoon
© iStockPhoto.com / Florin Tirlea

Gradering
Via psychiatrisch onderzoek is het mogelijk een oorzakelijk verband aan te tonen
tussen de psychische aandoening(en) en het strafbare feit, bijvoorbeeld als een achtervolgingswaan leidt tot een aanval op de vermeende achtervolger.
Maar het verband tussen een stoornis en het ten laste gelegde delict is vaak niet zo
ondubbelzinnig, er zijn mogelijk andere, door de situatie en omstandigheden bepaalde,
factoren in het spel.

Het begrip ‘ontoerekeningsvatbaarheid’
leidt makkelijk tot verwarring.
© iStockPhoto.com / Martti Salmela
Speuren naar Sporen

4 | 2009

47

b i o - w e t e n s c h a p p e n e n m a at s c h a p p i j

nils duits

Het blijkt dat er geen duidelijke relaties te leggen zijn tussen specifieke stoornissen
en het advies over toerekenen, de eventuele relatie tussen stoornis(sen) en het ten
laste gelegde delict moet in elk individueel geval onderzocht en gewogen worden.
Er is daarom ook geen objectieve classificatie of gradering mogelijk van deze relatie,
bij gebrek aan een medisch-wetenschappelijke grondslag. Binnen de Nederlandse
strafrechtspraktijk is echter een gradering in vijf ‘schalen’ ontstaan (toerekeningsvatbaar,
enigszins verminderd toerekeningsvatbaar, verminderd toerekeningsvatbaar, sterk
verminderd toerekeningsvatbaar, en ontoerekeningsvatbaar). Deze kan met de huidige
eisen van ‘best practice’ en ‘evidence based’ handelen niet worden gehandhaafd. Die
gradatie is overigens niet nodig volgens de wet, want in artikel 39 Sr. wordt alleen maar
gevraagd naar redenen om het gepleegde en ten laste gelegde feit geheel of niet toe te
rekenen.
Via psychiatrisch onderzoek is het mogelijk
een oorzakelijk verband aan te tonen
tussen de psychische aandoening en het
strafbare feit. © iStockPhoto.com / Stefano
Maccari

Dat betekent dat er door de deskundige drie uitspraken gedaan kunnen worden:
– er is geen psychische stoornis met als advies: toerekenen,
– er is een psychische stoornis die het ten laste gelegde delict heeft veroorzaakt met
als advies: niet toerekenen,
– er is een psychische stoornis die weliswaar invloed uitoefende op het gepleegde feit,
maar slechts als bijkomende factor, met als advies: verminderd toerekenen.
De gradering is in feite minder van belang. Het gaat erom dat de psychiater zo nauwkeurig en objectief mogelijk een beschrijving geeft van de relatie tussen het psychiatrische ziektebeeld en het gepleegde feit. Zo kan de rechter afwegen wat dat betekent
voor het toerekenen van schuld aan de verdachte en het opleggen van een straf of
maatregel. Op deze manier worden de verantwoordelijkheden van psychiater en rechter
beter onderscheiden.
Bijzondere situaties
Bij jongeren is het onderzoek en de beoordeling van de relatie tussen stoornis en het
strafbare feit vaak lastiger omdat bij hen psychische stoornissen soms nog niet duidelijk
zijn en zij soms een ontwikkelingsachterstand hebben. Bovendien is er bij jongeren
vaak sprake van een groepsdelict, met als gevolg dat men dient te onderzoeken of de
verdachte beïnvloedbaar is of dat hij anderen heeft beïnvloed.
Een ander punt is dat te onderzoeken personen nogal eens verdacht worden van meerdere delicten. De onderzoeker moet dan voor elk ten laste gelegde feit nagaan of er een
relatie is met psychische stoornissen.
Culpa in causa
In het strafrecht gaat men er van uit dat het iemand te verwijten is als hij zichzelf in
een situatie heeft gebracht waarin bij hem sprake was van een ziekelijke stoornis van
de geestvermogens, die vervolgens van invloed is geweest bij het plegen van het delict.
Juristen spreken in dit verband van ‘culpa in causa’. Het kan gaan om de gebruiker van
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Bij jongeren is het onderzoek en de
beoordeling van de relatie tussen stoornis
en het strafbare feit vaak lastig.
© iStockPhoto.com / Hammondovi

alcohol of cocaïne die weet wat er gebeurt onder invloed van het middel, om iemand
die zijn antipsychotische medicatie niet inneemt terwijl hij had kunnen weten dat hij
hierdoor gewelddadig kan worden of om de recidiverende pedofiel, die recidive had
kunnen vermijden.
Over dit juridische begrip ‘culpa in causa’ is veel discussie onder gedragsdeskundigen.
Het is de vraag hoever de (cognitieve) verwijtbaarheid teruggaat in de tijd. Daarbij
spelen afhankelijkheid van middelen en impulsiviteit een rol en is middelengebruik soms
moeilijk los te koppelen van bestaande psychiatrische stoornissen (‘zelfmedicatie’) en
kunnen middelen en alcohol ook organische schade geven (bijvoorbeeld het syndroom
van Korsakov). Jongeren hebben vaak weinig tot geen weet van het effect van middelen
op hun denken, voelen, willen, oordelen en handelen.
Moeilijk onderzoekbare verdachten
Als een verdachte ontkent het ten laste gelegde delict te hebben gepleegd, is de relatie
tussen een eventuele psychische stoornis en dat delict vaak niet te leggen. In het diagnostisch onderzoek met de onderzochte zelf is dat immers moeilijk tot niet na te gaan.
Daarbij kan de verdachte het delict ook echt niet gedaan hebben. Soms ontkent de
onderzochte niet het gepleegde feit, maar beweert niet geweten te hebben dat het
strafbaar was (‘Ik wist niet dat het niet mocht’, ‘Ze heeft geen nee gezegd’). Dan is
onderzoek en advisering over toerekenen wel mogelijk.
Indien de onderzoeker onvoldoende weet van de situatie tijdens het plegen van het
strafbare feit of het toestandsbeeld van de onderzochte tijdens het delict, dan moet hij
uitgaan van de medische stelregel: ‘in dubio abstine’, bij twijfel geen advies. Dat dient
in het rapport goed beschreven te worden. De rechter moet dan zonder advies het
gepleegde (en bewezen verklaarde) feit al of niet aan de verdachte toerekenen.
Speuren naar Sporen

Structuurformule van het antipsychoticum
loxapine. Iemand die lijdt aan psychoses
moet zijn medicijnen op tijd innemen
om te voorkomen dat hij bijvoorbeeld
gewelddadig wordt. Wanneer hij dat niet
doet, en hij begaat een misdrijf, valt hem
dat volgens het strafrecht te verwijten:
‘culpa in causa’. Bron: Wikipedia
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Eisen aan de deskundige
De deskundige die een forensisch psychiatrisch onderzoek verricht, moet ‘forensisch’
onderlegd zijn. Dat betekent dat hij goed op de hoogte moet zijn van de wetgeving en
weet moet hebben van het ‘veld’ van reguliere en justitiële behandeling. Hij moet kennis
en ervaring hebben inzake specifieke psychiatrische diagnostiek (seksuele stoornissen,
psychopathie, risicotaxatie, etniciteit, opvoeding) en hij moet beschikken over een
bepaalde attitude en vaardigheden om met verdachten en de rechter om te kunnen gaan.
Hij moet zijn eigen deskundigheid kennen, evenals zijn beperkingen. Dat geldt ook voor
het bewaken van de eigen rol en de positie als deskundige. Over de deskundigheid en
de rol en positie wordt in toenemende mate verantwoording gevraagd. Om dit goed te
kunnen doen is forensische opleiding en bijscholing nodig en bovenal kritische intervisie
en intercollegiale toetsing. Het verkleint de kans op eigenzinnigheid en ‘kokervisie’. De
verantwoording van de deskundigheid geldt ook voor derden, per 1 juli 2009 zal er een
landelijk, openbaar te raadplegen, deskundigenregister zijn.

Als een verdachte ontkent het ten laste
gelegde delict te hebben gepleegd, is de
relatie tussen een eventuele psychische
stoornis en dat delict vaak niet te leggen.
Bron: © iStockPhoto.com / Catalin Plesa
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rapporteurs pro

J ustitia

• G ezondheidszorgpsycholoog of ( kinder - en jeugd ) psychiater
Basale vereisten •
O pleiding tot rapporteur gevolgd
• R eden onderzoek : opdrachtgever vraagt om specifieke kennis
•
van ‘ domeinwissel ’; vertaalslag naar normatief domein
R o l e n p o s i t i o n e r i n g • KOennis
nderzoek doen onafhankelijk van partijen en belangen
• O bjectief : niet normatief , geen vooroordeel
• K ennis wetgeving en juridische context
• R elatie tussen stoornis , delict & gevaar
R elatie tussen ethniciteit en stoornis
Specifieke kennis •
• K ennis mogelijkheden zorg en beveiliging
• R elatie tussen opvoeding , ouderschap en stoornis
• O nderhouden kennis en vaardigheden ( > 6 rapportages per jaar )
• V oorbereiding & opzet forensisch onderzoek
• V erzamelen collaterale informatie
• G ebruik van forensisch diagnostische instrumenten
• O mgaan met andere milieus & taal
O mgaan met achterhouden info , achterdocht en sociale wenselijkheid
Va a r d i g h e d e n •
• K unnen doorvragen over delict en gedrag
• L eesbaar , geordend en gedocumenteerd schrijven
• F eiten van meningen scheiden
• V erduidelijken gronden waarop conclusie en advies zijn gebaseerd
• V erantwoorden rapport , ook ter rechtszitting
• D uidelijkheid geven over doel en opzet onderzoek en rol rapporteur
• O nderzoek doen op integere , ethische , respectvolle en objectieve wijze
• G een waarheidsvinding , weerlegging of bewijsvoering van tenlastegelegde feiten
• B ereidheid tot ( bij ) scholing
E t h i e k e n a t t i t u d e • B ereidheid tot intervisie en intercollegiale toetsing
• K ritisch zijn : niet geloven als basishouding
• O nderken weerzin , fascinatie , vooroordeel , projectie en taboe
• E igen mogelijkheden en beperkingen kennen : in dubio abstine
• D urven confronteren , uitspraken doen en niet te weten
Bron: Duits & van Kordelaar, 2007
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Het letsel verklaard: over letsels en geweld
Babette Drijber

Iedereen kan slachtoffer worden van geweld. Er is onderscheid te maken in openlijk
geweld en huiselijk geweld. Openlijk geweld of straatgeweld vindt plaats in openbare
gelegenheden zoals op straat, in een café of discotheek, in het openbaar vervoer, of in
scholen en ziekenhuizen. Huiselijk geweld is geweld dat veroorzaakt wordt door iemand
uit de huiselijke kring waaronder (ex)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden.
Er zijn verschillende vormen van geweld: lichamelijk of fysiek geweld, psychisch of
emotioneel geweld, seksueel geweld zoals aanranding, verkrachting, seksuele intimidatie
en verwaarlozing. Ook eerwraak is een vorm van huiselijk geweld.
Bij geweldsmisdrijven in Nederland gaat het in 35% van de gevallen om huiselijk
geweld. Uit onderzoek is gebleken dat 45% van de volwassen bevolking ooit slachtoffer
is geweest van een vorm van huiselijk geweld. Hieronder vallen ook zaken als treiteren,
dreigen of iemand een klap op de billen geven. Van deze slachtoffers houdt 11%
blijvend letsel over aan dit geweld.
Ook kinderen kunnen slachtoffer zijn. De meest voorkomende vorm is verwaarlozing,
waaronder fysieke en emotionele verwaarlozing maar ook onthouding van onderwijs.
Helaas moeten sommige kinderen dit geweld soms zelfs met de dood bekopen. Volgens
cijfers uit onderzoek zou het in Nederland om 50 kinderen per jaar gaan, maar het is
best mogelijk dat dit een onderschatting is. Dit zou onder andere kunnen komen doordat
overlijden ten gevolge van kindermishandeling te weinig wordt herkend door zowel
artsen als de omgeving.

Babette Drijber is huisarts en als forensisch
arts verbonden aan de GGD te Amsterdam.

Ook kinderen kunnen slachtoffer zijn van
huiselijk geweld.
© iStockPhoto.com / Nick Schlax

Bij geweldsmisdrijven in Nederland gaat
het in 35% van de gevallen om huiselijk
geweld. © iStockPhoto.com / Sandra Nicol
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Het blijkt dat in gezinnen met financiële problemen waar dikwijls ook alcohol- of
drugsverslaving een rol speelt, vaker geweld wordt gebruikt. Kinderen die opgroeien
in éénouder gezinnen, te vroeg geboren kinderen, huilbabies en kinderen met een
chronische ziekte of handicap lopen meer risico om slachtoffer te worden. Vrouwen
lopen meer risico als hun relatie net is verbroken, er sprake is van werkloosheid of als
ze zwanger zijn geweest in het voorafgaande jaar. Bij mannen is het mogelijk nog een
taboe om erover te praten dat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Als mannen
mishandeld worden door hun vrouwelijke (ex)-partner, wordt er door de dader vaak
naar een voorwerp gegrepen. Maar geweld tegen mannen kan ook worden veroorzaakt
door hun kinderen of familieleden. Eergerelateerd geweld komt zowel tegen mannen als
vrouwen voor.

Ouderen worden steeds vaker slachtoffer
van huiselijk geweld.
© iStockPhoto.com / Andrew Gentry

Ouderen worden helaas steeds vaker slachtoffer van huiselijk geweld. Dit komt onder
andere door de ‘dubbele vergrijzing’; er zijn steeds meer ouderen en de ouderen
bereiken een hogere leeftijd. Ouderen zijn in toenemende mate afhankelijk van
mantelzorg of vrijwilligers. Deze zorg wordt verleend door mensen die daar niet
voor zijn opgeleid en dit eigenlijk niet goed aankunnen. Zo kan vanuit onmacht
of overbelasting de grens van goede zorg worden overschreden en is er sprake van
‘ontspoorde zorg’. Ouderen met ontremd of agressief gedrag, bijvoorbeeld door
dementie, lopen meer risico hier slachtoffer van te worden.
Als iemand slachtoffer is geworden van een vorm van geweld en daarvan aangifte
doet, wordt er door de politie in het proces-verbaal nauwkeurig opgeschreven wat
er volgens het slachtoffer gebeurd is. Het proces-verbaal kan worden aangevuld
met een letselverklaring. Een letselverklaring wordt bij voorkeur opgesteld door een
onafhankelijke arts. Forensisch geneeskundigen zijn artsen die in opdracht van politie
en justitie werken en die zijn opgeleid in het beschrijven, interpreteren en fotograferen
van letsels. Daarom komen zij voor het opstellen van een letselverklaring het meest in
aanmerking.
In de letselverklaring wordt de door het slachtoffer vertelde toedracht weergegeven
en worden de letsels objectief beoordeeld en beschreven. Hierbij wordt er een
systematische weergave gegeven van de letsels waarbij de plaats, rangschikking, omtrek,
grootte, vorm en kleur wordt beschreven. Eveneens wordt er een schatting gemaakt van
de genezingsduur en aangegeven of de bevindingen passen bij de door het slachtoffer
opgegeven toedracht. Ook indien er vermoeden is van niet zichtbare letsels, zoals een
kneuzing zonder uitwendige verkleuring van de huid, moet dit worden vermeld.
Omdat de letselverklaring bestemd is voor politie en justitie moet het verslag beschreven
worden in begrijpelijk Nederlands, dus zonder dat er gebruik wordt gemaakt van
medische vaktermen. Het verdient de voorkeur de letsels ook te fotograferen, het liefst
met een kleurenkaart met schaalverdeling. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in de
rechtszaak.
De arts moet in de letselverklaring aangeven of het letsel dat het slachtoffer heeft,
past bij de opgegeven toedracht. Het gaat erom een verband te leggen tussen het
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babette drijber

Letsel dat ontstaan is door huiselijk geweld
wordt, naast beschreven in begrijpelijk
Nederlands, meestal ook gefotografeerd.
Op de rechter bovenarm is een ovale
paarsblauwe verkleuring zichtbaar van
7x4cm met een gele verkleuring rond de
randen. Links is een kleurenkaart te zien.
Bron: Babette Drijber

waargenomen letsel en de mogelijke oorzaak ervan. Het is van belang voorzichtig te zijn
met al te stellige uitspraken. Beter is te zeggen dat een letsel heel goed of mogelijk of
misschien zou kunnen passen bij een bepaalde toedracht. De arts kan ook aangeven hier
geen uitspraak over te kunnen doen. Moeilijk zijn gevallen waarin het waargenomen
letsel eigenlijk niet past bij de opgegeven toedracht, bijvoorbeeld als het ‘slachtoffer’
zegt de vorige dag geslagen te zijn, terwijl de bloeduitstortingen een gele verkleuring
laten zien.
De letselverklaring is bestemd voor politie en justitie en wordt vervolgens naar het
politiebureau gestuurd waar het slachtoffer aangifte heeft gedaan.
Het slachtoffer heeft altijd recht op een kopie van de verklaring.
Bij (huiselijk) geweld gaat het er vooral om dat het geweld stopt. Signalering door
buitenstaanders en hulpverleners is belangrijk, maar geen doel op zich. Signalering
moet er toe leiden dat het geweld ‘bespreekbaar wordt gemaakt’ en dat een weg gezocht
wordt om het geweld te stoppen. Uiteindelijk heeft hulpverlening, dat wil zeggen een
behandeling van de dader, meer effect dan bestraffing. Politie en justitie sturen vaak aan
op begeleiding en hulpverlening aan de geweldpleger met het strafrecht als ‘stok achter
deur’.
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Als het slachtoffer jonger is dan 16
jaar, moet ten minste één wettelijke
vertegenwoordiger met ouderlijk gezag de
letselverklaring mee ondertekenen.
© iStockPhoto.com / Vladimir Ivanov

Een letselverklaring wordt door een arts
opgesteld ten behoeve van het politieonderzoek. In de verklaring wordt de door
het slachtoffer vertelde toedracht vastgelegd en worden de letsels systematisch
beschreven (en zo mogelijk aangevuld
met foto’s). Bron: Babette Drijber
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Zedendelicten, zelfverminking en
valse aangiften
Udo Reijnders
Valse aangiften
Het fenomeen van valse aangiften is de politie bepaald niet
onbekend, volgens schatting zijn 10-15% van de aangiften vals.
Waarom doen mensen valse aangiften? En waarom wordt dit
door de politie of recherche en (forensisch) artsen soms niet of
niet tijdig herkend?
In het Wetboek van Strafrecht wordt valse aangifte omschreven
als: ‘Degene die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit is
gepleegd, wetende dat het niet gepleegd is’. Bij een aangifte
moeten tijdstip, plaats en strafbaar feit bekend zijn, de dader
kan onbekend zijn.
Een valse aangifte kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk worden gedaan. Een opzettelijke valse aangifte zal men doen om
anderen schade te berokkenen of om er zelf voordeel uit te
behalen. Bij een onopzettelijke valse aangifte kan er sprake zijn
van een verkeerde interpretatie of waarneming, of van iemand
met een psychische stoornis die ervan overtuigd is dat het feit
heeft plaatsgevonden.
Een valse aangifte kan voor een onterecht beschuldigde
verregaande gevolgen hebben, maar ook leiden tot
maatschappelijke onrust. Bovendien kan dit voor veel onnodig
werk zorgen voor de politie. Hiervan volgt een voorbeeld:
Een meisje komt veel te laat thuis en dreigt hierdoor grote
problemen te krijgen met haar ouders. Ze kan zo snel niets anders
verzinnen dan dat ze onderweg naar huis door een onbekende
is aangevallen en aangerand. Haar ouders zijn in alle staten en
voordat het meisje het goed en wel beseft, zit ze samen met haar
ouders op het politiebureau.
De politie is alert op signalen die doen denken aan een valse
aangifte. Zulke signalen, bij bijvoorbeeld de aangifte van een
zedendelict, zijn:
– de dader wordt vaag omschreven terwijl het slachtoffer langere
tijd in gezelschap van de dader was

Udo Reijnders is forensisch arts en verbonden aan de GGD te
Amsterdam.
– tatoeages en sieraden van de dader worden wel minutieus
omschreven
– een aanval vond plaats op klaarlichte dag op een drukke plek
– de aangeefster is door meerdere mannen in een auto gesleurd
maar slechts door een van hen verkracht
– details en volgorde van de seksuele handelingen zijn
onduidelijk
– de emotionele beleving lijkt te ontbreken

Een kind dat veel te laat thuis komt van een feest kan problemen
met de ouders krijgen. Om straf te voorkomen kan zo’n kind een
verzonnen verhaal vertellen dat in sommige gevallen kan leiden
tot een valse aangifte bij de politie.
© iStockPhoto.com / Robert Kohlhuber
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Ook als alle tijdens het voorval gedragen kleding is weggegooid
of er letsels bij de aangeefster zijn die binnen het bereik van de
eigen handen liggen en die niet zitten op al te pijnlijke plekken
zoals lippen, ogen, tepels of schaamlippen, kan dat wijzen
op een valse aangifte. Let daarbij ook op typische vormen van
zelfverminking.
Soms vindt seks plaats op vrijwillige basis maar onder invloed
van drugs of alcohol. Na ontnuchtering kan dat dan als
verkrachting ervaren worden wanneer men het gevoel heeft dat
geslachtsgemeenschap niet de bedoeling was.
Als de aangever/aangeefster zich schaamt over de manier waarop
hij/zij in zo’n situatie is terecht gekomen, bang is dat de politie
het niet gelooft, of dat de omgeving zal reageren met ‘eigen
schuld, dikke bult’, dan kan dit hem of haar ertoe brengen om
haar verhaal aan te dikken waarna in een later stadium geen
correcties meer aanbracht worden uit angst voor gezichtsverlies.
Andersom kan het zo zijn dat bepaalde feiten worden weggelaten,
omdat ze zo gruwelijk waren dat men er niet over kan of durft te
praten.
Seksuele intimidatie is iedere vorm van toenadering met een
seksuele lading of seksueel gedrag dat door het slachtoffer als
ongewenst wordt ervaren. © iStockPhoto.com / Peter Finnie
Wanneer sprake is van seksueel contact onder invloed van
alcohol, kan dit bij ontnuchtering soms als verkrachting worden
ervaren. © iStockPhoto.com / Ivan Mateev
Zedendelicten
De meest voorkomende vormen van seksueel geweld zijn aanranding, verkrachting en seksuele intimidatie. Aanranding staat
voor een ongewenste aanraking met een seksuele lading. Van
verkrachting spreekt men als er een ongewenste geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Dit geldt ook als penetratie met een voorwerp
plaatsvindt. Seksuele intimidatie is iedere vorm van toenadering
met een seksuele lading of seksueel gedrag dat door het slachtoffer als ongewenst wordt ervaren.
Hoe vaak seksueel geweld voorkomt is niet bekend. Onderzoeken
geven nogal uiteenlopende getallen te zien. Wel is duidelijk dat
het een indrukwekkend probleem is en er vele slachtoffers zijn.
Van de vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is bekend
dat zo’n 8% is gedwongen tot een seksuele handeling; 4% is
verkracht. Mannen melden zedendelicten zelden omdat ze zich
ervoor schamen. Slechts 7% van alle slachtoffers doet aangifte van

zedendelicten, zelfverminking en valse aangiften

udo reijnders

seksueel geweld. Ook bij kinderen zal de omvang nooit duidelijk
worden omdat zij door de dader vaak gedwongen worden te zwijgen (conspiracy of silence). Daders kunnen partners, ex-partners,
familieleden, vrienden, collega’s, hulpverleners en natuurlijk ook
onbekenden zijn.
Bij een zedendelict kunnen allerlei letsels ontstaan. Met name
kleine ronde bloeduitstortingen veroorzaakt door de vingertoppen
(fingertip bruising) bij het vastgrijpen van een slachtoffer bij de
armen of in de buurt van de geslachtsdelen door het uit elkaar
duwen of trekken van de benen, zijn verdacht.
Wanneer bij kinderen seksueel overdraagbare aandoeningen in
de keel, vagina, plasbuis of anus worden geconstateerd, moet
men bedacht zijn op seksueel misbruik.
Bij verkrachting moet men er rekening mee houden dat zwangerschap het gevolg kan zijn. Na aangifte van een zedendelict kan
op verzoek van de politie bij het slachtoffer of een verdachte een
medisch onderzoek plaatsvinden door een forensisch arts (politiearts), het zogenaamde zedenonderzoek. Bij dit zedenonderzoek
kunnen eventueel kledingstukken in beslag genomen worden als
bewijsmateriaal. Dit heeft alleen zin als het de kledingstukken

betreft die tijdens het delict zijn gedragen. Verder zal het lichaam
‘bemonsterd’ worden om eventuele DNA-sporen veilig te stellen
(zie verderop in dit cahier). Het lichaam wordt gecontroleerd op
de aanwezigheid van letsels ontstaan tijdens het zedendelict.

Op de arm van deze vrouw zijn kleine ronde bloeduitstortingen
veroorzaakt door de vingertoppen (fingertip bruising), zichtbaar.
Dit kan wijzen op een zedendelict. Bron: Udo Reijnders

Kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld worden door
de dader vaak gedwongen tot zwijgen. Aangiftecijfers bieden
daardoor geen volledig beeld van kindermisbruik.
© iStockPhoto / peterkozikowski

Zelfverminking
Bij zelfverminking (automutilatie) beschadigt iemand zijn eigen
lichaam. Hoe vaak dit voorkomt is niet bekend. Dat het geen
zeldzaamheid is, bleek uit onderzoek van de Universiteit van
Leiden en de GGD Rotterdam in 2005: 5% van de jongeren
tussen 14 en 17 jaar verwondt zichzelf, meisjes tweemaal vaker
dan jongens. Het meest voorkomend zijn snijden, krassen, zichzelf brandwonden toebrengen, oude wonden openhalen en haren
uittrekken. Meestal worden verwondingen gezien op makkelijk
bereikbare plaatsen zoals het gelaat, de borst, buik en de onderarmen. Bij rechtshandigen zullen eerder littekens aan de linkerkant gevonden worden, maar sommigen brengen de verwondingen symmetrisch op bijvoorbeeld beide armen aan. Andere
typische kenmerken zijn dat de verwondingen meervoudig en
parallel gerangschikt zijn.
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Het krassen op de onderarm is een vorm van zelfverminking.
Bron: Udo Reijnders

Het zelf toebrengen van brandwonden met sigarettenpeuken
is ook een vorm van zelfverminking. Te zien zijn genezen
brandwonden op de handrug. Bron: Udo Reijnders

Zelfverminking heeft niets te maken met de wens zichzelf van het
leven te willen beroven. Er zijn diverse redenen of combinaties
van redenen waarom mensen zichzelf beschadigen.
Zelfverminking is soms een soort verslaving. Na jezelf pijn gedaan
te hebben, voel je jezelf wat beter, maar het oorspronkelijke gevoel
komt gewoon weer terug dus ga je er opnieuw toe over om jezelf
te pijnigen.

De gevolgen van zelfverminking kunnen onderscheiden worden
in gevolgen op de korte en de langere termijn. Op korte termijn
is het gevolg dat na zelfbeschadiging de innerlijke pijn of verdriet
tijdelijk vergeten of onderdrukt wordt. Gevolgen voor de langere
termijn zijn dat er schuldgevoelens optreden over het eigen
handelen. Daardoor kan zelfhaat ontstaan of het gevoel gefaald
te hebben. Bovendien zijn er de lichamelijke gevolgen. Littekens
blijven immers voor altijd zichtbaar. Dit kan in het sociale
verkeer weer verstrekkende gevolgen hebben. Bij het zwemmen,
sporten of zonnebaden zijn vaak grote delen van het lichaam, en
daarmee de littekens, voor de buitenwereld zichtbaar. Ook kan de
omgeving afwijzend reageren op zelfverminking. Daarmee is dan
een nieuw probleem ontstaan.

Er kan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Ook kan het
een ontlading van spanningen zijn. Uitingen van woede kunnen
een oorzaak zijn, waarbij je je op jezelf afreageert in plaats van
op de buitenwereld. Daarbij kan dan het gevoel bestaan dat je
het zelf verdiend hebt. Zelfverminking kan ook een gevoel van
innerlijke leegte opvullen. Dan kan het aantrekkelijker zijn om
pijn te voelen dan helemaal niets. Soms wil men naar buiten toe
tonen dat men de kracht heeft om pijn aan te kunnen, een soort
machtspositie. Aandacht van anderen vragen is ook een reden,
vooral wanneer mensen het moeilijk vinden om uit zichzelf te
praten. Men verwondt zichzelf met de hoop dat de ander zal zien
dat het niet goed gaat.
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Een geweldige jeugd:
over kindermishandeling
Sandra Rutgers
Kindermishandeling roept maatschappelijke verontwaardiging op. In de media worden
berichten over kinderen die zijn overleden aan de gevolgen van uitgebreid letsel na
mis-handeling – meestal door een ouder – uitgebreid belicht. Iedereen kan zich wel
een onbehaaglijk plaatje voorstellen van een verdrietig kind met een blauw oog of een
gebroken arm, maar veel gevallen zijn niet zo duidelijk. Kindermishandeling komt vaker
voor dan men denkt en wordt nog te weinig herkend. En lang niet altijd komen mensen
in actie als ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt.
Ouders of hun plaatsvervangers hebben het recht en de plicht hun kind te verzorgen
en op te voeden. Ouders dragen de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk
en lichamelijk welzijn en de veiligheid van hun kinderen en ze moeten de ontwikkeling
van hun persoonlijkheid bevorderen. Er zijn ouders die menen dat er niets mis is met
een ‘pedagogische tik’ om een kind te corrigeren of een ‘schop onder de kont’ om het
tot orde te roepen. Vaak roepen ouders als zij hierop aangesproken worden, dat zijzelf
ook zo opgevoed zijn en dat ze toch ook goed terecht zijn gekomen. Deze ouders weten
niet hoe het anders te doen. Hun kinderen gehoorzamen uit angst voor straf en pijn en
niet omdat ze zich bepaalde regels en normen hebben eigengemaakt.
Het recht van kinderen op een geweldloze opvoeding is onder andere vastgelegd in het
Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1990). In dit verdrag staat dat
ook de overheid een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om bescherming van kinderen tegen geweld en mishandeling. Nederland heeft in 2007 in de wet opgenomen:
‘in de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe’. Deze bepaling (Burgerlijk
Wetboek, artikel 247) geldt niet alleen voor ouders, maar voor al degenen die een kind
verzorgen of opvoeden. Het betreft niet alleen een verbod op slaan, maar gaat over alle
vormen van lichamelijk en geestelijk geweld die ouders en verzorgers kinderen kunnen
aandoen.
Geweld tegen kinderen is strafbaar (Wetboek van Strafrecht, artikel 300-306). Je mag
andere mensen niet mishandelen en voor je eigen partner of je eigen kinderen wordt in
de wet beslist geen uitzondering gemaakt. Wanneer gaat een pedagogische tik of vermaning over in kindermishandeling? In de Wet op de Jeugdzorg (2005) wordt kindermishandeling als volgt gedefinieerd:
‘Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere
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In veel gevallen is kindermishandeling niet
zo duidelijk te zien als hier een gebroken
arm in het gips.
© iStockPhoto.com / Darren Hendley
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personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend
of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch
letsel’.

Het gaat bij kindermishandeling meestal
niet om een eenmalig voorval dat
ernstige schade oplevert, maar vooral om
stelselmatig schadelijk gedrag van ouders.
© iStockPhoto.com / Emin Ozkan

Steeds meer belangstelling krijgen de
omstandigheden waaronder een ongeboren
baby opgroeit: de gevolgen van drugs- of
alcoholgebruik tijdens de zwangerschap
kunnen zeer schadelijk en soms zelfs
dodelijk zijn. © iStockPhoto.com / Craig
Cozart
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Lichamelijk of psychisch geweld in de opvoeding resulteert in kindermishandeling, wanneer aan het kind schade toegebracht wordt, nu of in de toekomst. Het gaat bij kindermishandeling meestal niet om een eenmalig voorval dat ernstige schade oplevert, maar
vooral om stelselmatig schadelijk gedrag van ouders. Voor de interpretatie van een
handeling ‘waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend’,
is achtergrondkennis over de gevolgen van kindermishandeling noodzakelijk. In de
praktijk is niet altijd gemakkelijk in te schatten of het gedrag van de ouders ernstige
negatieve gevolgen heeft voor het kind. Schade die dreigt te worden berokkend is niet
aantoonbaar. In de praktijk zijn het vaak wel de zorgen om een kind die tot actie leiden.
In het wetsartikel staat niets over de intentie van de dader. Ook zonder agressieve
bedoelingen kunnen ouders hun kind mishandelen, bijvoorbeeld doordat de mishandeling een onbedoeld gevolg is van een gebrekkige en beschadigende stijl van opvoeden.
Vormen van kindermishandeling
Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen
het kind, zoals slaan, stompen, schudden, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden, snij- of steekwonden, het kind ergens tegenaan gooien of
laten vallen. Steeds meer belangstelling krijgen de omstandigheden waaronder een
ongeboren baby opgroeit: de gevolgen van drugs- of alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kunnen zeer schadelijk en soms zelfs dodelijk zijn. (Een gezinsvoogd kan via
een Raadsmelding en ondertoezichtstelling al na 24 weken zwangerschap aangesteld
worden om tijdens de laatste weken van de zwangerschap te kijken of zo’n moeder in
staat zal zijn voor haar kind te zorgen.)
Onderzoek wijst uit dat niet lichamelijke mishandeling maar verwaarlozing de meest
voorkomende kindermishandeling is. Verwaarlozing is een passieve vorm van kindermishandeling, omdat ouders structureel iets nalaten, namelijk het voldoen aan de basisbehoeften van kinderen. Verwaarlozing kan net zulke ernstige gevolgen voor een kind
hebben als lichamelijke mishandeling. Het is goed te begrijpen dat lichamelijke verwaarlozing zoals het onthouden van voedsel of medische verzorging slecht is voor de gezondheid van kinderen. Maar ook kinderen die vanaf de geboorte opgroeien zonder liefdevolle aandacht en als gevolg van deze psychische verwaarlozing een achterstand
oplopen in hun groei en ontwikkeling, kunnen zodanig beschadigd raken dat herstel
niet mogelijk is. Dit geldt vooral voor de ontwikkeling van bepaalde hersenfuncties.
Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere
opvoeders met hun houding en hun gedrag afwijzing uitstralen tegenover het kind.
Ze schelden het kind regelmatig uit, laten het herhaaldelijk horen dat het niet gewenst
is of maken het kind opzettelijk bang. Wanneer een gescheiden ouder steeds voorwend-

4 | 2009 Speuren naar Sporen

een geweldige jeugd: over kindermishandeling

selen verzint waarom het kind niet de andere ouder mag ontmoeten, of het steeds verwijt
zo op deze andere ouder te lijken, is dat ook psychische mishandeling.
Dat alleen al getuige zijn van huiselijk geweld schadelijk is voor de ontwikkeling van
kinderen, door de voortdurende gevoelens van onveiligheid en stress, waarin dergelijke
kinderen verkeren, krijgt in Nederland pas de laatste twee decennia aandacht.
Andersom is kindermishandeling een vorm van huiselijk geweld. Geschat wordt dat in
de helft van de gezinnen waarin vrouwen worden mishandeld door hun partner, ook de
kinderen lichamelijk worden mishandeld.
Bijzondere vormen van kindermishandeling
Het Shaken Baby Syndrome, Pediatric Condition Falsification (eerder heette dit het syndroom van Münchausen by proxy) en meisjesbesnijdenis zijn bijzondere vormen van
kindermishandeling.
Shaken Baby Syndroom
Het zodanig door elkaar schudden van een klein kind, dat het hoofdje met veel kracht
een aantal malen heen en weer gaat, veroorzaakt beschadigingen aan de hersenen,
bloedvaten, zenuwen en nekwervels, met blijvend letsel of zelfs de dood tot gevolg. De
belangrijkste reden waarom een ouder een jong kind door elkaar schudt, is stress, zoals
voorkomt bij een voortdurend huilende baby of bij een ouder die overspannen is en
weinig kan hebben. De meeste ouders die hun kind schudden, weten niet hoe schadelijk
dit is.

Niet lichamelijke mishandeling maar
verwaarlozing is de meest voorkomende
vorm van kindermishandeling.
© iStockPhoto.com / M. Eric Honeycutt

Pediatric Condition Falsification
Deze moeilijk vast te stellen aandoening is een complexe vorm van kindermishandeling
waarbij een ouder, meestal de moeder, artsen ervan overtuigt dat haar kind vanwege
lichamelijke of psychische klachten medische behandeling nodig heeft. De moeder
verzint of veroorzaakt de symptomen zelf of ze vergroot ze uit. Ze misbruikt het kind
om zelf aandacht te krijgen.
Meisjesbesnijdenis
Bij een meisjesbesnijdenis worden de uitwendige geslachtsorganen verminkt van meisjes,
die meestal tussen 4 en 12 jaar oud zijn. Gewoonlijk worden (delen van) de clitoris en
de kleine schaamlippen weggesneden. Meisjesbesnijdenis wordt vaak onder weinig hygienische omstandigheden door leken uitgevoerd en kan ernstige complicaties tot gevolg
hebben. Volgens de Nederlandse wet is besnijdenis van meisjes verboden, ook voor
bevolkingsgroepen die besnijdenis wenselijk vinden. Ouders die hun dochter aan besnijdenis blootstellen, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden, ook als de besnijdenis niet in
Nederland plaatsvond.
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Het feit dat alleen al getuige zijn van
huiselijk geweld schadelijk is voor de
ontwikkeling van kinderen krijgt in
Nederland pas de laatste twee decennia
aandacht. © iStockPhoto.com / Ned White
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Het kind van de rekening
Hoe vaak kindermishandeling voorkomt, is ondanks allerlei onderzoek om voor de hand
liggende redenen (veel wordt verzwegen of ontkend) onduidelijk. In een onderzoek, de
‘Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen’ ondervroegen de
onderzoekers professionals die beroepsmatig met kinderen te maken hebben in allerlei
sectoren van de samenleving, zoals onderwijs, opvoedingsondersteuning, juridische en
sociaal-medische zorg. Zij analyseerden ook de registraties van de 17 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) over 2005. De onderzoekers kwamen tot een schatting
van 107.000 mishandelde kinderen per jaar. Verwaarlozing is het grootste probleem. Dit
kwam in 80% van de gevallen voor.

Uit onderzoek is gebleken dat tachtig
procent van de onderzochte mishandelde
kinderen te maken had met verwaarlozing.
© iStockPhoto.com / Stephen Rees

Meisjes lopen een groter risico om seksueel
misbruikt te worden dan jongens.
© iStockPhoto.com / Matjaz Boncina
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Risicofactoren
Wat zijn dit voor gezinnen, waarin ouders hun kinderen mishandelen? Vragen sommige
kinderen er misschien om hard aangepakt te worden? Kindermishandeling is het gevolg
van een combinatie van verschillende factoren, in het kind, de ouders en hun sociale
omstandigheden. Het is duidelijk dat een kind zelf nooit schuld heeft aan mishandeling
door een ouder of opvoeder. De verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind ligt
bij de volwassenen. Sommige kinderen lopen wel een groter risico op mishandeling.
Kinderen geboren na een ongewenste zwangerschap, stief- en pleegkinderen, te vroeg
geboren kinderen, meerlingen, of kinderen met een lichamelijke of verstandelijke
handicap, worden vaker actief mishandeld of passief verwaarloosd.
Ouders die hun kind mishandelen of verwaarlozen hebben relatief vaak psychische of
psychiatrische problemen, of ze zijn verslaafd aan alcohol of drugs.
Gezinnen waarin mishandeling plaatsvindt wonen relatief vaak in buurten met zwakke
sociale verbanden, criminaliteit, drugsproblematiek, armoede en achterstand. Ook de
maatschappij waarin ouders opvoeden kan van invloed zijn: als geweld in een samenleving meer getolereerd wordt komt fysieke mishandeling vaker voor dan wanneer dat
niet zo is.
Seksueel misbruik in het gezin kan een uiting zijn van verstoorde gezinsverhoudingen.
Vaak spelen daarin sociale isolement en een tekort aan emotionele betrokkenheid en
flexibiliteit een rol. Meisjes lopen een groter risico dan jongens, zeker wanneer zij
bij een stiefvader wonen. Seksueel misbruik komt vaker voor in gezinnen waarin de
moeder, letterlijk of emotioneel, afwezig is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de moeder
buitenshuis werkt, verslaafd of ziek is.
De gevolgen van kindermishandeling
Mishandeling heeft niet op ieder kind dezelfde uitwerking. De mogelijkheden van een
kind, zoals intelligentie en persoonlijkheid, de aanwezigheid van sociale vaardigheden
om steun te zoeken bij betrouwbare volwassenen, spelen een rol bij de schade die uiteindelijk optreedt. Daarnaast zijn de ernst van de mishandeling, de leeftijd waarop het
begint, de duur en de relatie tussen kind en pleger van belang voor de ernst van de
gevolgen.
Er is een breed scala aan gevolgen, van tijdelijk of blijvend lichamelijk letsel tot versto-
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ring van de ontwikkeling en groei van de hersenen. Signalen komen naar voren in de
vorm van leerproblemen, ernstige gedragsproblemen, zoals agressief en antisociaal
gedrag, psychiatrische problemen, bijvoorbeeld depressie, en op latere leeftijd crimineel
gedrag. Omdat eigen jeugdervaringen van grote invloed zijn op de manier waarop
ouders met hun kind omgaan, lijkt het wel of kindermishandeling erfelijk is, en kan
mishandeling aan volgende generaties worden doorgegeven via de opvoeding van de
eigen kinderen.
Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling
Een vermoeden van kindermishandeling wordt door professionals, zoals onderwijzers en
huisartsen, vaak omschreven als een ‘niet pluis-gevoel’. Er zijn zorgen om een kind, maar
de oorzaak is niet duidelijk. Soms zijn ouders hierop al aangesproken en worden de zorgen door hen helemaal niet herkend, of beloven ze hulp te zoeken en doen ze dat niet.
Iemand die een vermoeden van kindermishandeling heeft, zou dit allereerst moeten
bespreken met een deskundige collega. Bij gebrek kan een van de 17 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) telefonisch benaderd. Het is helemaal niet nodig
dat mishandeling al bewezen is alvorens met het AMK te spreken. De maatschappelijk
werker of vertrouwensarts van het AMK zal met de beller inventariseren wat er precies
aan signalen gezien wordt, hoe eventueel de situatie beter in kaart gebracht kan worden
en of het mogelijk is hulp in te schakelen. Het AMK geeft in zo’n geval advies en noteert
de naam van het kind niet.
Als de situatie ernstig lijkt of de beller zelf geen mogelijkheid ziet om het gezin te benaderen of te ondersteunen, kan het AMK een melding aannemen en de gezinsgegevens
noteren. Hier vloeit de wettelijke taak uit voort te onderzoeken of in dit gezin sprake is
van kindermishandeling.
De meerderheid van de meldingen bij het AMK is terecht. Als kindermishandeling is
vastgesteld, zal het AMK het gezin verwijzen naar specifieke hulpverlening. Als de mishandeling ernstig is, draagt het AMK de zaak over aan de Raad voor de Kinderbescherming, die de kinderrechter zal vragen om een gezinsvoogd aan te stellen om ouders te
ondersteunen bij de opvoeding, of om het kind elders onder te brengen.
Zowel beroepskrachten als mensen uit de omgeving van een gezin kunnen met het AMK
contact opnemen. Zelfs professionals met een beroepsgeheim hebben binnen de wetgeving voldoende speelruimte om bij een vermoeden van kindermishandeling dit te
bespreken met of te melden bij het AMK. Veel beroepsgroepen hebben inmiddels meldcodes ontwikkeld waarin beschreven staat hoe te handelen bij een vermoeden van
kindermishandeling.
Hulpverleners signaleren en melden vooral vermoedens van lichamelijke mishandeling
en seksueel misbruik. Buurtbewoners daarentegen zijn alerter op tekenen van verwaarlozing. De politie meldt frequent huiselijk geweld.
De AMKs zien de laatste jaren een toename in het aantal adviezen en meldingen: van
2004 tot 2007 met bijna 50%. Dit betekent niet direct dat er meer kinderen mishandeld
worden, maar het geeft ook weer dat er grotere bereidheid is om dit te signaleren en te
melden.
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Agressief gedrag kan een gevolg zijn van
kindermishandeling. © iStockPhoto.com /
Isabel Massé

Elke provincie en grootstedelijke regio
heeft een eigen Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling. Alle AMK’s zijn
bereikbaar via het landelijke telefoonnummer 0900 - 123 123.
Bron: AMK Nederland
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Van de wieg in het graf
Plotseling overlijden van zuigelingen: wiegendood of kindermishandeling?
Ko van Wouwe en Monique L’Hoir
Het is niet te bevatten wanneer een baby die kort daarvoor gezond
in zijn wieg is gelegd, zomaar, zonder aanwijsbare oorzaak blijkt
Ko van Wouwe is kinderarts en onderzoeker. Monique l’Hoir is
te zijn overleden. Ouders, maar ook artsen en onderzoekers staan psychotherapeut en pedagoog. Beiden zijn verbonden aan TNO
in dat geval voor een raadsel. Het plotseling en onverwacht overte Leiden.
lijden van een tevoren gezonde baby zonder dat een duidelijke
verklaring voor het overlijden kan worden gegeven, noemen we
zij-of rugligging draaien naar de buik een belangrijke risicofactor
‘wiegendood’. De meeste wiegendoodbaby’s overlijden tijdens de was. Daarna werden nog andere risicofactoren ontdekt: dekbedslaap en onderzoekers proberen nog altijd te achterhalen hoe dit
den, kussens, luchtkwaliteit en roken in de omgeving van de baby.
fysiologisch is te verklaren. Het verschijnsel dat gezonde baby’s is Naarmate ouders meer geadviseerd werden hun kind niet aan
hun slaap overlijden is in de oudheid al beschreven. Soms wordt
deze risico’s bloot te stellen en deze adviezen ook daadwerkelijk
er wel gesuggereerd dat er kwade opzet in het spel zou zijn, maar opvolgden, is de incidentie van wiegendood drastisch gedaald in
dat is, uitzonderingen daargelaten, nooit het geval.
alle landen waar voorlichting gegeven werd.
Oorzaken
Veel onderzoek heeft zich gericht op het voorkómen van wiegendood (in het Engels ook wel Sudden Infant Death Syndrome of
SIDS genoemd). Laboratoriumbepalingen en gedetailleerd onderzoek van hart, longen of hersenen bij de obductie van overleden
zuigelingen hebben geleid tot allerlei hypothesen. Soms leidden
deze tot bewakingssystemen. In de praktijk resulteerden deze echter niet in een daling van de gevallen van wiegendood.
Pas het systematische onderzoek van alle gevallen van wiegendood, waarbij ook de omstandigheden waaronder het kind overleed routinematig zijn betrokken, heeft tot betere inzichten
geleid. Vooral bepaalde verzorgingsfactoren bleken belangrijk.
Het registreren van de houding waarin het kind te slapen werd
gelegd en de houding waarin het dood gevonden werd, bleek
de ontdekking van een belangrijke risicofactor: slaapligging op
de buik. Toen buikligging was afgeraden en minder voorkwam,
ontdekten de onderzoekers dat ook het voor de eerste keer vanuit

De meeste wiegendoodbaby’s overlijden tijdens de slaap.
© iStockPhoto / GKCRN
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Preventie
Nederland heeft thans de laagste incidentie van wiegendood in
West-Europa. In 1984 overleden 212 baby’s, in 1998 waren dat
er 50 (op meer geboorten), in 1999 slechts 27, en 2007 nog maar
14. De officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
liggen nu onder 0,1/ 1000 levend geboren baby’s (dus minder dan
20 per jaar).

ko van wouwe

van de wieg in het graf

monique l’hoir

SIDS/wiegendood per 1000 levendgeborenen 1,40

SIDS/wiegendood tot 1 jaar
geen buikligging

1,20

Het vóórkomen van SIDS/wiegendood per 1000 levengeboren,
onder zuigelingen tot 1 jaar in Nederland, voor en na invoering 1,00
van nieuwe preventiemaatregelen. Deze verzorgingsadviezen
0,80
zijn: 1 geen buikligging, 2 altijd rugligging, 3 geen dekbedden of
0,60
kussens, 4 fopspeen en trappelzak, 5 niet in bed bij ouders.
Bron: Ko van Wouwe & Remy HiraSing
0,40

altijd rugligging
geen dekbed of kussens
fopsteen, trappelzak
niet in bed bij ouders

0,20

Niet-natuurlijke dood
0,00
Moord, doodslag, fatale gebeurtenissen waarvan de opzet onbe‘80
‘84
‘88
‘92
‘96
‘00
‘04
‘08
kend is en overige niet-natuurlijke doodsoorzaken vallen binnen
de ICD-codering (ICD = International Classification of Diseases)
onder de categorie ‘niet-natuurlijke doodsoorzaken’ (zie tabel).
NODO procedure
Ook infanticide en gevallen van fatale kindermishandeling worIndien er sprake is van het overlijden van een minderjarige
den in deze groep ondergebracht. Tussen 1996 en 2007 betrof dit zal in alle gevallen overleg worden gepleegd met de
jaarlijks een vergelijkbaar aantal tussen de 13 en 25 zuigelingen.
gemeentelijk lijkschouwer. Wanneer blijkt dat er sprake is van
een niet-natuurlijke dood, (bijvoorbeeld door niet-herkende
Kindermishandeling
kindermishandeling) wordt altijd het Openbaar Ministerie
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 50.000 kinderen mishan- ingelicht. Bij alle gevallen van onverwacht en plotseling
deld en verwaarloosd, merendeels jonge kinderen. Om de situatie overlijden en onverklaard letsel, is protocollering en een
voor deze kinderen te verbeteren is een effectieve signalering,
multidisciplinaire aanpak nodig. De feiten waaronder dit optrad
behandeling en doelmatige preventie gestart. Bij het AMK (Advies dienen opgehelderd te worden. Dit kan door het vaststellen van
& Meldpunt Kindermishandeling) worden veel gevallen gemeld.
de omstandigheden op de plaats van de plotse dood door de eerst
Ook komen kinderen naar het ziekenhuis i.v.m. letsel ten gevolge aanwezige hulpverlener, het ontkleden en onderzoeken van het
van lichamelijk geweld, en tenslotte overlijden ook kinderen aan
kind, het beoordelen van de medische voorgeschiedenis, een
de gevolgen. In 1996 overleden 20 kinderen van 0-2 jaar, waarbij familie anamnese, het onderzoek van het kind en van zijn kleding
de betrokken artsen aangaven een vermoeden van kindermishandeling te hebben gehad. Aangezien het aantal kinderen dat overlijdt tengevolge van fysieke en/of emotionele verwaarlozing zo
moeilijk is te schatten, is in de nieuwe wet op de lijkbezorging
een bijzondere procedure opgenomen. Deze procedure voor
‘Nader Onderzoek naar Doods Oorzaken’ bij kinderen wordt
afgekort de NODO procedure genoemd.

Fysiek geweld is een vorm van kindermishandeling.
© iStockPhoto.com / Bronwyn Photo
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en beddengoed door de (huis)arts, overleg met de forensisch
geneeskundige (gemeentelijk lijkschouwer) en verwijzing naar
een ziekenhuis. In het ziekenhuis vervolgen de kinderarts en
de patholoog het onderzoek volgens het NODO-protocol. Later
worden de eindresultaten besproken en getoetst. Toetsing en
evaluatie van de werkwijze bij ieder plotseling en onverwacht
overlijden is vanuit het oogpunt van het recht en voor de samenleving minstens zo belangrijk, als toetsing bij abortus en euthanasie.

als in de algemene bevolking. Een opeenstapeling van risicofactoren in deze gezinnen verklaart deze grotere herhalingskans.

Infanticide door verstikking
Bij verdachte omstandigheden – volgens de anamnese of het onderzoek op de plaats van het overlijden – moet rekening worden
gehouden met de mogelijkheid van opzettelijkemishandeling.
In de Verenigde Staten is in een periode van afnemende incidentie
van wiegendood en toenemende aandacht voor de diagnose verstikking (infanticide) die laatste doodsoorzaak relatief toegenomen,
doch in geringe mate. Wanneer zich in een gezin een herhaald
geval van plotselinge dood bij een zuigeling voordoet, werd in het
verleden wel gesuggereerd dat dit een verdenking op infanticide
rechtvaardigt. Echter er is aangetoond aan dat bij zo’n volgende
gebeurtenis bijna 7 maal vaker een natuurlijke dood wordt vastgesteld dan een niet-natuurlijke dood. De herhalingskans voor
wiegendood na een eerder geval in het gezin is 6 maal zo groot

K indersterfte
Jaar

in

De anamnese en het onderzoek op de plaats van het overlijden
kunnen ook bij infanticide meer aanwijzingen opleveren dan
de obductie. Maar de weerstand van kinderartsen om de ouders
te verdenken van kindermishandeling en de vaardigheid van de
ouders(s) om medelijden op te wekken, kunnen het onderkennen
van infanticide belemmeren. Ondanks publicaties over de ernst
en omvang van kindermishandeling in Nederland is betrouwbare
informatie niet voorhanden.
Een medische benadering gebaseerd op openheid houdt rekening
met alle vormen van mishandeling. Voor de praktijk is de NODO
procedure ontwikkeld teneinde de feiten en omstandigheden bij
het onverwacht overlijden met aanvullend onderzoek te begrijpen.
Alleen door evaluatie en toetsing van deze resultaten kunnen de
gevallen bijdragen aan een methodiek ter preventie van kindermishandeling. De ervaring bij het terugdringen van wiegendood
illustreert dat dit kan.
Het correct (juist ook journalistiek) bespreken van de mogelijkheid
van een niet natuurlijk overlijden is een delicate zaak vanwege de
kwetsbaarheid van ouders. Het kan onbedoeld leiden tot sociaal
onrecht: een stigmatiseren of criminaliseren. Iedere wetenschappelijke conclusie over de toedracht van deze gevoelige situaties

N ederland
2005

2006

2007

Wiegendood

19

11

14

Onvolledig omschreven c.q. onbekende
doodsoorzaak

67

49

38

Moord en doodslag (infanticide)

11

9

6

Gebeurtenissen waarvan opzet onbekend

5

5

5

Overige niet-natuurlijke doodsoorzaken

3

4

7

187.910

185.057

181.336

Aantal levendgeborenen
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Kindersterfte in Nederland door wiegendood en andere vormen van natuurlijk
overlijden waarbij de doodsoorzaak
onvolledig is omschreven of onbekend
is, niet-natuurlijk overlijden, uitgesplitst
in moord en doodslag (infanticide),
gebeurtenissen waarvan opzet onbekend is
en overige niet-natuurlijke doodsoorzaken,
weergegeven in absolute aantallen bij
kinderen jonger dan 1 jaar.
Bron: Statline CBS, 2008 (www.cbs.nl)
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vereist terughoudendheid en voorzichtigheid zeker naar de pers.
Artsen en gedragswetenschappers moeten zorgvuldig zijn met het
opperen van de mogelijkheid kindermishandeling, of de diagnoses
shaken-baby-syndroom, infanticide of Münchausen-syndroom-byproxy. Het is goed dat artsen bij ieder geval van plotseling onverwacht overlijden rekening houden met de mogelijkheid van kindermishandeling, maar het is fout om ouders hiervan op ondeugdelijke gronden te verdenken. Door ouders in het eerste gesprek
standaard uit te leggen dat ook altijd aan kindermishandeling
moet worden gedacht – omdat dit nou eenmaal voorkomt – kan
wantrouwen en onduidelijkheid worden voorkomen.

3%. Heimelijke infanticide komt niettemin voor: dit kan door
opzettelijke verstikking of vergiftiging. Dit is niet gemakkelijk met
onderzoek vast te stellen en een uitgebreide anamnese en onderzoek ter plaatse zijn dan juist onmisbaar. Plotseling overlijden
lijkt slechts in hoge uitzondering toe te schrijven aan kindermishandeling. Niettemin moet altijd aan deze mogelijkheid
worden gedacht. We hopen dat de nieuwe NODO procedure
zal bijdragen deze gevallen te herkennen, de kwaliteit van de
zorg voor kinderen te vergroten en effectieve preventie zal ontwikkelen.

Conclusie
Het aantal gevallen van kindermishandeling bij zuigelingen die
plots en onverwacht overleden zijn, lijkt klein te zijn: ongeveer

Varianten van kindermishandeling
Shaken-baby-syndroom
Het shaken-baby-syndroom is een vorm van (onbedoelde) kindermishandeling.
Het kan een wanhoopsreactie bij ouders of verzorgers zijn op langdurig overmatig huilen. De anamnese en de verwondingen na het fatale schudden zijn
kenmerkend voor het shaken baby syndroom, terwijl juist de risicofactoren voor
wiegendood ontbreken. Een volledige obductie (uiteraard met hersenobductie)
is dan wel onmisbaar voor de diagnose. In geval geen obductie zal worden
verricht, is computertomografie (CT scan) of ‘magnetic resonance imaging’ (MRI)
van het hoofd een alternatief.

CT-scan van de hersenen van een baby
die is overleden aan het shaken-babysyndroom. Door het hard door elkaar
schudden van de baby is een subduraal
hematoom, een bloeding tussen twee
hersenvliezen, ontstaan, dat zichtbaar is
op deze scan (gele pijl). Bron: Wikipedia

Münchausen-syndroom-by-proxy
Onder het Münchausen-syndroom-by-proxy (MSBP) verstaat men de situatie
waarin een ouder het kind langdurig mishandelt door ziekteverschijnselen bij
het kind na te bootsen. Daarna wordt medische hulp gezocht. In feite worden de
artsen gemanipuleerd, terwijl de ouders zich zorgzaam en betrokken voordoen.
Als MSBP wordt vastgesteld, moet het kind direct in veiligheid worden gebracht.
Dergelijke ouders gaan ver in het toebrengen van letsel, en doen dat ingenieus
(bijvoorbeeld door vergif te mengen in een infuus).
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Het Salomonsoordeel. Moeder verstikt kind dat bij haar slaapt.
16 Toen kwamen er twee vrouwen, die hoeren waren, tot den
koning; en zij stonden voor zijn aangezicht.
17 En de ene vrouw zeide: Och, mijn heer. Ik en deze vrouw
wonen in een huis; en ik heb bij haar in dat huis gebaard.
18 Het is nu geschied op den derden dag na mijn baren dat deze
vrouw ook gebaard heeft; en wij waren te zamen, geen vreemde
was met ons in dat huis, behalve ons tweeën in het huis.

20 En zij stond ter middernacht op, en nam mijn zoon van bij
mij, als uw dienstmaagd sliep, en leide hem in haar schoot, en
haar doden zoon leide zij in mijn schoot.
21 En ik stond in de morgen op, om mijn zoon te zogen, en
zie, hij was dood; maar ik lette in den morgen op hem, en zie,
het was mijn zoon niet, dien ik gebaard had.

19 En de zoon dezer vrouw is des nachts gestorven, omdat zij op
hem gelegen had.

22 Toen zeide de andere vrouw: Neen, maar die levende is
mijn zoon, en de dode is uw zoon; gene daarentegen zeide:
Neen, maar de dode is uw zoon, en de levende is mijn zoon!
Alzo spraken zij voor het aangezicht des konings.

Fresco Salomo’s oordeel van Rafaël.
Bron: www.abcgallery.com

23 Toen zeide de koning: Deze zegt: Dit is mijn zoon, die leeft,
maar uw zoon is het, die dood is; en die zegt: Neen, maar de
dode is uw zoon, en de levende mijn zoon.
24 Verder zeide de koning: Haalt mij een zwaard; en zij
brachten een zwaard voor het aangezicht des konings.
25 En de koning zeide: Doorsnijdt dat levende kind in tweeën,
en geeft de ene een helft, en de andere een helft.
26 Maar de vrouw, welker zoon de levende was, sprak tot den
koning (want haar ingewand ontstak over haar zoon), en zeide:
Och, mijn heer! Geef haar dat levende kind, en dood het
geenszins; deze daarentegen zeide: Het zij noch het uwe noch
het mijne, doorsnijdt het.
27 Toen antwoordde de koning, en zeide: Geeft aan die het
levende kind, en doodt het geenszins; die is zijn moeder.
28 En geheel Israël hoorde dat oordeel, dat de koning
geoordeeld had, en vreesde voor het aangezicht des konings;
want zij zagen, dat de wijsheid Gods in hem was, om recht te
doen.
Bron: Oude Testament, fragment uit 1 Koningen 3
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Opgeborgen met goede zorgen:
over medische zorg op het politiebureau
Marleen Arends
’We hebben hier een mevrouw ingesloten, die erg onrustig is en afwijkend gedrag
vertoont’, meldt de wachtcommandant aan de telefoon aan de dienstdoende arts. Bij
verder overleg blijkt dat mevrouw bij vlagen agressief is en uitgebreid bekend met de
psychiatrie. De arts wordt gevraagd om de toestand van deze vrouw te beoordelen en
een advies te geven. Afgesproken wordt wanneer de arts op het politiebureau zal zijn.
Bij zijn bezoek aan de arrestante in de politiecel roept mevrouw direct dat de arts voorzichtig moet zijn omdat ze gevaarlijk is. Ze heeft haar kinderen ook gebeten, zegt ze
even later rustig. Bij de vraag of ze medicatie gebruikte, antwoordt ze bevestigend. Het
zou goed zijn als ze weer medicatie zou nemen om weer rustiger te worden, beaamt
ze. Plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, roept ze: ‘Nee, nee, ik wil geen
medicatie!’ Vervolgens wil ze koningin Beatrix spreken, omdat die de baas is.
De dienstdoende forensisch arts wordt gebeld door de meldkamer, die meldingen ontvangt van de verschillende politiebureaus in de regio. Na een melding pleegt de arts
telefonisch overleg met het betreffende politiebureau. Soms voldoet een telefonisch
advies, bijvoorbeeld als een arrestant zelf medicatie bij zich heeft in gelabelde apotheekdoosjes van recente datum waar de naam van de arrestant en de dosering op staat. Dan
is er overleg of het verantwoord is de medicatie aan de ingeslotene te verstrekken. Over
het algemeen doet de arts vervolgens visite op het politiebureau. Als het lijkt te gaan om
een levensbedreigende situatie, kan de wachtcommandant direct een ambulance bellen.

Marleen Arends is politie- en verslavingsarts
te Den Haag.

Als het om medische redenen noodzakelijk
is, kan een arrestant in een observatiecel
met een bewakingscamera worden
geplaatst. © iStockPhoto.com / Aleksey
Pinchuk

Na arrestatie door de politie wordt een verdachte ondergebracht in een politiecel.
Vervolgens wordt na verhoor door een rechercheur bepaald of er gerechtelijke vervolging ingesteld wordt. Als het om medische redenen noodzakelijk is, kan een arrestant
in een observatiecel met een bewakingscamera worden geplaatst.
De arrestante uit het bovengenoemde voorbeeld had een ernstig psychiatrische ziekte
en werd daarom in een observatiecel geplaatst. Ze had grootheidswanen en gedroeg
zich agressief. Hiervoor was ze al bekend binnen de psychiatrie. De dienstdoende
politiearts nam contact op met de psychiatrische crisisdienst, die vervolgens langskwam.
Deze mevrouw leek niet geschikt om in een politiecel te verblijven uit oogpunt van haar
veiligheid gezien haar agressieve gedrag. De crisisdienst kan in dit soort gevallen een
gesloten opname bij een psychiatrische instelling regelen, als de psychiater oordeelt
dat de arrestant niet detentiegeschikt is. Omdat ze agressief is geweest zou zijn tegen
haar kinderen, controleerde de arts of hiervan melding was gedaan bij het Aanmeldpunt
Kindermishandeling (AMK). Dit was inderdaad gebeurd.
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De medische zorg op het politiebureau valt ook onder de forensische geneeskunde. Als
een arrestant zich ziek voelt kan hij of zij om een arts vragen. Het kan ook zijn dat de
politie het nodig oordeelt dat een arts komt kijken, zoals in het genoemde voorbeeld.
Aan de ene kant heeft een arrestant recht op gezondheidszorg en aan de andere kant is
de politie verantwoordelijk voor de gezondheid van de arrestanten in de politiecellen.
De medische hulp aan ingeslotenen in het politiebureau is erg verschillend. Naast
huisartsgeneeskunde, komt ook regelmatig psychiatrische en verslavingsproblematiek
voor. Voorbeelden van voorkomende medische problemen zijn een beetwond door
een politiehond, alcohol- of drugsgebruik, een zwangere arrestante met buikpijn of
een agressieve ingeslotene die stemmen in zijn hoofd hoort.

Op het politiebureau zijn beetwonden,
afkomstig van politiehonden, een voorkomend medisch probleem. Afgebeeld
is de rechterdij van een 60-jarige vrouw,
vier dagen na een hondenbeet.
Bron: Pieter Bol

Waar let een arts specifiek op als hij een arrestant in het politiebureau bezoekt? Het is
belangrijk om te weten hoe de verdachte was bij arrestatie en hoe hij of zij sindsdien is
geweest. Was de arrestant bij aanhouding rustig, sloom, meegaand, angstig, onrustig,
of agressief, vreemd? Deze informatie is belangrijk om het beloop van het gedrag van
de arrestant te bepalen in combinatie met de observatie van de arts. De arts vraagt ook
na of er bij de fouillering van de arrestant medicijnen of drugs zijn aangetroffen. Als het
mogelijk is, overlegt de politiearts met de behandelend arts van de arrestant of wordt
reeds voorgeschreven medicatie nagevraagd bij de apotheek.

Het is voor een arts die een arrestant in
het politiebureau bezoekt belangrijk om
te weten hoe de arrestant zich gedroeg bij
de arrestatie en hoe hij of zij sindsdien is
geweest.
© iStockPhoto.com / Tomas Bercic

In principe heeft een arrestant recht op dezelfde zorg als een vrije burger waarbij rekening wordt gehouden met de vrijheidsbeperking door de insluiting. Dit betekent onder
andere dat de inname van medicijnen onder toezicht van de politie gebeurt op vaste
tijden. De arrestant krijgt de medicatie verstrekt in de cel. Als het nodig is, kunnen uitzonderingen worden gemaakt in overleg met de politie. Het kan bijvoorbeeld worden
toegestaan dat de ingeslotene inhaleringsmedicatie voor astma onder eigen beheer in
zijn cel heeft. Bij medische zorg in een politiecel heeft de arts een neutrale positie.
De arts noteert alleen objectieve waarnemingen. De arts doet dan ook geen uitspraak
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over de mogelijke oorzaak van een letsel. Verder kan een forensisch arts kan worden
ingeschakeld voor bloedonderzoek wanneer een misdrijf mogelijk te maken heeft met
gebruik van alcohol of drugs. Een alcoholbloedtest wordt alleen gedaan als het de
verdachte niet lukt om een alcoholblaastest te doen.
Ook kan het voorkomen dat de politie iemand meeneemt en onderbrengt in een
politiecel wegens verstoring van de openbare orde. Bijvoorbeeld wanneer iemand
de orde op straat verstoort omdat hij naakt rondloopt of verward wandelend op de
vluchtstrook van een snelweg wordt aangetroffen. Er is in dit geval in principe geen
sprake van een misdrijf. Het is dan aangewezen dat de persoon op het politiebureau
gezien wordt door een psychiater, die beoordeelt of opname in een psychiatrische
instelling nodig is. Vaak komt eerst een forensisch arts bekijken of het nodig is een
psychiater in te schakelen. Als er twijfel over is, of een ingeslotene ‘detentiegeschikt’
is bij het bestaan van een psychiatrische ziekte wordt een psychiater van de crisisdienst gevraagd om te komen.
Regelmatig wordt een arts geconsulteerd vanwege voorgaand gebruik van alcohol of
drugs door een arrestant. Bij middelengebruik let de arts in het bijzonder op mogelijke
overdosering- of afkickverschijnselen. Door gebruik van bijvoorbeeld cocaïne kan
iemand stemmen in zijn hoofd gaan horen en verward raken. Vaak wordt een arts
opgeroepen voor de behandeling van verschijnselen bij onthouding van alcohol of
drugs. Als dagelijks grote hoeveelheden alcohol of bijvoorbeeld heroïne worden
gebruikt, dan is behandeling met medicatie nodig om complicaties door stoppen van
het gebruik te voorkomen. Bij afkickverschijnselen van heroïne kan methadon worden
voorgeschreven. Ook kan de algemene lichamelijke gezondheid van verslaafden slecht
zijn door het drugsgebruik. Dit kan komen door bijvoorbeeld slechte voeding. Slikkers
van bolletjes met heroïne of cocaïne lopen bovendien bijzondere risico’s (zie pagina 74).

De inname van medicijnen door een
arrestant gebeurt onder toezicht van de
politie op vaste tijden. Als het nodig is
kan besloten worden dat de arrestant
medicijnen onder eigen beheer in de cel
heeft, bijvoorbeeld bij astmamedicatie.
© iStockPhoto.com / Martti Salmela

Structuurformule van methadon. Bij
afkickverschijnselen van heroïne kan
methadon worden voorgeschreven.
Bron: Wikipedia
© iStockPhoto.com / Murat Sen
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Dat is even slikken!
De gok die drugkoeriers wagen
Tina Dorn
Een bolletjesslikker (‘body packer’) is iemand die drugs smokkelt
door ze in zijn lichaam te verstoppen. De drugs kunnen verpakt
zijn in afgeknipte vingers van latex handschoenen, ballonnen
of condooms, maar ook in speciaal voor dat doel vervaardigde
capsules. De drugkoeriers slikken de bolletjes meestal door, maar
soms worden ze in de anus of de vagina verborgen. Het slikken
van bolletjes met cocaïne komt het vaakst voor. Meestal gaat
het dan om zo’n vijfhonderd gram drugs. Eén keer is er iemand
aangetroffen met iets meer dan twee kilo cocaïne in zijn lichaam.
Deze persoon had 218 bolletjes geslikt.
In de laatste jaren heeft het beleid rondom de strafrechtelijke vervolging van bolletjesslikkers tot veel beroering geleid. Door een
tekort aan detentieplaatsen en mankracht was het niet mogelijk
om alle bolletjesslikkers te vervolgen. Nadat de luchthaven
Schiphol werd overspoeld door drugskoeriers uit Zuid-Amerika
en de Nederlandse Antillen trad in maart 2002 de ‘Tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers’ in werking. Deze wet moest het
niet vervolgd heenzenden van bolletjesslikkers voorkomen. Met
de wet konden bijvoorbeeld verdachten en veroordeelden van
zestien jaar en ouder worden opgesloten. Er werd ook voor het
eerst gebruik gemaakt van cellen voor meer dan één persoon.
Daarnaast werden de controles op Schiphol verscherpt. Zo worden tegenwoordig bijvoorbeeld alle passagiers en vliegtuigen uit
Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en Venezuela uitvoerig gecontroleerd. Daarbij werden onder meer drugshonden
ingezet en vond inwendig lichamelijk onderzoek plaats. Deze
‘100-procent-controles’ zijn scherp bekritiseerd omdat ze
vernederend zijn en onschuldige reizigers soms uren werden
opgehouden. Er zijn diverse juridische procedures tot aan de
Hoge Raad aan toe gevoerd om te toetsen of deze controles
acceptabel waren. Uiteindelijk is een regeling ingevoerd waarbij
verdachte reizigers door middel van röntgenonderzoek ‘hun
onschuld kunnen aantonen’.
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Tina Dorn is wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling
forensische geneeskunde van de GGD te Amsterdam.

Röntgenfoto van een buik vol met bolletjes cocaïne. Door middel
van een röntgenfoto kan worden vastgesteld of een persoon
bolletjes heeft geslikt en zo ja, waar de bolletjes zich in het
lichaam bevinden. Hiermee kan tevens een schatting worden
gemaakt van hoe lang het nog zal duren tot de bolletjes op
natuurlijke wijze het lichaam zullen verlaten. Bron: Wikipedia

dat i s e v e n s l i k k e n !

In de periode van 2004 tot 2007 is het aantal bolletjesslikkers dat
in het detentiecentrum van Schiphol werd opgesloten, mede door
de nieuwe procedure, gedaald van ruim 2.000 naar iets meer dan
600 personen per jaar. Omdat ingeslotenen met gezondheidsproblemen niet vrijelijk naar een arts kunnen gaan, is het belangrijk dat de medische zorg goed is geregeld. Het ministerie van
Justitie is tenslotte verantwoordelijk voor de gezondheid van de
ingeslotenen. Zoals gebruikelijk in alle detentiecentra is er ook op
Schiphol een medische dienst aanwezig. Deze is gespecialiseerd
in de medische zorg voor bolletjesslikkers. Bij de medische dienst
werken verpleegkundigen van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) samen met artsen van de GGD Amsterdam. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig. Daarnaast houden de
artsen dagelijks spreekuur op het detentiecentrum en zijn ze in
noodgevallen bereikbaar.
Als een verdachte door de marechaussee wordt binnengebracht
kan meestal door middel van een röntgenopname van de buik
vastgesteld worden of de persoon bolletjes heeft geslikt. Ook is
op de foto te zien waar in het lichaam ze zich bevinden. Dit is
belangrijk omdat zo een schatting gemaakt kan worden hoe lang
het nog duurt tot de bolletjes op natuurlijke wijze het lichaam
zullen verlaten. Het is namelijk gevaarlijk voor de koerier als ze
lang in het lichaam verblijven omdat er dan medische problemen
kunnen ontstaan.
Naast het maken van een buikoverzichtsfoto vindt tijdens het verblijf in het detentiecentrum een intake gesprek plaats. Dit heeft tot

redactie

Op Schiphol vonden tot voor kort zogeheten ‘100-procentcontroles’ plaats op vluchten uit Suriname, de Nederlandse
Antillen, Aruba en Venezuela. Bron: Wikipedia / Shirley de Jong

doel om in kaart te brengen of de persoon klachten heeft die met
ingeslikte bolletjes te maken hebben. Ook wordt gevraagd hoeveel bolletjes de persoon heeft geslikt, hoe lang dat geleden is en
hoe het gaat met zijn/haar ontlasting. Dit gebeurt om zo snel
mogelijk te kunnen schatten of de gezondheid van de bolletjesslikker in gevaar is. Als alles goed in de gaten wordt gehouden,
hebben de meeste koeriers geen of nauwelijks behandeling nodig.
Bij lichte buikpijn is het bijvoorbeeld meestal voldoende om
laxeermiddelen toe te dienen.
Sommige slikkers komen echter in een levensbedreigende situatie
terecht. Problemen kunnen bijvoorbeeld optreden als het voedsel
in de darm blijft steken omdat de bolletjes de doorgang belem-

Wanneer een reiziger die op Schiphol aankomt ervan verdacht
wordt bolletjes te hebben geslikt, wordt hij of zij door de
marechaussee naar het detentiecentrum op Schiphol gebracht.
Bron: Wikipedia
Speuren naar Sporen
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meren. Dit uit zich in hevige buikpijn, braken, een opgezette buik
en het uitblijven van ontlasting. Artsen noemen dit ziektebeeld
‘ileus’ (latijn voor darmafsluiting). In de ergste gevallen kan hierdoor de darmwand barsten hetgeen tot buikvliesontsteking kan
leiden of een gedeelte van de darm kan afsterven.
Ook kan het gebeuren dat een bolletje begint te lekken. Elk afzonderlijk bolletje bevat 8-10 gram cocaïne of heroïne. Lekkage
van één bolletje kan al levensbedreigend zijn. Het moet dus goed
in de gaten worden gehouden of de koerier verschijnselen van
een vergiftiging (intoxicatie) gaat ontwikkelen. Bij een beginnende
cocaïne-intoxicatie stijgt de bloeddruk en versnelt de pols. De
pupillen worden wijd, de patiënt is onrustig en zweet hevig. Bij
een vergiftiging met heroïne zijn andere verschijnselen te zien: de
patiënt is versuft, de pupillen zijn vernauwd, de darmbewegingen
verminderd, en er treedt ademdepressie op. Dit betekent dat de
patiënt heel langzaam gaat ademen of zelfs stopt met ademen.
In beide gevallen is dus snel herkennen en ingrijpen noodzakelijk.
In de praktijk blijkt dat het bijzonder gevaarlijk is als een drugskoerier bolletjes die vroegtijdig zijn lichaam hebben verlaten
(bijvoorbeeld in het vliegtuig) opnieuw inslikt. Zo worden ze
voor een tweede keer blootgesteld aan maagzuur en kunnen
ze daardoor makkelijker lekken of openbarsten. Ook bij slecht
verpakte bolletjes is dit vaker het geval. Daarnaast nemen veel
drugkoeriers middelen in die tot verstopping leiden. Hierdoor
kunnen ze de bolletjes tijdens de vlucht langer ‘binnenhouden’.
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Het slikken van bolletjes kan leiden tot darmafsluiting (‘ileus’)
doordat de bolletjes de doorgang belemmeren. In de ergste
gevallen kan daardoor een gedeelte van de darm afsterven, zoals
hier zichtbaar is. Bron: Wikipedia

Het gevaar hiervan is uiteraard dat de kans toeneemt dat ze
te lang in het lichaam verblijven met de hierboven geschetste
risico’s.
Voor onderzoekers is het zeer moeilijk om te bepalen in hoeveel
procent van de gevallen medische problemen optreden. Men heeft
immers geen zicht op de bolletjesslikkers die aan de controles zijn
ontsnapt. Onbekend is hoe groot deze groep eigenlijk is en hoe
vaak zij medische problemen krijgen. Daarom beperken de meeste
onderzoeken op dit gebied zich tot drugskoeriers die in een detentiecentrum onder medisch toezicht staan. In 2002 heeft de GGD
Amsterdam onderzoek gedaan naar 800 bolletjesslikkers die in het
detentiecentrum Schiphol- Oost verbleven. Van deze groep zijn
vier personen (0,5%) overleden. Ongeveer 6% moesten naar een
ziekenhuis overgebracht worden voor nader medisch onderzoek.
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Begrippenlijst

Autopsie – Inwendige lijkschouw, gewoonlijk uitgevoerd door een patholoog, ook wel
lijkopening, obductie of sectie genoemd.
Body farm – Een omheind terrein in de
openlucht, onder andere in de VS, waar
menselijke en dierlijke kadavers onder
diverse omstandigheden geplaatst worden
teneinde het proces van ontbinding te
bestuderen. Veel kennis van de forensische
entomologie (insectenkunde) wordt hier
opgedaan om de ouderdom van een lijk
te kunnen schatten.
Body packer (bolletjesslikker) – Drugkoerier die drugs zoals cocaïne of heroïne in
rubber of plastic verpakt in zijn lichaam
vervoert. De ‘bollen’ worden anaal of
vaginaal ingebracht of ingeslikt. Ingeslikte
bollen verblijven in de darm tot ze via de
ontlasting het lichaam verlaten. Deze smokkelwijze houdt grote medische risico’s in.
Chromosoom – Molecuulcomplex in de
celkern dat bestaat uit DNA-strengen, die
zijn opgerold en verpakt in eiwitten en
drager zijn van erfelijke informatie.
Entomologie – (Grieks: entomon = insect,
logos = kennis) Het specialisme dat zich
bezig houdt met de bestudering van
insecten.

Forensisch – (Latijn: forum = marktplein,
gerechtsplaats) Tot de rechtszaken behorend. Forensische geneeskunde is dus
gerechtelijke geneeskunde. Ook medische
expertise in de opsporingsfase (politieonderzoek) valt onder forensische geneeskunde.
Gemeentelijk lijkschouwer – Arts, benoemd door het College van Burgemeester
& Wethouders, belast met het onderzoek
naar de doodsoorzaak van overledenen, in
geval de behandelend arts geen verklaring
van natuurlijk overlijden afgeeft of de
politie om nader onderzoek vraagt.
Hersendood (cerebrale dood) – Situatie
waarin, meestal na ernstig hersenletsel of
een hersenbloeding, de hersenfunctie en
alle vitale functies die afhankelijk zijn van
hersenen of hersenstam zijn uitgevallen en
de lichaamscirculatie en de ademhaling
kunstmatig in stand worden gehouden.
Hersendood kan alleen door een specialist
worden vastgesteld via een uitgebreide,
vaststaande procedure.
Klinische dood – Toestand van diepe bewusteloosheid met circulatie- en ademhalingsstilstand, die door reanimatie omkeerbaar kan zijn indien geen met het
leven onverenigbare hersenschade is
opgetreden.
Speuren naar Sporen

Kolonisatie – Het zich vestigen en vermenigvuldigen van populaties microorganismen
van een zelfde type, op bijvoorbeeld huid,
slijmvliezen of in de darm.
Letselverklaring – Rapport van een arts
op verzoek van politie of justitie waarin
een letsel wordt beschreven en waarin
aangegeven wordt hoe en wanneer het
letsel ontstaan is.
Lijkvlekken – Verkleuringen van de huid na
de dood. Ze ontstaan doordat bloed naar de
laagst gelegen delen van het lichaam zakt,
vervolgens door de vaatwanden naar buiten
treedt en in het onderhuidse weefsel terecht
komt.
Mitochondriaal DNA (mtDNA) – De energiecentrales in elke lichaamscel die eigen
DNA bevatten. In eicellen zitten heel veel
mitochondriën en in zaadcellen weinig.
Daardoor is de genetische afstamming
van individuen in de vrouwelijke lijn aan
de hand van mitochondriaal DNA vast te
stellen, c.q. te volgen.
NODO-procedure – Nader Onderzoek
Doods Oorzaak. Deze procedure houdt in
dat er bij ieder overlijden van een minderjarige overleg plaatsvindt met een forensisch
arts en bij onverklaard overlijden nader
onderzoek door forensisch arts, kinderarts
en klinisch patholoog volgt.
4 | 2009
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Begrippenlijst

Ontoerekeningsvatbaar(heid) – Juridische
benaming van de toestand van iemand die
een strafbaar feit begaat dat hem wegens
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
storing van zijn geestesvermogens niet kan
worden toegerekend.
Overdosis – Dosis van een geneesmiddel
die boven de maximaal aanbevolen dosis
van de normdosering ligt. Dit kan, afhankelijk van het middel, leiden tot ernstige
bijwerkingen en/of intoxicatieverschijnselen. Ook drugs kunnen in overdosis ziek
maken of dodelijk zijn.
Pathologie – De kennis van vorm en
samenstelling van zieke organen en weefsels. Een klinisch patholoog is verbonden
aan een ziekenhuis en voert daar ondermeer obducties uit. Een forensisch patholoog is aangesteld door justitie en voert
in opdracht van de officier van justitie
gerechtelijke secties uit.
Pediatric Condition Falsification – Vorm
van kindermishandeling waarbij een ouder,
meestal de moeder, artsen ervan overtuigt
dat haar kind vanwege lichamelijke of psychische klachten medische behandeling
nodig heeft. De moeder verzint of veroorzaakt de symptomen zelf of ze vergroot ze
uit. Ze misbruikt het kind om zelf aandacht
te krijgen.
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Plaats Delict (PD) – De plaats waar
(mogelijk) een delict plaatsvond.
Postmortale veranderingen – Veranderingen waarneembaar aan een lijk door
verslapping van spieren, uitval van de
circulatie, afkoeling, weefselverval (autolyse), ontbinding en rotting.
Sectie – Zie autopsie.
Shaken Baby Syndrome – Het zodanig
door elkaar schudden van een klein kind,
dat het hoofdje met veel kracht een aantal
malen heen en weer gaat, veroorzaakt
beschadigingen aan de hersenen, bloedvaten, zenuwen en nekwervels, met blijvend letsel of zelfs de dood tot gevolg.
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) –
Plotselinge dood van een wiegenkind
(3-22 weken) dat tevoren in het geheel
geen afwijkingen vertoonde; syn. cot
death, wiegendood. Meer uitgebreid:
plotseling en onverwacht overlijden
van een ogenschijnlijk gezond kind van
0 of 1 jaar in wieg of bed, waarbij bij
pediatrisch, microbiologisch en pathologisch onderzoek geen doodsoorzaak
vastgesteld kan worden.
Toxicologie – (Grieks: toxicon = gif;
logos = wetenschap). De wetenschap
betreffende vergiftiging.
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Uitwendige lijkschouw – Onderzoek van
een lijk door een arts om de oorzaak van
de dood vast te stellen. Voor inwendige
lijkschouw: zie autopsie.
Vergiftiging – Verschijnselen van de
werking van gifstoffen in het lichaam. Dit
kan zijn oorzaak vinden in onwetendheid
(bijvoorbeeld het nuttigen van sommige
paddestoelen) maar ook het gevolg zijn van
moedwillige toediening van gifstoffen via
voedsel of drank.
Wiegendood – zie SIDS
Y-chromosoom – Een van de twee
geslachtschromosomen van een man,
afkomstig van zijn vader (zijn andere
geslachtschromosoom is X, afkomstig
van zijn moeder). Het Y-chromosoom kan
dienen ter identificatie van een verdachte
maar ook een aanwijzing opleveren uit
welke populatie in Europa of elders het
materiaal van een dader afkomstig is.
Zelfverminking (automutilatie) – Een
vorm van tegen zichzelf gerichte agressie
door zichzelf te verwonden (onder andere
door middel van krassen, snijden, branden,
haren uittrekken).
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Forensische Geneeskunde in Nederland

Vrijwel dagelijks worden wij via de media geïnformeerd over misdrijven zoals moorden, het toebrengen van ernstige letsels en verkrachtingen,
kortom al het slechte dat mensen elkaar kunnen
aandoen. Ons rechtvaardigheidsgevoel wil dat
daders opgespoord worden en hun straf ondergaan. Maar dit moet wel zorgvuldig geschieden,
opdat geen onschuldigen veroordeeld worden.
Helaas zitten soms onschuldige verdachten vast
en ‘echte daders’ gaan vrijuit indien ze niet opgespoord worden of als hun schuld niet bewezen
kan worden. De samenleving heeft voor onderzoek, opsporing en eventuele veroordeling een
omvangrijk apparaat in de vorm van politiediensten en de rechterlijke macht. Waar mensen
de lichamelijke integriteit van medemensen
schenden, is er een medisch aspect aan delicten.
Medische expertise kan dan bijdragen aan waarheidsvinding en bewijsvoering. Dit is het terrein
van de forensische geneeskunde.

In dit cahier komen de vele facetten van de gerechtelijke geneeskunde en andere biomedische wetenschappen aan de orde. Pathologen, antropologen,
lijkschouwers, toxicologen, genetici, entomologen
en nog vele andere biomedische onderzoekers
maken gebruik van lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, genetische tests, determinatie van
insecten en vele andere middelen om de ‘waarheid
te achterhalen’.
De gemiddelde televisiekijker ziet per week heel
wat uitzendingen voorbij komen waarin ernstige
delicten, sporenonderzoek, verhoren en rechtszaken aan de orde komen. Niet altijd komt daarbij een beeld naar voren dat overeenstemt met de
huidige (Nederlandse) stand van zaken. Dit cahier
biedt een beknopt, maar vrij volledig overzicht van
het biomedische onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van misdrijven en een ‘zuivere rechtsgang’.
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