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Woord vooraf 

Dit werk werd geschreven in het kader van een geïntegreerde proef en is dus niet bedoeld als studieboek, 

maar als bronnenbroek. Doorheen dit werk wil ik de lezer in grote lijnen wegwijs maken in de complexiteit 

van „crime scene investigation‟. Er werd, in het bijzonder, veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke 

analyse van sporen en het slachtoffer op de plaats delict.  

Ik wens volgende personen of instellingen hartelijk te bedanken: Mevr. K. Van Dijck, Master of Science in 

Forensic Science (University of Strathclyde), forensisch docent aan de hogeschool van Amsterdam en 

zaakvoerder van het onafhankelijk forensisch consultancy bedrijf KARVADI; Dhr. Y. Stevens, 

verantwoordelijke bij uitgevrij POLITEIA Editions; het Nederlands Forensisch Instituut; Leiden University 

Medical Center (lezing: „wijzer over DNA‟); Prof. Dr. M. Piette, specialist in de inwendige geneeskunde en 

in de gerechtelijke geneeskunde alsook docent aan de universiteit Gent; de vereniging voor Nederlandse 

pathologen.  

Daarnaast wens ik ook mijn begeleidende leerkracht, Dhr. L. Roose, te bedanken voor de opbouwende 

kritiek, zodat het werk uiteindelijk is geworden wat het nu is.  

Tot slot ook een woordje van dank aan mijn ouders.  

Dit werk werd opgesteld volgens de laatste BIN-normen, geldend op dit moment, en toegepast in Microsoft 

Word 2007. 

Aandacht! Dit werk bevat mogelijk beelden die niet voor iedereen geschikt zijn. Het is niet mijn bedoeling te choqueren, 

maar slechts een goede weergave van dit onderwerp te geven.
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Inleiding 

„Witse‟ kluistert wekelijks één miljoen Vlamingen aan het televisiescherm. „Aspe‟, „CSI‟ en alle andere 

misdaadseries doen het ook niet slecht. Dankzij deze populaire tv-series kreeg het forensisch onderzoek meer 

naambekendheid bij een groter publiek. Een capabel rechercheteam weet week na week in amper 50 minuten 

tijd een complex dossier op te lossen. Spanning gegarandeerd… Maar hoe zit het met de realiteitsfactor? 

Zo draagt men in deze series steeds handschoenen, maar neemt men het niet zo nauw met andere 

veiligheidsmaatregelen op de plaats delict. „Witse‟ stapt zomaar eventjes over het lijk heen en de actrices uit 

„CSI‟ zien er natuurlijk stukken sexier uit wanneer ze geen mondmaskertje dragen. Daarnaast krijgt één team 

de leiding, doen zelf pakken analyses en gaan ze bruut te keer met elke getuige. In de realiteit heb je voor elk 

facet van een onderzoek een ander team nodig. Worden de Gentse flikken in de toekomst werkloos? 

Met forensisch onderzoek bedoelt men het, door wetenschap onderbouwde, onderzoek die daders of 

(mogelijke) misdrijven in een strafrechtelijke context kan blootleggen. Enkele onderzoeksgebieden zijn: 

dactyloscopie, DNA-onderzoek, toxicologie,… 

Deze wetenschappelijke analyse van sporen wordt in dit werk in eerste instantie belicht, zonder te veel in 

detail te treden. Laten we gewoon niet langer koffiedik kijken en te weten komen hoe men deze, vaak 

gecompliceerde, analysetechnieken toepast in de praktijk en welke conclusies men kan trekken uit het 

bekomen resultaat.  

Daarnaast wordt ook de onderzoekstak „forensische pathologie‟ uitgebreider besproken. Is het niet 

fascinerend hoe de wetsdokter in „Baantjer‟ in één oogopslag kan bepalen dat het slachtoffer overleden is 

tussen drie en zes gisterenavond. Welke lichamelijke veranderingen treden er in na de dood en hoe kan men 

aan de hand van deze veranderingen het tijdstip van overlijden bepalen? En is verdrinking een aangename 

dood of opteer je beter voor een andere?  

Dit werk kreeg de titel „forensische pathologie‟, omdat dit de hoofdbrok van het werk omvat. Ik heb genoten 

bij het ontsluieren van de vele raadsels die dit onderwerp biedt. Hopelijk geniet U er evenveel van… 

Aad 
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Theoretisch gedeelte 

1 Inleiding in de forensische pathologie 

“We must have the courage to know the causes of death” 

Ramsey Clark 

Case-f i l e :  l iquidat ie  van een popgroep
1
 

Een rustige donderdagavond in Rijswijk, ongeveer half twaalf. De vijf leden van popgroep „The Barrels‟ 

drinken nog wat, na hun wekelijkse oefensessie. Opeens wordt de rust in het kantoorgebouw verbroken door 

ongewone geluiden. De deur vliegt open, twee gemaskerde mannen met geweren rennen naar binnen en 

houden de vijf onder schot. Ze krijgen het bevel om naar de gang te gaan en daar op de grond te gaan liggen. 

Dan vallen er schoten. Drie krijgen een kogel door hun hoofd en blijven liggen, twee springen op en 

proberen ervandoor te gaan. Op de ene worden twee schoten afgevuurd, waarvan er één hem in het hoofd 

treft. Hij vlucht een toilet binnen, sluit de deur af en probeert het bloed te stelpen, maar hij raakt algauw 

buiten bewustzijn. De andere krijgt ook een schot door zijn hoofd en één door zijn arm, maar weet toch het 

gebouw uit te vluchten en een voorbijganger te waarschuwen. 

De moorden zijn nooit opgelost… 

1.1 Hoe kan je „forensische pathologie‟ definiëren?
2
 

Is het nu de schotwond in zijn hoofd of in zijn arm die zijn overlijden veroorzaakte? Voor leken lijkt het 

onbelangrijk, maar binnen een strafrechtelijke context kan dit, in een  misschien meer uitgesproken dossier, 

een wereld van verschil maken.  

Pathologie is een medische specialiteit! 

Met pathologie (= ziekteleer) bedoelt men, in essentie, de leer van de oorzaken, de aard en de gevolgen van 

ziekten. Kenners zullen deze „vorm‟ eerder benoemen als ANATOMISCHE PATHOLOGIE.  

Daarnaast kan er ook gesproken worden van KLINISCHE PATHOLOGIE. Deze omvat de analyse van 

diverse lichaamsvloeistoffen zoals bloed, speeksel, merg of urine. Deze kunnen handig zijn bij het bepalen 

van de aanwezigheid van drugs en/of gifstoffen die mogelijk leiden tot ziekte of zelfs dood. Vaak wordt deze 

„vorm‟ toegepast door een toxicoloog. (zie H2) 

Zowel anatomische als klinische pathologie vinden hun toepassing binnen de FORENSISCHE OF 

GERECHTELIJKE PATHOLOGIE. Deze laatste houdt specifiek in dat men doodsoorzaak en aard van 

overlijden zal proberen te bepalen als men het heeft over een onverklaarbare of verdachte dood. 

                                                      
1  VAN DER HAVE, B., Forensisch onderzoek: het NFI en de wetenschap tegen de misdaad, Uitgevrij L.J. Veen, 

Amsterdam/Antwerpen, 2006. 

2 SIEGEL, J., Forensic science: the basics: forensic pathology, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 
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Kort gesteld kunnen we „forensische pathologie‟ dus definiëren als volgt: 

forensische pathologie is een onderdeel van de geneeskunde die kan bijdragen tot de opheldering van een 

misdrijf door, hoofdzakelijk, doodsoorzaak en aard van overlijden te bepalen. 

1.2 Historische ontwikkeling van dit vakgebied
1
 

Wie dacht een eeuw terug dat het mogelijk zou kunnen zijn in contact te staan via een gsm-verbinding met 

de andere kant van de wereld? En wie achtte het, een eeuw geleden, voor mogelijk dat er zoiets als de „Slip 

Lift‟ op de markt zou worden gebracht? Alles evolueert razend snel, alsook dit vakgebied.  

Toch is het toepassen van de gerechtelijke geneeskunde niet zo‟n jong maatschappelijk fenomeen. „De wet 

van Hammoerabi‟, geschreven in 2200 v. Chr., handelde reeds over wat wij vandaag de dag medische 

blunders noemen. In het Oude Egypte ontwikkelde men een systeem om de doodsoorzaak te achterhalen en 

om vast te stellen of het een natuurlijke dood betrof en ook de Chinezen stelden een boek samen met titel Hsi 

Yuan Lu (Het Afspoelen van het kwaad), waarin verschillende procedures werden beschreven. 

Het verband tussen rechtspraak en medische wetenschap werd voor het eerst duidelijk gelegd in het jaar 530 

toen de Codex Justinianus werd gepubliceerd. Hierin werd vastgelegd dat medische kennis moest worden 

benut bij de beoordeling van bepaalde juridische zaken. 

De uiteindelijke „grote doorbraak‟ kwam er pas in de Middeleeuwen, toen zich twee gerechtelijk-

geneeskundige stromingen ontwikkelden. Op het Europese vasteland bleef de wetenschap altijd gevrijwaard 

van politieke bemoeienissen, wat resulteerde in een grote objectiviteit en vakmanschap. In tegenstelling 

daarmee stond het Britse systeem onderhevig aan de plaatselijk wetten. In dit Britse systeem werd een 

patholoog-anatoom belast met het onderzoek naar plotselinge of onnatuurlijke sterfgevallen en alle 

sterfgevallen van gevangenen. Een systeem dat vandaag de dag in het Verenigd Koninkrijk nog steeds wordt 

toegepast. 

De benamingen van forensisch patholoog, patholoog-anatoom of lijkschouwer worden in de praktijk steevast 

door elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen naar opleiding, manier van aanstelling of salaris.  

1.3 De forensisch patholoog
2
 

1.3.1 De rol van de forensisch patholoog 

Een forensisch patholoog zal dus, zoals eerder gezegd, onderzoek verrichten naar gewelddadige, plotselinge, 

onverwachte en onverklaarbare sterfgevallen om zo oorzaak, werkwijze en aard van overlijden vast te 

stellen. Vaak is het ook noodzakelijk om tijdstip van overlijden te bepalen, het verband tussen natuurlijke 

                                                      
1,2 WECHT, H.C., e.a., Crime Scene Investigation: stap voor stap meekijken met de forensische experts, Fontaine uitgevers, „s 

Graveland, 2006. 
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ziektes en dood in te schatten en wanneer op een locatie twee of meer slachtoffers zijn aangetroffen moet die 

de volgorde van overlijden kunnen reconstrueren. (zie H3) 

Om een grondig, nauwkeurig gerechtelijk-geneeskundig onderzoek te kunnen verrichten is natuurlijk de 

wetenschappelijke input van forensische toxicologen, chemici, serologen,… van cruciaal belang. (zie H2) 

 De zeven W‟s van de forensisch patholoog 

Een kort overzichtje van de kerntaken van een forensisch patholoog: 

 Wie? Geslacht, ras, leeftijd en bijzondere kenmerken van het slachtoffer 

 Wanneer? Tijdstip van overlijden en toebrengen van verwondingen 

 Waar? Plaats en omstandigheden van overlijden 

 Wat? Soort, verspreiding, patroon, volgorde en richtingen van de verwondingen 

 Welke? Belang van de verwondingen –ernstig, minder ernstig, kunstmatig, na de dood toegebracht- 

 Waarom? Hoe zijn verwondingen toegebracht –werkwijze en manier van overlijden- 

Tot slot ook… 

 Wetenschap? Een forensisch patholoog kan niet functioneren in een wetenschappelijk vacuüm.
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2 Wetenschappelijke analyse van monsters 

“The most loving parents and relatives commit murder with smiles on their faces” 

Jim Morrison 

Zoals reeds eerder vermeld is de wetenschappelijke input zeer belangrijk voor een forensisch patholoog om 

op dergelijke manier een nauwkeurig beeld te kunnen vormen. Daarom overlopen we in dit hoofdstuk de 

veel voorkomende sporen en hun belang bij het onderzoek.  

Criminalisten kunnen een hoop informatie halen uit kleine monsters. Toch leiden niet alle sporen 

rechtstreeks naar de verdachte. Monsters die een directe link leggen tussen de plaats delict en de verdachte of 

een verdacht voorwerp moeten uniek zijn bv. vingerafdrukken, sperma, bloed, wapensporen, schoensporen, 

haar,… 

Maar al te vaak is het verband tussen twee monsters niet zo eenvoudig aantoonbaar. Dan kan een 

rechercheteam gebruik maken van soortkenmerken. Als op de plaats delict rode verfschilfers liggen en de 

verdachte heeft een rode BMW coupe dan kan dit een aanwijzing zijn van mogelijke betrokkenheid. 

Het nadeel van soortbewijs is dat het niet een bepaalde persoon kan identificeren. Uniek bewijs doet dat 

echter wel. 

Bij de monsterneming is het van groot belang dat de monsters niet gecontamineerd raken omdat dit anders 

geen toelaatbaar bewijs meer vormt. Daarenboven dienen monsters bewaard te worden uit de buurt van licht 

en hoge temperaturen en mogen ze alleen door forensische laboranten bestudeerd worden. 

2.1 Haar, vezels en schilfers
1,2

 

Hoe voorzichtig criminelen ook zijn, toch zullen ze sporen van hun aanwezigheid achterlaten op de plaats 

delict. Deze vaak uiterst kleine aanwijzingen blijken in veel gevallen de belangrijkste bewijsstukken te zijn. 

Dit geldt beslist voor haren, deeltjes synthetische stof en verfschilfers.  

2.1.1 Haar 

Afhankelijk van de persoon verliest een mens, dagelijks, tussen de 75 en 150 haartjes. Het is dus bijna 

onmogelijk om geen haar te verliezen. Wanneer het slachtoffer aangevallen wordt door zijn belager is de 

kans nog meer van zelfsprekend dat er zich kleine haartjes onder een vingernagel of op kledij zullen 

bevinden.  

  

                                                      
1  WECHT, H.C., e.a., Crime Scene investigation: stap voor stap meekijken met de forensisch experts, Fontaine   uitgevers, ‟s 

Graveland, 2006. 

2     MOORE, P., Het forensisch handboek: de geheimen van forensisch onderzoek, Trion uitgevers B.V., Baarn, 2006. 
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 Mensenhaar 

Verzamelen 

Haren, alsook vezels, kunnen verzameld worden op de traditionele manier met pincet. Maar er kan ook 

gebruik gemaakt worden van een klein zuigertje met daarin platte filterschijven die regelmatig vervangen 

worden en die in een bewijszakje worden bewaard. Of men kan deze uit een oppervlak verwijderen door ze 

met plakband op te pakken of – indien mogelijk- door het voorwerp waarop ze liggen mee te nemen naar het 

lab. 

Bij een verkrachting worden met een schone kam vreemde haren van de schaamstreek van het slachtoffer 

verzameld. Ook worden monsters van het haar van het slachtoffer meegenomen ter vergelijking. De politie 

neemt 50 haren van elke lichaamsstreek van elke verdachte mee om genoeg vergelijkingsmateriaal te 

hebben. Een haarborstel van een verdachte vormt natuurlijk een bron van harenkluwen. 

Vergelijken 

Terug in het lab worden de haren van op de plaats delict en de mogelijke verdachte met elkaar vergeleken 

met behulp van een vergelijkingsmicroscoop. De analist legt de haren op twee naast elkaar gelegen 

preparaattafels en zal deze vergelijken op basis van kleur, afmeting en de structuur van de verschillende 

haarschubben. Door dit proces kan een deskundige zien in hoeverre de haren op elkaar lijken, maar de 

uitkomst wijst niet per se naar een bepaalde persoon. 

Vervolgens kan men door middel van haaronderzoek ook het „ras‟, geslacht en de leeftijd bij benadering 

bepalen.  

Aan de haarwortel is te zien of het haar tijdens een worsteling is uitgetrokken, gesneden of geknipt; ook is 

aan de wortel te zien met wel instrument het haar is verwijderd. 

Men kan, door het bestralen met verschillende soorten licht, achterhalen of  het haar geverfd of geblondeerd 

is, wat weer iets meer zegt over de verdachte natuurlijk. 

 

Fig. 1: een uitgetrokken haar met een wortel met veel celmateriaal (links) en een uitgevallen - rood geverfd - haar met een wortel met een 

minimale hoeveelheid celmateriaal (rechts). 
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Narcotica en andere sporen 

Als iemand op een bepaalde dag drugs tot zich neemt, komt een klein beetje van die drugs in de millimeter 

haar die die dag aangegroeid is. Men kan dus ook, door analyse van haar, drugsgebruik, voedingspatroon en 

blootstelling aan chemicaliën achterhalen. 

Ten slotte kan haar ook ander bewijs bevatten zoals sporen van stof of bloed, weefselvezels of kleine 

verfdeeltjes. 

Case-f i l e :  Haar lokken verklappen waar  we  water  dronken
1
 

Wetenschappers kunnen aan de water- en zuurstofisotopen in onze haar zien waar we de laatste weken tot 

jaren van drinkfonteintjes slurpten. Forensisch onderzoekers hebben daarmee een nieuwe techniek in handen 

om te achterhalen waar ongeïdentificeerde slachtoffers vandaan komen. 

Isotopen zijn verschillende vormen van eenzelfde chemische element waarvan het gewicht van de atomen 

varieert. Amerikaanse wetenschappers analyseerden staaltjes drinkwater en haarmonsters die ze bij kappers 

in 65 steden in 18 Amerikaanse staten verzamelden. Zo konden ze de gemiddelde waterstof- en 

zuurstofisotopenconcentraties in beide in kaart brengen. Die concentraties hangen af van de afstand van een 

streek tot de oceaan. Hoe dichter, hoe meer het drinkwater zuurstof-18 en waterstof-2-isotopen bevat, omdat 

deze isotopen zwaarder zijn en dus eerder uit regenwolken naar beneden vallen dan andere isotopen. Maar 

ook de temperatuur van de wolken, het seizoen waarin de regen is gevallen en de hoeveelheid water die weer 

verdampt, spelen een rol. Een van de toepassingen van deze nieuwe techniek is dat forensische onderzoekers 

op basis van deze isotopenkaart kunnen achterhalen waar een ongeïdentificeerd lijk vandaan komt. 

 Dierenvacht 

Dierenvacht lijkt sterk overeen te stemmen met mensenhaar, maar toch zien we enkele verschillen wanneer 

wij deze onder de microscoop bekijken. Zo is dierlijk haar fijner en heeft elke diersoort zijn eigen specifiek 

patroon wat haarschubben betreft.  

Analyse van dierenvacht wordt sporadisch toegepast binnen een moordonderzoek, maar kan vooral een 

doorslaggevende rol spelen bij het opsporen van illegale handel in dieren of het illegaal verwerken van 

dieren in voedsel, kleding en andere voorwerpen. 

2.1.2 Synthetische vezels 

Natuurlijke vezels (katoen,wol,…) worden in de praktijk minder geanalyseerd omdat ze sterk verschillen van 

soort tot soort en daarom vaak geen doorslaggevend bewijs kunnen leveren. Toch worden deze vaak als 

indicatie gebruikt.  

Machinaal vervaardigde vezels - synthetische vezels - zijn identiek aan elkaar waardoor het analyseren, 

steunend op fysische en chemische methodes, nuttiger wordt.  

                                                      
1  …, „Haarlokken verklappen waar we water dronken‟, EOS magazine, (2008), april, nr. 4, p. 19. 
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 Hoe verloopt het onderzoek van  vezels? 

Het uiterlijk 

Is de vezel van natuurlijk of kunstmatig materiaal? Wat is de doorsnede en vorm? Lengte?... 

Chemische samenstelling 

De chemische samenstelling van een vezel kan bepaald worden met massaspectrometrie
1
, chromatografie of 

door de vezel te verhitten en het smeltpunt te meten. 

Net als op haarmonsters kan op synthetische vezels ander bewijsmateriaal zitten. 

2.1.3 Verfschilfers 

Verfmonsters kunnen vooral van pas komen in zaken waarbij voertuigen betrokken zijn, omdat spuitwerk 

vaak uit meerdere lagen bestaat. De verf wordt meestal in drie of meer lagen aangebracht. Aangezien de 

politie een databank bijhoudt met de samenstelling en kleuren die de grote fabrikanten gebruiken is het 

mogelijk een wagen te traceren. 

Fabrikanten passen tevens ook regelmatig hun samenstelling van de spuitstof aan, wat kan resulteren in het 

achterhalen van de ouderdom en herkomst van de wagen. 

Wanneer, bij een microscopisch onderzoek, de bovenste laag losser zit dan de onderliggende lagen kan er 

aangenomen worden dat de wagen overspoten is. 

2.2 Toxicologie en drugs
2
 

Toxicologie: studie van gifstoffen en zijn neveneffecten. 

Niemand kijkt raar op wanneer je op een zonnige vrijdagavond nog haastig een terrasje meepikt op de markt 

van Waregem. De trappisten vloeien makkelijk naar binnen bij een avondzonnetje. Alcohol is voor velen dan 

ook een sociaal geaccepteerd middel tot vermaak. Je voelt je wat „tipsy‟ en het echte plezier kan beginnen. 

Een heroïneverslaafde voelt zich wellicht, na z‟n injectie, ook in de zevende hemel. Toch kan dit hemelse 

genot van korte duur zijn… 

Als iemand bv. drugs inhaleert, slikt of injecteert, komen deze in zijn of haar bloedbaan terecht en circuleren 

deze door het lichaam. Het afnemen van een bloedmonster is een manier om bewijs te verkrijgen. Urine kan 

ook een bron van bewijs vormen omdat het lichaam chemische stoffen zal afvoeren naar de blaas. 

                                                      
1 Scheidingstechniek waarbij molecules worden „gebombardeerd‟ met snelle elektronen, waardoor de molecule onstabiel wordt en deze uiteen zal 

vallen in zijn elementaire deeltjes. Men zal de massa van die deeltjes bepalen. Deze massa geeft een indicerende rol voor een forensisch onderzoeker. 

2
  MOORE, P., Het forensisch handboek: de geheimen van forensisch onderzoek, Trion uitgevers B.V., Baarn, 2006. 
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Een van de problemen waar toxicologen mee kampen is dat drugs niet alleen het lichaam binnendringen, hun 

werk doen en via de urine verdwijnen maar dat de biochemische huishouding van het lichaam de moleculen 

van de drugs verandert in het lichaam. De toxicoloog zoekt daarom vooral naar chemische bijproducten die 

duiden op drugsgebruik en niet zozeer naar de drugs zelf. 

2.2.1  Identificeren van verdovende middelen 

Er worden meestal twee series tests gedaan om te bepalen om welke drug het gaat. De eerste is een screening 

om op die manier de mogelijkheden te beperken. Een tweede reeks van tests is bedoeld om precies te bepalen 

over welke verdachte substantie het gaat. 

Screening: kleurverandering 

Enkele voorbeelden: 

 Doe wat druppels heroïne of morfine in een mengsel van formaldehyde en zwavelzuur en de 

vloeistof wordt paars. 

 

 Voeg wat kobaltacetaat toe aan isopropanol en giet dit over het monster. Giet daarop een beetje 

isopropanolamine en de oplossing wordt paarsblauw als er een barbituraat
1
 in zit. 

Men zal dus, eenvoudig gezegd, het kaf van het koren scheiden door stof A en B bij stof C te voegen en te 

kijken wat de kleurverandering is, die deze reactie met zich meebrengt. 

Bevestiging: kristalliseren 

Deskundigen lossen een klein beetje van het monster op in een druppel speciale vloeistof, doen de oplossing 

op een voorwerpglaasje en wachten af. Na een paar uur verschijnt de drug in de vorm van kristallen met een 

kenmerkende vorm.  

Aangezien een monster in de praktijk niet zo klaar is als een suikerklontje, worden vaak voorafgaand 

scheidingstechnieken toegepast zoals gaschromatografie, massaspectrometrie,… 

2.2.2 Gif traceren 

Ik hoef wellicht niet te vertellen dat gifstoffen de inwendige organen kunnen aantasten. In sommige organen 

is de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen, zoals gif, beter zichtbaar dan in andere. Daarom zal men, 

naast weefsel, ook vaak de hele maaginhoud, de helft van de lever, beide nieren, de blaasinhoud en de helft 

van de hersenen aan het lab bezorgen voor onderzoek. 

Daarnaast wordt ook bloed uit de rechter en linker hartkamer en van andere plekken in het lichaam 

verzameld. 

                                                      
1  Barbituraat: dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Toepassingen zijn o.a. euthanasie. 
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Ook de milt kan een belangrijke indicatie leveren. Vooral bij een cyanidevergiftiging, omdat die stof 

voornamelijk dat orgaan zal aantasten. Voor onderzoek naar arsenicumvergiftiging mag het lichaam best in 

verre staat van ontbinding zijn, omdat arsenicumsporen zich bevinden in haar, nagels en botten, 

lichaamsdelen die dus niet ontbinden. 

Als de dood veroorzaakt is door alcohol, moeten toxicologen voorzichtig zijn met het bloed dat uit het 

lichaam komt. De reden daarvoor is dat de bacteriën die zich in een rottend lichaam vermenigvuldigen, 

ethylalcohol kunnen produceren en zodoende voor een foutief alcoholpromillage kunnen zorgen. 

2.3 Bloedsporen
1,2,3

 

Serologie: studie van lichaamsvloeistoffen zoals bloed en sperma, maar ook speeksel, zweet, feces en vaginaal vocht. 

Eén druppeltje bloed kan volstaan om de beschuldigende vinger naar een persoon te laten wijzen. 

Daarenboven is het een uniek bewijs en dus waterdicht omdat via DNA-analyse met „100% zekerheid‟ te 

zeggen is van wie of wat het bloedmonster afkomstig is. (zie H2: DNA-profiling) 

2.3.1 Bloedsporen op de plaats delict: is het bloed en van wie of wat is het? 

 Is het wel bloed? 

Als er een verdachte vlek wordt gevonden, zal men aanvankelijk enkele „eenvoudige‟ testjes doen, waaruit 

men snel kan controleren of het daadwerkelijk om bloed gaat. De meeste tests werken met oplossingen die 

van kleur veranderen als ze in contact komen met óf hemoglobine óf een bloedenzym dat peroxidase heet.  

 LUMINOL zal bijvoorbeeld weggeveegde bloedsporen laten zien en deze laten „oplichten‟ in het 

donker dankzij de reactie met peroxidase. Deze test is echter niet waterdicht: mierikswortel en 

aardappel bevatten hetzelfde enzym en reageren dus ook positief. 

 Men kan ook gebruik maken van een oplossing van FENOLFTALEÏNE EN 

WATERSTOFPEROXIDE, want de oplossing zal, in contact met bloed, eerder roze kleuren. Dit 

gebeurt omdat bloed peroxidase bevat, een enzym dat waterstofperoxide snel afbreekt, en 

fenolftaleïne op die reactie reageert. 

Er zijn natuurlijk nog andere mogelijke tests… 

                                                      
1  WECHT, H.C., e.a., Crime Scene investigation: stap voor stap meekijken met de forensische experts, Fontaine uitgevers, ‟s 

Graveland, 2006. 

2  PLATT, R., Crime Scene: handboek voor forensisch onderzoek, Standaard uitgeverij nv, Antwerpen, 2003. 

3  „Het verhaal van sporen‟. In: Koppen justitie. Tv-programma, Brussel, VRT, 27 september 2007. 
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Fig. 2: de verkleuring op de vloer (blauw) toont de plaatsen aan waar Luminol de mogelijke restanten van verwijderde bloedsporen laat 

oplichten. Op de foto is goed te zien dat vermoedelijk na het delict de bloedsporen in de gang zijn weggewerkt (vermoedelijk door dweilen). 

 Is het menselijk bloed? 

De meest gebruikte test om te bepalen of een monster wel bloed is, is het immunoassay, dat ook laat zien of 

het menselijk is. De Duitse bioloog Paul Uhlenhuth ontwierp de test in 1901.Hij nam eiwit van een kippenei 

en injecteerde dat in een konijn. Het afweersysteem van het konijn produceerde antilichamen om zich te 

beschermen tegen de antigenen van de kip. 

Antistoffen (Immunoglobulines) zijn eiwitten die door de mens en andere gewervelde dieren worden geproduceerd als antwoord op 

het binnendringen van het lichaam van een lichaamsvreemde stof of lichaamsvreemde cellen (= antigenen). 

Toen Uhlenhuth het konijnenbloed met het eiwit mengde, reageerden de antilichamen in het bloed met de 

antigenen in het ei en sloeg ze neer als een residu, dat hij presipitine noemde. Door menselijke cellen in het 

konijn te injecteren, maakt hij deze test specifiek voor mensen. 

Vandaag de dag worden, steunend op hetzelfde principe, deze tests ook in forensische laboratoria uitgevoerd. 

Serologen doen daarbij een monster en testoplossing met antigenen in druppels op een met gel bedekte 

glasplaat en de twee vloeien in elkaar over. Als het om menselijk bloed gaat, zal het de passende antigenen 

bevatten en wordt op de plaatsen waar de twee vloeistoffen elkaar raken een duidelijke presipitineband 

zichtbaar. Door elektroforese worden antigenen en antilichamen via elektriciteit naar elkaar gedreven voor 

een sneller resultaat. 

 Van wie is het bloed? 

Menselijk bloed bevat zo‟n honderd verschillende stoffen, maar niet iedereen heeft die allemaal. Door te 

bepalen welke aanwezig zijn, is het mogelijk aan te tonen of bloed eventueel afkomstig is van een verdachte. 

Op elk antigeen testen is mogelijk, maar niet zo praktisch. Daardoor gaan serologen eerder selectief te werk. 

Er zijn meer dan een dozijn bloedtests in omloop, maar verreweg de meest gebruikte is het ABO-systeem, 

dat ook wordt gebruikt bij transfusies. 

Het ABO-systeem kijkt naar twee antigenen, A en B, op het oppervlak van rode bloedlichaampjes. De test 

bestaat meestal uit twee oplossingen, die respectievelijk antilichamen type A en B bevatten. De eerste doet 

bloed met A-antigenen klonteren, wat dus A of AB is. De tweede reageert met B, en wijst dus op bloedgroep 

B of AB. Bloedgroep O reageert met geen van beide. 
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2.3.2 Onderzoek van bloedspatten 

Natuurkundige wetten bepalen wat er gebeurt wanneer een lichaam bloed verliest. Een bloeddruppel heeft de 

vorm van een afgeplatte bol of van een bal. Een doorsnee druppel heeft een volume van ongeveer 0,05 ml en 

bereikt een eindsnelheid van ongeveer 6,6 meter per seconde. 

De analyse van een bloedspatpatroon behelst ondermeer het bepalen van de vorm en de omvang van de 

spatten en een beoordeling van het oppervlak waarop ze zijn terechtgekomen. Dat laatste is het belangrijkst: 

dezelfde hoeveelheid bloed die terechtkomt op uiteenlopende oppervlaktes zal zeer uiteenlopende 

spatpatronen te zien geven. Hoe harder en minder poreus het vlak, hoe minder het bloed zal spetteren. 

Andersom zal bloed dat een onregelmatig, poreus oppervlak raakt een groter gebied bespatten. Hieruit volgt 

dat bloedspatten als bewijs geen enkele betekenis hebben, tenzij de structuur van het oppervlak waarop de 

druppels zijn neergekomen bekend is. 

De vorm van de bloeddruppel nadat hij het oppervlak heeft geraakt zal rond of ovaal zijn; de richting waarin 

hij zich heeft voortbewogen kan van de vorm worden afgeleid. De bron van het bloedvlekkenpatroon wordt 

bepaald door lijnen te trekken langs de lange assen van de afzonderlijke druppels. Het punt waar deze lijnen 

bij elkaar komen levert de tweedimensionale locatie van de bron. Maar dat zegt niets over de hoogte waarop 

de bron zich bevond. De doorsnee van de bloeddruppel is van weinig tot geen betekenis: de omvang van de 

druppel hangt af van het soort oppervlak dat ze raken, niet de hoogte waarop ze terecht komen. De vorm van 

de broeddruppels geeft een idee van de hoek waaronder ze het oppervlak hebben geraakt. De hoek van 

vervorming is indirect evenredig aan de hoek van inslag. Er zijn drie vormen van inslag: met lage, 

middelmatige en met hoge snelheid. Elk levert een uniek en karakteristiek bloedspatpatroon. 

 Inslag met lage snelheid 

Het bloedspatpatroon dat ontstaat bij een inslag met lage snelheid wordt veroorzaakt door bloed dat terecht 

komt op bloed; bij een inslag van een vloeistof op een vloeistof ontstaat een plas die wordt omringd door 

kleine druppels. 

De tijd die bloed nodig heeft om te stollen en te drogen kan daarenboven gebruikt worden om vast te stellen 

op welk tijdstip de misdaad is begaan. Bloed stolt in het algemeen zo‟n drie tot zes minuten nadat het is 

vergoten. 

 Inslag met middelmatige tot hoge snelheid 

Een inslag met middelmatige tot hoge snelheid die het gevolg is van een klap, resulteert in bloeddruppels 

met een doorsnede van één millimeter of meer. In dit geval zoeken criminalisten naar patronen van 

weggevlogen bloedspetters. Wanneer iemand met een voorwerp wordt geslagen, komt het bloed niet 

onmiddellijk aan de oppervlakte. Zodra het bloed gaat vloeien ontstaan spatten en bovendien blijft het kleven 

aan het voorwerp waarmee wordt geslagen. Terwijl de aanvaller dit optilt en naar achteren zwaait, ontstaan 

in de baan die het beschrijft meerdere patronen van weggevlogen druppels. Het minimum aantal slagen kan 

worden vastgesteld aan de hand van de afzonderlijke patronen. Bij het totaal moet één klap worden opgeteld, 

omdat de eerste slag zelden weggevlogen bloedspetters tot gevolg heeft. 
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Eenvoudiger gezegd: 

een bloedspat bestaat vaak uit een klodder met een dunne staart. Deze vorm duidt een hoge snelheid aan, de 

staart wijst de kant op waar het bloed vandaan kwam. Als een vlek rond is, kwam het bloed van voren; als de 

vlek eerder ovaalvormig is, kwam het bloed schuin aan, en hoe groter de hoek, des te langer de vlek zal zijn. 

 
Fig. 3: bloedsporen op een deur. Door bloedspoorpatroononderzoek kan men inzicht verkrijgen op welke manier, met wat voor kracht, van 

welke richting en hoogte een letsel kan zijn toegebracht. 

2.4 Vingersporen
1,2

 

De oude Babyloniërs gebruikten 2000 jaar geleden al vingerafdrukken om contracten te „ondertekenen‟, 

maar het forensisch gebruik stamt pas uit het eind van de negentiende eeuw. Ondanks modernere methodes 

als DNA-profilering wordt nog steeds veel met vingerafdrukken gewerkt, dankzij het unieke patroon van de 

ribbeltjes op onze vingertoppen. 

Vingersporen en vingerafdrukken worden qua benaming in de praktijk steevast door elkaar gebruikt, toch 

bestaat er een „fundamenteel‟ verschil tussen beiden. 

 Een VINGERAFDRUK is de afdruk van een vinger die verkregen wordt door het afdrukken van een 

met inkt behandelde vinger of m.b.v. een inktloze manier: bv. de lifescan. De lifescan is een 

gesofisticeerd apparaat dat moet toelaten om vingerafdrukken en handpalmafdrukken te nemen, 

zonder gebruik te maken van papier en inkt. Tijdwinst en kwaliteit van de vingerafdrukken zijn de 

twee grote voordelen. De lifescan heeft dan ook een rechtstreekse computerverbinding met de 

centrale databank wat binnen enkele minuten resultaten oplevert. 

 Een VINGERSPOOR is de afdruk van een vinger, gevonden of zichtbaar gemaakt ter plaatse van of 

naar aanleiding van een misdrijf. 

  

                                                      
1  PLATT, R., Crime Scene: handboek voor forensisch onderzoek, Standaard uitgeverij nv, Antwerpen, 2003. 

2  WECHT, H.C., e.a., Crime Scene investigation: stap voor stap meekijken met de forensische experts, Fontaine uitgevers, ‟s 

Graveland, 2006. 
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2.4.1 Soort vingerspoor 

De vingersporen op een plaats delict worden ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van hoe gemakkelijk 

ze te zien zijn. 

 PATENTE VINGERSPOREN zijn met het blote oog waarneembaar en meestal gemaakt omdat 

iemand inkt, olie of bloed aan zijn hand had waardoor de afdruk duidelijk zichtbaar wordt. 

 LATENTE VINGERSPOREN komen pas tevoorschijn als ze met een poeder of chemische stof zijn 

bewerkt. 

 INGEDRUKTE VINGERVINGERSPOREN zijn afdrukken gevonden in een „zacht‟ materiaal, zoals 

een gestolde plas bloed of modder.  

Verborgen sporen (latente vingersporen) moeten dus op een bepaalde manier zichtbaar gemaakt worden, 

hetgeen gebeurt door gebruik te maken van een techniek die „ontwikkelen‟ wordt genoemd. De methode die 

het meest wordt toegepast is die waarbij het oppervlak met een fijn poeder wordt bestreken. Het poeder hecht 

zich aan de oliën die zijn achtergelaten door de vingertoppen en maakt zo de ribbels van het spoor zichtbaar.  

2.4.2 Sporen en afdrukken vergelijken 

Vaststellen waar zich vingersporen op een oppervlak of voorwerp bevinden, is nog maar de helft van het 

werk. Ze kunnen van doorslaggevende betekenis zijn, of slechts van zijdelings belang. Nadat alle 

vingersporen die op de plaats delict zijn gevonden zijn overgebracht naar het gerechtelijk laboratorium, 

moeten zij met absolute zekerheid worden geïndividualiseerd. Ze kunnen namelijk aan willekeurig wie 

toebehoren, met inbegrip van de man die de wasmachine kwam repareren of het vriendje van het slachtoffer. 

Er zijn enkele belangrijke categorieën vingerafdrukken te onderscheiden: boog, tentboog, lus, middenzak, 

dubbele lus, kring en samengesteld. De vele manieren waarop ribbels samenkomen of zich scheiden zorgt 

ervoor dat er een enorme variëteit is in de verschillende vingerafdrukken. De gevonden afdrukken worden 

daarna door een database gehaald en vergeleken.  Hopend op een match… 

 

Fig. 4:  vingerafdrukpatronen. Elk jaar worden in België 1500 mensen geïndividualiseerd via vingerafdrukken. 
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Fig. 5: detail van een vingerafdruk. Hier een lus naar links. 

In een practicum worden twee methodes uitgevoerd waardoor latente vingersporen zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

De poedertechniek werd hierboven toegelicht. 

2.5 DNA-profilering: DNA zit misdadigers op de huid
1,2,3,4

 

DNA staat voor Desoxyribo Nucleic Acid – desoxyribonucleïnezuur- en is een van de krachtigste middelen 

die het forensisch onderzoek ten dienste staan. In wezen is DNA een grote molecuul die is opgebouwd uit 

vier nucleotides (adenine, guanine, cytosine of thymine). Deze nucleotides zijn chemisch met elkaar 

verbonden en vormen de dubbele spiraal van DNA. Iedere menselijke cel met een kern bevat DNA en 

bepaalde delen van de molecule zijn uniek voor een bepaald persoon, waardoor het mogelijk is om een 

verband te leggen tussen DNA dat op de plaats delict is aangetroffen en dat van de verdachte. 

 

Fig. 6: In de kern van de cel bevinden zich 22 paren autosomale chromosomen en 1 paar geslachtschromosomen. In de chromosomen zit, 

omgeven door eiwitten, het DNA. 

                                                      
1  VERWEIRE, E., „DNA zit de misdadigers op de huid‟, EOS magazine, (2006), november, nr. 11, p. 50-55. 

2  MARYNEN, P., WAELKENS, S., Het ABC van het DNA, Davidsfonds, Leuven, 1996. 

3  MEULENBROEK, A.J., e.a., De Essenties van forensisch DNA-onderzoek, Opmeer Drukkerij bv, NFI, Den Haag, druk 3, 2007. 

4  GIFFORD, C., Forensisch onderzoek, Ars Scribendi Uitgeverij, Etten-Leur, 2007. 
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2.5.1 Het belang van DNA 

In 1953 publiceerden James Watson en Francis Crick een baanbrekend artikel over de ontdekking van de 

moleculaire structuur van het DNA-molecule. Het artikel verscheen meer dan tachtig jaar na de feitelijke 

ontdekking van DNA. In 1869 had de Zwitserse wetenschapper Friedrich Miescher een tot dan toe 

onbekende stof ontdekt in de kernen van de cellen. Hij noemde zijn ontdekking „nucleïne‟. De betekenis van 

deze stof was echter onduidelijk. Later, toen meer bekend werd over de chemische samenstelling van 

nucleïne werd de naam veranderd in DNA. Het duurde tot 1944 toen door experimenten aan het Rockfeller 

Instituut in New York duidelijk werd dat het DNA een belangrijke rol speelde bij de erfelijke overdracht van 

eigenschappen. Pas nadat in 1953 Watson en Crick de structuur van het DNA hadden ontrafeld volgden de 

ontwikkelingen in de moleculaire biologie zich in een snel tempo op. 

Twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren tachtig hebben aan de basis gestaan van de toepassing van 

DNA-onderzoek in het strafrecht. In 1984 ontdekte de Britste wetenschapper Alec Jeffreys dat bepaalde 

delen van het menselijk DNA zo sterk verschillen van persoon tot persoon dat deze „hypervariabele 

gebieden‟ een nagenoeg persoonspecifiek DNA-patroon opleveren. 

Daarnaast is er steeds een zeer geringe hoeveelheid uit celmateriaal geïsoleerd DNA nodig, dankzij het 

lumineuze idee van Kary Mullis. Hij ontwikkelde de zogenoemde Polymerase Chain Reaction-techniek, 

afgekort als „PCR-techniek‟. Hiermee is het mogelijk kleine stukjes DNA selectief en specifiek miljoenen 

malen te vermeerderen. 

Een belangrijke vooruitgang is, dat ook biologische sporen van verschillende jaren oud nog voldoende DNA 

bevatten voor analyse.  

Genetische identificatie buiten de rechtszaal 

 Vader- of moederschapsbepaling 

 Archeologie  

 Het oplossen van misdrijven met betrekking tot wilde dieren (bv. illegale jacht, dierensmokkel,…) 

 … 

2.5.2 Forensisch DNA-onderzoek 

Het doel van de forensische DNA-analyse is uit biologische sporen en referentiemateriaal van personen 

(meestal wangslijmvlies) een DNA-profiel te verkrijgen. De eerste fase van het DNA-onderzoek is het 

isoleren van het DNA uit de cellen om deze daarna te vergelijken. 

Of het DNA-onderzoek een DNA-profiel oplevert dat geschikt is om te vergelijken met andere profielen 

hangt af van verschillende factoren zoals temperatuur, omgevingsvochtigheid,… 

 Het DNA-profiel 

Dr. Alec Jeffreys (1984) behandelde DNA uit menselijke cellen met radioactief gemerkte sondes. Met één 

van die sondes verkreeg hij een ingewikkeld patroon van zwarte banden, een beetje zoals de streepjescode 
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die we kennen uit de supermarkt. Dat patroon was uniek voor elk individu of eeneiige tweeling. Het uniek 

karakter van het patroon leidde vlug tot de naam „DNA-vingerafdruk‟. Bij vergelijking van het 

bandenpatroon van ouders en kinderen, bleek dat elke band van een kind overgeërfd was van één van beide 

ouders. 

De kans dat twee niet verwante personen een identiek DNA-profiel zouden hebben, is uiterst klein. Het werd 

dan ook snel duidelijk dat de nieuwe techniek een krachtig wapen zou worden in het gerechtelijk onderzoek.  

 

Fig. 7: DNA-bandenpatroon. 

Van het DNA zorgt 2% voor de erfelijke eigenschappen, zoals de kleur van de ogen. De overige 98% codeert 

niet voor erfelijke eigenschappen. Bepaalde plaatsen op dit „niet coderende DNA‟ verschillen sterk per 

persoon. Deze zogenoemde hypervariabele gebieden bestaan uit zich herhalende, repeterende, stukjes DNA 

van bijvoorbeeld vier bouwstenen zoals TCAT TCAT TCAT TCAT . In een hypervariabel gebied kan het 

aantal herhalingen van zo‟n kort stukje per persoon sterk variëren, met als gevolg dat de lengte van zo‟n 

gebied sterk kan verschillen van persoon tot persoon. Hypervariabele gebieden zijn daarom heel geschikt om 

biologische sporen naar personen te herleiden. In de wetenschappelijke (Engelstalige) literatuur worden deze 

hypervariabele gebieden „Short Tandem Repeats‟ genoemd, afgekort als „STR‟. 

De plaats van een bepaald hypervariabel gebied op het DNA noemt men „locus‟. In elke cel zijn de 

chromosomen en dus de DNA-moleculen in tweevoud aanwezig: één DNA-molecuul is overgeërfd via de 

vader, het andere via de moeder. Hierdoor wordt de verschijningsvorm van een locus bepaald door zowel het 

desbetreffende gebied op het DNA-molecuul (chromosoom) dat van de vader is overgeërfd als het 

desbetreffende hypervariabele gebied op het DNA-molecuul (chromosoom) dat van de moeder is overgeërfd. 

Een hypervariabel gebied wordt dus gekenmerkt door het aantal keer dat het zich herhalende stukje DNA 

voorkomt. Dit noemt men dan het DNA-kenmerk van het hypervariabele gebied. Een andere benaming voor 

DNA-kenmerk is „allel‟. 

De DNA-analyseapperatuur geeft de DNA-kenmerken van de loci weer als pieken. De hoogte en de breedte 

van een piek weerspiegelt in welke mate – in welke hoeveelheid- het DNA-kenmerk aanwezig is.   
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Fig. 8: sommige plaatsen op het DNA verschillen sterk van persoon tot persoon. Dit zijn de hypervariabele gebieden. Deze gebieden, loci 

genoemd, bestaan uit repeterende stukjes DNA. 

Daarnaast is er nog een kenmerk dat aangeeft of de persoon een man of een vrouw is. Bij een man geeft dat 

kenmerk namelijk twee pieken, weergegeven als X en Y. Bij een vrouw is er op deze plaats één piek, 

weergegeven als X. 

Case- f i l e :  ‘Vermist  in  Flanders  Fie lds’
1
 

Vijf Australische soldaten die sinds de Slag van Passendale waren vermist, zijn vorig jaar toevallig 

teruggevonden. Twee van hen konden negentig jaar na datum nog met grote waarschijnlijkheid worden 

geïdentificeerd. 

De lichamen lagen mooi op een rijtje, waren respectvol afgedekt en in het graf bevonden zich geen 

persoonlijke items. Men vond er toch een metalen plaatje dat een rijzende zon voorstelde, het kenteken van 

het Australische leger. Een eerste verband was gelegd, maar om specifiek te achterhalen over welke vijf het 

ging moest men verder zoeken… 

Op het tweede skelet werd een stoffen insigne gevonden dat tot de identificatie van hun legereenheid zou 

kunnen leiden. Elke afdeling draagt een eigen kenteken op de schouder. Doorgaans duidt de vorm van het 

insigne op de divisie, verwijst de onderste kleur ervan naar de brigade en de bovenste in combinatie met de 

onderste naar het bataljon. Het kwam er dus op aan een manier te vinden om de originele kleur van het lapje 

stof te achterhalen.  

                                                      
1
 VERWEIRE, E., „Vermist in Flanders Fields‟, EOS magazine, (2007), december, nr. 12, p. 82-86. 
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In eerste instantie ging men het lapje stof macroscopisch gaan bekijken om zo eventuele resten van de 

originele kleuren op te sporen. Op het oppervlak bracht men kleefstroken aan, die alle microsporen opnamen.  

Vervolgens bekeek men die zogenaamde tappings bij kleine vergrotingen. Uit het stereomicroscopisch 

onderzoek van het insigne bleek dat er nog enkele licht- en donkerblauw gekleurde partikels aanwezig 

waren. Men achterhaalde ook dat het insigne van zuivere wol gemaakt was.  

Terwijl in de Australische pers een oproep verscheen naar nabestaanden van vermiste soldaten uit deze 

bataljons, ging men verder graven, want een DNA-test zou in dat geval uitsluitsel moeten geven over hun 

verwantschap met de soldaten. 

Aangezien men over vrijwel volledige skeletten beschikte, kon men die beenderen selecteren die volgens 

literatuurgegevens de grootste kans op succes zouden geven. Een halve tot een gram botmateriaal volstaan 

reeds om voldoende DNA-materiaal te isoleren. Ook één tand kan meer dan voldoende zijn. 

Er bestaan twee types DNA: het kern-DNA, dat bijna al onze genetische informatie bevat, en het 

mitochondriaal DNA, dat slechts een zeer kleine hoeveelheid genetische informatie bevat. Terwijl het kern-

DNA voor de helft wordt overgeërfd via de vader en voor de helft via de moeder, wordt het mitochondriaal 

DNA alleen en volledig overgeërfd via de moeder. Het kern-DNA is voor iedereen uniek, met uitzondering 

van ééneiige tweelingen. Maar alle afstammelingen in eenzelfde moederlijn hebben hetzelfde mitochondriaal 

DNA.  

Naast het gebruik van kern- en mitochondriaal DNA kan men ook beroep doen op het Y-chromosoom. Dit 

chromosoom Y wordt alleen via de vader overgeërfd en is dus bij alle afstammelingen in eenzelfde vaderlijn 

identiek. Door enerzijds gebruik te maken van het mitochondriaal DNA en anderzijds het chromosoom Y 

kun je heel ver in de tijd terug gaan en kan je bepalen tot welke familie iemand behoort. 

De Zonnebeke Five werden herbegraven op het Buttes New Cemetery in het bijzijn van de Australische 

autoriteiten en van Mollie Millis, nicht van John Hunter, een van de twee geïdentificeerde soldaten. 

 

Fig. 9: het Y-chromosoom erft over in de mannelijke lijn, van vader op zoon. In dit schema weergegeven in het groen. Alle personen 

weergegeven in groene rechthoeken hebben hetzelfde Y-chromosoom. 
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Fig. 10: het mitochondriale DNA erft over van moeder op kind. Alleen dochters geven dit mitochondriale DNA-profiel weer –identiek- door 

aan de volgende generatie (geel). 

 DNA-match en berekende frequentie 

Twee DNA-profielen zijn aan elkaar gelijk als voor elk onderzocht locus in het ene DNA-profiel de 

vastgestelde DNA-kenmerken gelijk zijn aan die van het desbetreffende locus in het andere DNA-profiel. 

Men spreekt dan van „matchende‟ DNA-profielen. 

Ook kunnen DNA-profielen met elkaar matchen zonder dat ze exact aan elkaar gelijk zijn. Dan is het 

noodzakelijk om met een gepast professionalisme het bekomen DNA-profiel te interpreteren. Vaak zal dit 

het geval zijn bij DNA-mengprofielen of onvolledige DNA-profielen. 

Om de bewijswaarde van matchende DNA-profielen te bepalen is het van belang te weten hoe groot de kans 

is dat de DNA-profielen bij „toeval‟ matchen. Hoe groot is nu de kans dat twee DNA-profielen bij toeval 

gelijk zijn? Het antwoord op deze vraag wordt uitgedrukt in de „berekende frequentie‟ van voorkomen van 

het DNA-profiel in de populatie. De frequentie van een DNA-profiel wordt berekend met speciaal daarvoor 

ontwikkelde rekenprogramma‟s. De berekening is gebaseerd op populatiegenetische gegevens. 

 Onvolledige DNA-profielen en DNA-mengprofielen 

Wanneer niet alle DNA-kenmerken konden werden bepaald van de onderzochte loci, dan levert dit een 

onvolledig DNA-profiel op, ook wel aangeduid als partieel DNA-profiel. Toch kan ook met dergelijk DNA-

profiel van een spoor iemand als celdonor worden uitgesloten. Een uiterst goede formulering bij onvolledige 

DNA-profielen en een goede interpretatie is geen secure . Een deskundigenrapport met daarin de match en 

berekende frequentie is noodzakelijk! 

Een spoor kan ook celmateriaal van meer dan één persoon bevatten. DNA-onderzoek aan dergelijke sporen 

zal resulteren in een DNA-profiel met DNA-kenmerken van verschillende personen, een DNA-mengprofiel 

genoemd. Het interpreteren van DNA-mengprofielen en het vaststellen van de bewijswaarde hiervan is het 

werk van speciaal hiervoor opgeleide deskundigen.  

Of uit een DNA-mengprofiel enkelvoudige DNA-profielen zijn af te leiden hangt af van de complexiteit van 

het DNA-mengprofiel. 
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 De valkuilen van DNA 

De zeldzaamheidswaarde wordt dus, zoals eerder vermeld, uitgedrukt in de berekende frequentie van 

voorkomen van het DNA-profiel in de relevante populatie. Deze frequentie is voor een volledig DNA-profiel 

altijd kleiner dan één op één miljard. Als een volledig DNA-profiel van een verdachte of slachtoffer gelijk is 

aan dat van een spoor, is de kans dat deze match op toeval berust daardoor buitengewoon klein. Toch moeten 

we stil staan bij de mogelijke valkuilen. 

 Het resultaat van een DNA-analyse is niet geschikt wanneer er te weinig celmateriaal is van goede  

kwaliteit, er helemaal geen celmateriaal gevonden wordt of bij bepaalde mengprofielen. 

 „Extreem zeldzaam‟ betekent niet „uniek‟.  Ook al is een DNA-profiel nog zo extreem zeldzaam, het 

is nooit helemaal uit te sluiten dat er in de gehele wereldbevolking daadwerkelijk niemand is die 

ditzelfde DNA-profiel heeft. 

 Personen die aan elkaar zijn verwant, zoals familieleden, hebben onderling meer overeenkomsten in 

hun DNA dan niet-bloedverwante personen. Bovendien is er een groep bloedverwanten met 

hetzelfde DNA: de eeneiige twee- of meerlingen. Het DNA van deze personen is, in alle 

chromosomen identiek. Dit geldt dus ook voor hun DNA-profielen. 

 Daarnaast kan de match berusten op een fout in het laboratorium of elders in de keten, van plaats 

delict tot deskundigenrapport. 
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3 De autopsie 

“Dode man ontwaakt tijdens autopsie” 

De Standaard – 17.09.2007 

Het onderzoek van de plaats delict kan in het geval van een gewelddadige dood of moord de deskundigheid 

vereisen van meer specialisten dan bij enig andere vorm van misdaad. In het eerste hoofdstuk werd een 

algemeen beeld geschept over de onderzoekstak „forensische pathologie‟. Aangezien een wetenschappelijk 

knowhow noodzakelijk is binnen een forensische context werden veel voorkomende sporen uitgebreid 

besproken in het tweede hoofdstuk. Tot slot keren we „back to basics‟ en bekijken we de kerntaken van een 

forensisch patholoog uitgebreider. 

3.1 Overlijden in België
1
 

Jaarlijks sterven ongeveer 55 000 tot 56 000 Vlamingen waarvan bijna 57% in het ziekenhuis en nog eens 

16% in het bejaardenhuis. Veruit de meeste overlijdens, ongeveer 94%, kunnen worden toegeschreven aan 

een natuurlijke doodsoorzaak.  

Wanneer men sterft aan ziekte of ouderdom spreekt men van een natuurlijk overlijden (bijv. kanker, 

hartinfarct). Een onnatuurlijk overlijden is het gevolg van een uitwendige factor (bijv. schotwonde) die hetzij 

accidenteel (ongeval) hetzij intentioneel door de persoon zelf (zelfdoding) of een derde (doding) kan zijn 

toegebracht. 

Onnatuurlijke overlijdens maken zowat 6 %  uit van alle overlijdens. Uit Amerikaanse cijfers blijkt dat de 

kans op een onnatuurlijk overlijden het grootst is in de leeftijdscategorie jonger dan 45 jaar.  Daarnaast zijn 

er jaarlijks in Vlaanderen meer dan 1000 slachtoffers van zelfdoding te betreuren, en dit vanaf de puberteit 

tot op hoogbejaarde leeftijd.  

3.2 De uitwendige lijkschouwing 

Een forensisch patholoog dient een pak vragen te beantwoorden die relevant zijn voor het gerechtelijk 

onderzoek. (zie H1: kerntaken van een forensisch patholoog). Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet het lijk 

op een systematische wijze worden geschouwd in de toestand zoals het werd aangetroffen, d.w.z. op de 

vindplaats. Indien op deze vragen geen afdoend antwoord kan worden gegeven en in alle gevallen van 

doding zou steeds moeten worden overgegaan tot een autopsie. 

  

                                                      
1   VAN DE VOORDE, W., e.a., multidisciplinair forensisch onderzoek –juridische en wetenschappelijke aspecten. Deel I,  

Politeia, Brussel, 2003. 
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3.2.1 Identiteit
1
 

Het is uiteraard ontzettend belangrijk de juiste identiteit vast te stellen, zowel om psychologische 

(rouwproces van de nabestaanden), administratieve (erfenis-kwesties) en juridische redenen.  

De identiteit van de meeste lijken is of meteen duidelijk of vrij eenvoudig vast te stellen. De meeste 

volwassenen hebben wel een identificerend document als een creditcard of een rijbewijs bij zich. 

Verrassend genoeg zijn de meeste voor de hand liggende methodes niet altijd de meest betrouwbare. Visuele 

identificatie door verwanten levert bijvoorbeeld minder vaak een definitieve oplossing dan je zou denken. 

Als een directe visuele identificatie onbetrouwbaar of onpraktisch is, zijn beschrijvingen en foto‟s nuttig. 

Vooral details als moedervlekken, littekens en tatoeages zijn makkelijk te herkennen. Gebitsgegevens zijn 

ook vaak nuttig. Vingerafdrukken kunnen een voorlopige identificatie bevestigen.  

Als dit allemaal mislukt, is de volgende stap een nader onderzoek van het lichaam in het mortuarium. 

Röntgenfoto‟s kunnen oude breuken onthullen die overeen kunnen komen met eventuele ongelukken. Zelfs 

implantaten kunnen aanwijzingen geven. Ook bloedproeven zijn nuttig, snel, goedkoop en bovendien simpel 

uit te voeren, al is dit alleen zinvol als het bloed van een minder gebruikte bloedgroep is. Ook medicijnen in 

de bloedbaan of bepaalde ziektes kunnen worden opgespoord via serologie. Ook een DNA-test kan eventuele 

verwantschap aantonen. 

Lichamen in gevorderde staat van ontbinding, skelet(delen), lijkdelen,… vereisen de grootste aandacht, 

enerzijds omwille van de identificatie en anderzijds omwille van de mogelijkheid van een criminele dood. 

3.2.2 Tijdstip van overlijden (PMI)
2,3,4,5,6,7

 

In contrast met wat men ziet op tv en leest in populaire persbladen is het Postmortem Interval, of kortweg 

PMI vaak moeilijk, niet nauwkeurig en in vele gevallen zelfs niet te bepalen. Vaak kan men niets meer dan 

een waaier van tijd geven bv. „dit slachtoffer is reeds twaalf tot vierentwintig uur overleden‟. Als de 

tijdsspanne tussen het tijdstip van overlijden en de daadwerkelijke vondst groter wordt, spreekt het natuurlijk 

voor zich dat een inschatting van het tijdstip van overlijden steeds moeilijker wordt. 

  

                                                      
1   PLATT, R., Crime Scene: handboek voor forensisch onderzoek, Standaard uitgeverij nv, Antwerpen, 2003. 

2  DIMAIO, V.J., Handbook of forensic pathology, second edition, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 

3  SIEGEL, J., Forensic science: the basics: Forensic pathology, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 

4  RAMSLAND, K., De forensische wetenschap van CSI, 2e druk, Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn, 2005. 

5  PLATT, R., Crime Scene: handboek voor forensisch onderzoek, Standaard uitgeverij nv, Antwerpen, 2003. 

6  GRAIG, E., Doden vertellen mij hun geheimen, Archipel, Amsterdam, 2005. 

7  FULICK, A., Forensisch onderzoek: grensverleggend onderzoek, Biblion, Leidschendam, 2005. 
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 Factoren die gebruikt worden bij het inschatten van het PMI 

 Afkoeling (algor mortis) 

Bij de dood stopt de ademhaling, en zonder zuurstof kan het lichaam niet de „normale‟ lichaamstemperatuur 

van ± 37°C vasthouden. Een goede vuistregel voor de afkoeling van een lichaam na het ingaan van de dood 

is dat, onder gematigde temperatuursomstandigheden, een volwassen lichaam ongeveer 1°C per uur zal 

afkoelen na het overlijden. Het kan dus bijna een hele dag duren vooraleer het lichaam zal afkoelen tot op 

kamertemperatuur. (20°C) 

Toch moeten we deze algemeenheid nuanceren en hangt deze vaak af van omgevingsinvloeden. Wanneer 

bijvoorbeeld een lichaam in een woestijngebied gevonden wordt, waar de temperatuur oploopt tot pieken 

over de 40°C, kan het lichaam zelfs opwarmen na de dood. Als de omgevingstemperatuur daarentegen heel 

koud is kan de afkoeling sneller gebeuren. Daarnaast zijn er een handvol medische aandoeningen die koorts 

veroorzaken waardoor de lichaamstemperatuur afwijkt van zijn normale 37°C. Dit heeft natuurlijk allemaal 

zijn gevolgen voor de PMI-bepaling. 

Algemeen gesproken zullen pathologen deze lichaamsverandering gebruiken bij hun schatting als het 

lichaam binnen de twaalf uren wordt terug gevonden.  

 Verkleuring (Livor Mortis) 

Andere termen voor dit verschijnsel zijn „lijkvlekken‟ of „hypostase‟ en het betreft de donkerpaarse 

verkleuring op de laagst gelegen plekken van het lichaam. Wanneer een persoon overlijdt, stopt ook de 

bloedcirculatie, waardoor de rode en witte bloedlichaampjes van elkaar gescheiden worden. De rode 

bloedlichaampjes zullen onder invloed van de zwaartekracht vloeien naar de laagst gelegen gebieden 

van het lichaam. 

De tekenen van Livor Mortis treden reeds in een half uur na overlijden. Na een paar uur fixeert dit proces 

zich doordat de bloeddruk de vezels heeft beschadigd en het bloed het omringende weefsel begint te 

doordringen. Wanneer de fixatie gebeurt is, zal de regio waar de Livor Mortis plaats greep verkleuren van 

rood,paars naar groenig en uiteindelijk bruin verkleuren.  

Deze verkleuring is het gevolg van inwendige bacteriële werkingen. Binnen vier tot zeven dagen is de huid 

zelfs „gemarmerd‟ en zijn de aders beter zichtbaar. 

Toch is ook hier voorzichtigheid een noodzaak. Personen met een natuurlijke donkere huid bijvoorbeeld 

zullen minder zichtbare kleurverschillen aangeven. En wanneer lichaamsvlakken tegen een harde ondergrond 

gedrukt liggen, zijn de vezels als het ware „samengedrukt‟. Door deze druk kan het bloed zich niet gaan 

vestigen in deze gebieden. Daarenboven kan de Livor Mortis bij bepaalde doodsoorzaken een afwijkende 

kleur aangeven. Zo is dat ook het geval bij een dood ten gevolge van een koolstofmonoxidevergiftiging of 

een cyanidevergiftiging, waarbij de Livor Mortis eerder rozig zal kleuren. 
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 Lijkstijfheid (Rigor Mortis) 

Onmiddellijk nadat de dood is ingetreden verslapt het lichaam, maar binnen vijftien minuten tot vijftien uur 

(gemiddeld twee tot drie uur) verstijven de spieren door een ophoping van afvalstoffen. Dit is het eerst te 

zien in het gezicht, de onderkaak en de nek, en de verstijving verspreidt zich gedurende de volgende twaalf 

tot achttien uur door het lichaam en houdt soms wel 36 uur aan. Daarna verslapt het lijk weer, beginnende bij 

het hoofd en de nek. Dit proces kan soms wel tien uur duren voordat het voltooid is. 

De belangrijkste factor voor de snelheid waarmee rigor mortis intreedt, is het adenosine trifosfaat (ATP) dat 

in de spieren is opgeslagen wanneer iemand sterft. Het niveau van deze energieleverancier varieert per 

persoon, afhankelijk van de genetica en conditie. Het hangt ook af van de mate van inspanning voorafgaande 

aan de dood. Bij verdrinkingsslachtoffers bijvoorbeeld zet rigor mortis snel in, omdat ze al hun spier-ATP 

hebben verbruikt toen ze worstelden om te blijven drijven. 

De temperatuur van het lichaam op het moment van overlijden en de omgevingstemperatuur zijn ook van 

invloed op de snelheid waarmee lijkstijfheid inzet. Rigor mortis is dus, zoals eerder gezegd, niet permanent – 

meestal verdwijnt het 36 uur na de dood, hoewel hij ook veel langer kan duren. 

 

Fig. 11: schematische voorstelling die de snelheid van Livor- en Rigormortis weergeeft in uren sinds de dood is ingetreden en de evolutie van 

de lichaamstemperatuur. (decomposition: ontbinding) 

 Oculaire indicatoren 

Als de ogen na de dood niet zijn gesloten, vormt zich een dun laagje op de oppervlakte. Het kalium dat 

vrijkomt bij de afbraak van rode bloedlichaampjes dringt de ogen binnen, en binnen twee tot drie uur krijgen 

de ogen daardoor een wazig uiterlijk. Bij ogen die gesloten zijn treedt hetzelfde proces in, maar het duurt dan 

veel langer: de vertroebeling kan dan wel een hele dag op zich laten wachten. Aangezien de 

omgevingstemperatuur hierbij geen rol speelt, vinden sommige pathologen dit een betere PMI-methode dan 

de voorgaande drie. 
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Fig. 12: wazig oog ten gevolge van oculaire indicatoren. 

 De maaginhoud 

Dit is gebaseerd op de aanname dat de maag er een voorspelbare tijd over doet om het voedsel te verteren en 

het door te sluizen naar de darmen. Dit proces wordt echter door verschillende factoren beïnvloed. Het soort 

voedsel, de snelheid van de spijsvertering, het gebruik van drugs of medicijnen en de emotionele staat van de 

overledene voorafgaand aan de dood zijn factoren die allemaal een rol kunnen spelen bij de snelheid 

waarmee het voedsel verteerd wordt. Zelfs lichaamsbeweging vlak voor het overlijden kan een vertraging 

van het spijsverteringsproces tot gevolg hebben. De hoeveelheid voedsel die de overledenen tot zich 

genomen had, speelt uiteraard eveneens een rol. Een „lichte‟ maaltijd kan twee uur in de maag blijven, maar 

een zware maaltijd vier tot zes uur. Soms wordt de inhoud van de dunne darm onderzocht om een beter beeld 

te krijgen van de spijsvertering. 

 Persoonlijke factoren 

Naast lichamelijke indicatoren kunnen andere aanwijzingen ook van nut zijn voor het onderzoek. Als een 

getuigde de betreffende persoon nog op een bepaald tijdstip op een bepaalde plek in levende lijve gezien 

heeft, is het duidelijk dat die persoon toen nog niet dood was. 

 Snelheid van ontbinding 

Omdat het enorm kan verschillen hoe lang iemand al dood is voor het lijk wordt aangetroffen, variërend van 

enkele seconden tot jaren later, moet men op de hoogte zijn van de verschillende ontbindingsstadia. De 

snelheid waarmee het ontbindingsproces zicht ontwikkelt hangt af van bepaalde omgevingsfactoren, zoals de 

temperatuur, de vraag of het lichaam is begraven of in het water is gegooid, of het lijk in de zon of in een 

koele kelder heeft gelegen of in een deken is gewikkeld. Daarnaast ontbinden verwondingen immers sneller 

dan andere delen van het lichaam, vooral als er insecten in het spel zijn. 

De ontbinding van een lichaam kan van belang zijn bij het inschatten van het tijdstip van overlijden, maar 

behoort niet meer binnen de grenzen van de forensische pathologie. Een forensisch antropoloog en 

entomoloog zullen zich op dit „verschijnsel‟ gaan toespitsen en zullen ook aan de bouw van het skelet veel 

relevante informatie kunnen afleiden. 

Zo bevatten schedel en/of bekken het duidelijkst de morfologische eigenschappen om het verschil tussen een 

man en een vrouw te kunnen onderscheiden. Daarnaast hebben mannen bijvoorbeeld een randje bot boven de 

ogen die de „wenkbrauwrand‟ vormt, een horizontale boog tussen het voorhoofd en de bovenkant van de 
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oogkassen. Bij vrouwen is deze boog smaller of niet aanwezig. Mannen hebben bovendien duidelijk 

zichtbare holtes achter de oren en bij het achterhoofd, even boven de haarlijn, waar hun grotere spieren zich 

kunnen hechten. Deze holtes zijn veel groter bij vrouwen. Zo kunnen we wel nog een tijdje doorgaan… 

Hoewel ontbinding veel aanwijzingen vernietigt die pathologen gebruiken voor hun schattingen, levert ze 

ook nieuwe aanwijzingen op. Van de miljoenen insecten richten er zich maar ongeveer honderd op lijken en 

de verschillende bezoekers volgen elkaar in een vaste en voorspelbare volgorde op. Door de maden, vliegen 

en kevers op een lichaam te identificeren en de kennis van het larvenstadia van elke soort te verwerven, kan 

ook op deze manier een inschatting van PMI gemaakt worden. 

Aasvliegen komen overal ter wereld voor. Ze leggen hun eitjes in dode dieren en mensen. Als de maden 

uitkomen, voeden ze zich met het lijk en groeien ze uit tot een pop waaruit een nieuwe volwassen vlieg 

komt. De vliegen leggen hun eitjes in lichaamsopeningen zoals ogen, neus en mond, maar ook in steek- en 

schotwonden. De tijd die nodig is om de levenscyclus te voltooien, hangt af van de temperatuur: in koud 

weer groeien de maden trager dan bij warm weer. In Zimbabwe kunnen maden en andere aaseters een dode 

olifant in zeven dagen tot op het bot afkluiven. 

 

Fig. 13: levenscyclus van de aasvlieg. 

In bijlage werd een Engelstalige tekst vertaald waarin het ontbindingsproces met diverse stadia uitgebreider wordt 

toegelicht. Alsook in bijlage, een schematische weergave van enkele veranderingen na de dood. 

3.2.3 Doodsoorzaak
1,2

 

De omstandigheden waaronder een lichaam gevonden wordt, kan een duidelijke aanwijzing zijn voor de 

manier waarop het slachtoffer omkwam. Maar wat gebeurt er als het zichtbare bewijs niet eenduidig is?  

Volgens Schneider, een onderzoeker, zouden twee op de drie doodsoorzaken gediagnosticeerd op grond van 

een uitwendige lijkschouwing alleen, zonder autopsie, foutief zijn. Men kan echter op basis van een grondige 

                                                      
1  DIMAIO, V.J., Handbook of forensic pathology, second edition, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 

2  SIEGEL, J., Forensic science: the basics: Forensic pathology, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 
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lijkschouwing , rekeninghoudend met de omstandigheden en een eventuele medische voorgeschiedenis, niet 

zelden besluiten welke de waarschijnlijke doodsoorzaak is. Soms kunnen eenvoudige tekenen een duidelijke  

aanwijzing geven zoals helrode lijkvlekken en vingernagelbedden bij CO-vergiftiging, spaarzame 

lijkvlekken bij verbloeding en geur van bittere amandelen bij vergiftiging met Cyanide. Cyanotische 

(donkerblauwe) verkleuring van het aangezicht, oorschelpen, vingernagelbedden en lijkvlekken kan wijzen 

op hartfalen met stuwing of zuurstoftekort, talrijke puntbloedinkjes aan de binnenzijde van de oogleden en 

de lippen zijn verdacht voor een verstikkingsdood… 

Er zijn dus vele doodsoorzaken. Een trauma of ziekte, of een combinatie van beide, kan dus resulteren in een 

levenseinde. Pathologen zullen steeds de eerste directe doodsoorzaak proberen te bepalen en indien dit 

mogelijk is, zullen zij bijkomende factoren proberen te verklaren. Maar al te vaak is een doodsoorzaak 

achterhalen een lastig gebeuren. Bijvoorbeeld, stel een man wordt beschoten tijdens een overval. Met wat 

geluk, komt de kogel terecht in een „ongebruikt‟ gedeelte van de man zijn hoofd. Een operatie is niet 

mogelijk, maar de kogel zal hem dankzij de gunstige ligging weinig parten spelen. Jaren later raakt de man 

verwikkeld in een gevecht. De andere man raakt hem op het hoofd met een stoel, maar mept niet hard genoeg 

om iemand te doden. Maar toch… Door een golfbeweging, ten gevolge van de klap, weet de kogel zich te 

verplaatsen en daardoor ontstaat een inwendige bloeding. Maar wat was nu de „eigenlijke‟ doodsoorzaak? 

Het kan dus best moeilijk zijn om jaren later de eerste „doorslaggevende‟ factor te achterhalen. 

Een belangrijk aspect van een autopsie is dus de oorzaak en wijze van overlijden te bepalen en dat vooral 

wanneer er sprake is van een gewelddadige dood. Het belangrijkste bewijs is veelal het patroon van de 

verwondingen. We kunnen de verwondingen bij een gewelddadige dood onderbrengen in een van de 

volgende vier klassen: 

 Mechanische oorzaak 

De meest voorkomende van deze soort gewelddadige doodsoorzaken zijn schotwonden en steekwonden. Ook 

motorongelukken en een vrije val worden ondergebracht in deze categorie.  

Bij schotwonden kan het bestuderen van de ingangswond helpen bij het vaststellen van vier standaard 

afstanden: contact, bijna contact, middellange en lange afstand. Aanwijzingen die kunnen helpen bij het 

inschatten van de afstand zijn ondermeer verminkingen, loopafdrukken en roet en kruitsporen rond de 

ingangswond. 

Als een wapen wordt afgevuurd terwijl het tegen de huid wordt gehouden, wordt de verwonding die daar het 

gevolg van is een contactwond genoemd. Het contact kan stevig, los, onder een hoek of onvolledig (ten 

gevolge van rondingen in het lichaam) zijn. Als er sprake is van een stevig contact, kan het zijn dat er een 

bloeduitstorting te zien is rond de wond die overeenkomt met de mond van het wapen. Wanneer de kogel is 

binnengedrongen in een gebied waar zich botten bevinden, worden rond de wond meestal meerdere 

verminkingen aangetroffen. In een dergelijk geval komen de gassen die voor de voorstuwing zorgen achter 

de kogel aan uit de loop, met als gevolg dat de huid opbolt op het moment dat zij op de onderliggende botten 

stuiten en de zachte weefsels rond de kogelbaan verplaatsen. De huid wordt met geweld omhoog geblazen, 

waardoor kleine scheuren ontstaan die stervormig uitlopen vanaf de ingangswond. 
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Fig. 14: Contact wond met roetsporen en bloeduitstorting. 

 

Fig. 15: stervormig patroon. 

 

Fig. 16: Bijna contact (loop is niet verder dan 1 cm van het lichaam verwijderd) ; een groot deel van de huid rond de wond is bedekt met 

roetafzetting. 



Geïntegreerde Proef 6 TW: Forensische pathologie  Theoretisch gedeelte 

Aad De Marez  Pagina | 34 

 Chemische doodsoorzaak 

Chemische doodsoorzaken worden toegeschreven aan overlijdens ten gevolge van drugs of alcohol, maar 

ook vergiftigingen worden hieronder geclassificeerd.  

 

Fig. 17: Maag waarin twee latexcondooms ,gevuld met drugs, gescheurd zijn. 

 Elektrische doodsoorzaak 

Wisselspanning met een gematigde spanning (minder dan 1000 volt) zorgt ervoor dat het hart 

ongecontroleerd gaat werken wat zal resulteren in een levenseinde binnen enkele minuten. Op hogere 

spanningswaarden stopt de hartslag vrijwel onmiddellijk doordat de elektrische stroom de impulsen van het 

zenuwstelsel zal verstoren. 

 

Fig. 18: Gevolgen van elektrocutie.  

 Brand of extreme koude als oorzaak 

Om een normale werking van het menselijk lichaam in stand te houden is een lichaamstemperatuur nabij de 

37°C noodzakelijk. Sterke afwijkingen van deze temperatuur voor slechts enkele minuten kunnen ernstige 

verwondingen veroorzaken en leiden tot een overlijden. Toch heeft deze oorzaak niet vaak duidelijke 

tekenen weer, tenzij er bijvoorbeeld duidelijke brandwonden zijn, een bevroren lichaam wordt 

teruggevonden of een lichaam langdurig in koud water heeft gelegen. De doodsoorzaak bepalen wordt in dit 

geval veelal beïnvloed door het waarnemen van de omgeving. Alcohol kan zorgen voor een snellere 

warmteafgifte van het slachtoffer. 
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Case  f i le :  Verdrinking
1, 2, 3 

…Een groepje leerkrachten uit Antwerpen heeft gisteren om iets over 13 uur in de branding op het strand 

tussen Bredene met Oostende een babylijkje gevonden. Het gaat om een jongentje van een viertal dagen oud. 

Het was een voldragen boreling met de navelstreng nog aan het lichaampje. Het jongentje lag naakt in het 

water. Volgens de wetsdokter kan hij maximaal 48 uur dood zijn… 

Verdrinking kan eenvoudigweg gedefinieerd worden als verstikking door onderdompeling in water met de 

dood binnen de 24 uur tot gevolg. Twee derde van de verdrinkingsgevallen komen voor in de zomermaanden 

waarvan 40% in het weekend. Mannen zijn daarenboven vaker een verdrinkingsslachtoffer door hun wilde, 

ongecontroleerde gedrag, laat het ons stoer noemen en het gebruik van alcohol. Twee derde van de 

slachtoffers zijn goede zwemmers, wat suggereert dat iemand op een paar seconden tijd in de problemen kan 

geraken. 

Hoe snel mensen verdrinken hangt af van verschillende factoren, zoals hoe goed ze kunnen zwemmen en 

welke temperatuur het water heeft. Een typische reactie van een slachtoffer dat zich realiseert dat hij zijn 

hoofd niet meer boven water kan houden, is dat hij begint te panikeren; ze snakken naar adem aan de 

oppervlakte van het water en houden hun adem telkens in wanneer ze kopje onder gaan. Omdat ze met alle 

macht willen ademen kunnen ze niet om hulp roepen. Wanneer de slachtoffers uiteindelijk zinken, houden ze 

zo lang mogelijk hun adem in, in de meeste gevallen dertig tot negentig seconden. Daarna inhaleren ze een 

gulp water, gaan ze proesten en hoesten om uiteindelijk nog meer water te inhaleren. Het water in de longen 

blokkeert de gasuitwisseling in de weke weefsels, terwijl het inhaleren van water voor een laryngospasme 

zorgt, een reflex waarbij de luchtweg volledig wordt afgesloten.  

Daarna overvalt een gevoel van kalmte het slachtoffer, wat erop wijst dat het slachtoffer zijn bewustzijn 

begint te verliezen door een gebrek aan zuurstof, wat uiteindelijk leidt tot het stilvallen van het hart en een 

hersendood. 

Het verzachten van de huid begint binnen enkele minuten na onderdompeling in het water. De handen en 

voeten, met hun dikke huidlaag, zijn de eerste gebieden die door dit proces zullen worden aangetast. Hun 

oppervlakken worden gerimpeld, wittig en verzadigd met water. 

Een ander teken van verdrinking is onderhuidse schuimafgifte van neus en mond. Dit schuim is veelal 

opgebouwd uit een mengsel van proteïnen en heeft ogenschijnlijk het uitzicht van opgeklopt eiwit. Dit 

schuim is dan ook, eenvoudig gezegd, „opgeklopt‟ door het ademhalingssysteem en dus afgeleid van de 

longen. Het schuim kan wit, roze of zelfs rood zijn door de doordringing van bloed. De longen van een 

verdronken persoon zijn daarenboven verzadigd met water. 

                                                      
1  KLDZ, VBJB, PJ , „Naakt babylijkje gevonden op strand‟, Het Laatste Nieuws, 13 oktober 2007. 

2  DOLINAK, D., e.a., Forensic pathology: principles and practice, Elservier Academic Press, Oxford, 2005. [ENG.] 

3   GOSELINE, A., „Hoe voelt het om te sterven?‟, EOS magazine, (2008), januari, nr. 1, p. 44-49. 
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Zowel water, zand, zouten alsook bodemvegetatie kunnen tijdens het verdrinken ingeslikt worden en 

zodoende in de maag terecht komen. 

3.2.4 Aard van overlijden
1,2

 

De aard van het overlijden wordt bepaald door het  karakter van de doodsoorzaak. Men moet echter niet 

steeds de eigenlijke doodsoorzaak kennen om de aard van het (ongewoon) overlijden in een aantal gevallen 

vast te kunnen stellen.  

Met de aard van overlijden bedoelt men hoe de doodsoorzaak gebeurde. Men maakt veelal volgende 

onderverdeling: 

 natuurlijk 

 accidenteel 

 zelfmoord 

 doodslag, al dan niet intentioneel  

 onbepaald 

In vele gevallen, is de aard van overlijden evident. Als iemand overlijdt ten gevolge van een hartaanval zal 

dit gestaafd worden als „natuurlijk‟. Als een persoon de controle over zijn stuur verliest en fataal crasht zal 

dit als accidenteel worden weergegeven. 

3.3 De inwendige lijkschouwing 

3.3.1 Doelstellingen
3
 

De autopsie heeft als doelstellingen: 

 Een nauwkeurig, gedetailleerde persoonsbeschrijving (identificatie) op te stellen; 

 Alle uitwendige en inwendige pathologische afwijkingen (ziekten, misvormingen) op te sporen; 

 Alle uitwendige en inwendige verwondingen te zoeken en nauwkeurig te beschrijven (type, 

afmetingen, anatomische lokalisatie) 

 De (onmiddellijke en oorspronkelijke) doodsoorzaak, inclusief bijdragende of bevorderende 

factoren, vast te stellen. 

 Het mechanisme van overlijden te bepalen; 

                                                      
1  DIMAIO, V.J., Handbook of forensic pathology, second edition, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 

2  SIEGEL, J., Forensic science: the basics: Forensic pathology, CRC Press: Taylor en Francis, London, 2007.[ENG.] 

3  VAN DE VOORDE, W., e.a., Multidisciplinair forensisch onderzoek – juridische en wetenschappelijke aspecten. Deel I, 

Politeia, Brussel, 2003. 
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 Het tijdstip van overlijden te bepalen; 

 Alle nuttige sporen te verzamelen. 

3.3.2 Methode
1
 

De eerste taak is het lichaam fotograferen in de staat waarin het was aangetroffen. De patholoog beschrijft de 

soort, kleur en staat van de kleding, indien aanwezig, en kijkt of er sieraden zijn. Dit wordt allemaal 

vastgelegd. Vervolgens worden kleding en sieraden verwijderd en dan wordt het lichaam opnieuw 

gefotografeerd. De persoonlijke bezittingen worden voor nader onderzoek doorgestuurd naar het forensisch 

laboratorium. 

De patholoog bekijkt het lichaam nauwkeurig van kop tot teen, op zoek naar eventuele sporen van 

verwondingen (recent en uit het verleden), littekens (oude en nieuwe), misvormingen, tatoeages en tekenen 

die wijzen op een natuurlijke ziekte.  

De lengte van het lichaam wordt gemeten en de ledematen worden gebogen om de mate van lijkstijfheid vast 

te stellen. Verder wordt notie gemaakt van overige informatie, zoals kleur van ogen, staat van het gebit en de 

aanwezigheid van petechiale bloedingen (kleine rode of paarse puntjes) in het bindvlies (doorzichtig 

membraam) van het oog. 

Zodra de obductieassistenten de instrumenten hebben klaargelegd, kan het lichaam worden opengemaakt. 

Daarbij wordt de zogenoemde Y-incisie toegepast. De borstkas, lever en de dikke en de dunne darm worden 

zo bereikbaar. De borstkas wordt geopend door de twaalf ribben aan beide kanten van het borstbeen door te 

zagen, waardoor het hart en de longen zichtbaar worden. 

Voordat enig orgaan wordt verwijderd, worden de borst- en 

buikholten geïnspecteerd en worden er monsters genomen 

van lichaamssappen die aan een toxicologisch onderzoek 

worden onderworpen. Er wordt een naald in het hart of de 

grote aderen (aorta of longslagader) gestoken om een 

bloedmonster te nemen. Een andere naald wordt gebruikt om 

urine te onttrekken aan de blaas die zich in het bekken 

bevindt. De lever, het grootste orgaan in de buikholte (met 

een gemiddeld gewicht van ongeveer 1500 gram) wordt 

opgetild, waardoor de kleine, groengekleurde galblaas die 

achteraan de lever zit, zichtbaar wordt en er gal kan worden 

afgenomen. De laatste lichaamsvloeistof waarvan een 

monster wordt genomen om een toxicologisch onderzoek op 

uit te voeren, is oogvocht. 

                                                      
1  WECHT, H.C., e.a., Crime Scene Investigation: stap voor stap meekijken met de forensische experts, Fontaine uitgevers, ‟s 

Graveland, 2006. 

Fig. 19: autopsiediagram. 
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De inwendige organen –hart, longen, lever, milt en alvleesklier- worden verwijderd en stuk voor stuk 

gewogen. Nadat de maag uit het lichaam is verwijderd, wordt de inhoud onderzocht op de aanwezigheid van 

pillen en tekenen van opgenomen substanties en voedsel. De dikke darm is meer dan anderhalve meter lang 

en de dunne darm is ongeveer zeven meter lang. Deze worden verwijderd, opengesneden en onderzocht. De 

organen in het bekken worden verwijderd: bij mannen de blaas, prostaat en teelballen; bij vrouwen de blaas 

en inwendige voortplantingsorganen. Daarop volgen de nieren en de bijnieren die zich in een ruimte 

bevinden die de retroperitoneale holte wordt genoemd. Tot slot wordt de aorta weggehaald en worden alle 

zachte weefsels en vloeistoffen verwijderd, zodat de holtes geïnspecteerd kunnen worden op de 

aanwezigheid van eventuele afwijkingen. Indien die worden gevonden, worden die fotografisch vastgelegd. 

Vervolgens wordt de hoofdhuid losgetrokken, de schedel open gezaagd en de hersenen voor onderzoek 

verwijderd. Wanneer bloedingen of andere tekenen van trauma worden gevonden, dan wordt opnieuw de 

fotograaf erbij geroepen om ze vast te leggen. Daarna worden de organen in de hals onderzocht, eerst terwijl 

ze nog op hun plek zitten en soms, wanneer er verdenking van wurging bestaat, door de spieren in plakjes te 

snijden. Dan worden ze verwijderd. 

De patholoog onderzoekt en ontleedt elk orgaan dat uit het lichaam wordt genomen zorgvuldig en zorg 

ervoor dat ze, indien nodig, worden gefotografeerd. Er worden kleine stukjes van elk orgaan genomen voor 

onderzoek onder de microscoop nadat ze zijn „gefixeerd‟ in formaline, dat het weefsel conserveert. 

Het hart is het eerste inwendige orgaan dat wordt onderzocht. Het gewicht ervan varieert naar gelang het 

gewicht van de betrokken persoon en er bestaat een eenvoudige methode om het juiste gewicht te berekenen. 

Je hoeft alleen het gewicht van iemand in (Britse/Amerikaanse) ponden te nemen en dat met twee te 

vermenigvuldigen. De uitkomst is bij benadering het gewicht van het hart in grammen. 

Het hart krijgt zijn voeding en zuurstof via het bloed van de hartaders die kriskras over het oppervlak lopen. 

Wanneer de structuur van de hartspier is beschadigd, verliest het hart zijn vermogen om het bloed naar de 

overige organen in het lichaam te pompen. Wanneer een of meerdere van de drie kransslagaders zijn verstopt 

treedt schade of afsterving op in de spier. Dit staat bekend als een aandoening aan de kransslagaders. Het 

wordt veroorzaakt door kleine deeltjes die de bloedstroom blokkeren, wat ze op zijn beurt weer de oorzaak is 

dat een deel van het hart afsterft (vandaar de pijn). Wanneer de stremming leidt tot schade aan het 

spierweefsel, hetgeen zal leiden tot een verminderde werking van het hart, resulteert dat in een kleinere 

bloedstroom naar de hersenen, necrose van de hartspier (hartinfarct) en uiteindelijk tot de dood van de 

persoon. 

Er zijn nog veel andere afwijkingen aan het hart die kunnen worden geconstateerd, met inbegrip van tekenen 

die wijzen op ontsteking, veranderingen die het gevolg zijn van hoge bloeddruk en aandoeningen aan de 

hartkleppen. De natuurlijke doodsoorzaak die verreweg het vaakst wordt geconstateerd door de lijkschouwer 

is aderverkalking in de hart- en bloedvaten. 

De volgende organen die worden onderzocht zijn de longen. Die bevinden zich aan beide zijden van het hart; 

de rechterlong bestaat uit drie kwabben en weegt tot 450 gram, terwijl de linkerlong twee kwabben telt en tot 

350 gram weegt. De longen hebben tot taak verse zuurstof aan het lichaam af te staan en kooldioxide en 
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andere gasachtige afvalstoffen af te voeren. De ingeademde zuurstof gaat via de mond naar de trachea 

(luchtpijp), vervolgens naar de linker of rechter bronchus (tak van de luchtpijp) en daarna naar de kleinere 

vertakkingen van de bronchiën. Deze splitsen zich nog in fijnere vertakkingen en eindigen uiteindelijk in 300 

miljoen piepkleine luchtzakjes die longblaasjes of alveoli heten. De gasoverdracht naar het bloed vindt plaats 

in de longblaasjes. Longziekten die vaak worden waargenomen zijn longontsteking, emfyseem en kanker. 

De op één na vaakst voorkomende doodsoorzaak houdt verband met het centrale zenuwstelsel. Daartoe 

behoren ook de hersenen, dat bestaat uit twee bolvormige hersenhelften, de kleine hersenen en de 

hersenstam. Het geheel bestaat uit zenuwen en weegt ongeveer 1500 gram. Bloedingen aan de buitenkant 

van de hersenen, meestal het gevolg van het scheuren van een bloedvat en aan de binnenkant, vaak het 

gevolg van hypertensie of een beroerte, worden veelvuldig aangetroffen.  

Wanneer hart, longen en het centrale zenuwstelsel geen afwijkingen vertonen, richt de autopsie zich op de 

„kleinere‟ organen als de lever en de alvleesklier. 

Nadat de inwendige organen zijn verwijderd en onderzocht, gaan ze in een zak voor gevaarlijk afval, die 

vervolgens in de borstholte wordt geplaatst. Het borstbeen wordt teruggezet en het lichaam wordt 

dichtgenaaid. 

 

Fig. 20 en 21: Y-incisie. 
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Praktisch gedeelte 

4 Practicum 

4.1 Latente vingersporen  

Het afnemen, vergelijken en identificeren van vingerafdrukken of vingersporen heet dactyloscopie. Daktylos 

is Grieks voor „vingers‟, skopein betekent „beschouwen‟ of „kijken‟. Dactyloscopie is een uitstekend middel 

om slachtoffers en daders te identificeren, want iedere vingerafdruk is uniek. Ook van handpalm- en 

voetafdrukken zijn er geen twee hetzelfde. Op al deze oppervlakken lopen zogenaamde papillairlijnen. Het 

patroon is bij iedereen, zelfs eeneiige tweelingen, verschillend.  

Dit patroon wordt al in de baarmoeder vastgelegd. Vanaf de zestiende week van de zwangerschap tot aan je 

dood blijft het altijd gelijk. Papillairlijnen kunnen wel vervagen, door zwaar handwerk of het gebruik van 

agressieve stoffen. Zelfs een oppervlakkige wond tast het patroon niet aan. Alleen als ook de onderliggende 

huid beschadigd is, kan een litteken de vingerafdruk blijvend veranderen. 

Door enerzijds opdamping van cyanoacrylaat en anderzijds onderdompeling in een ninhydrine-oplossing 

kunnen latente vingersporen zichtbaar gemaakt worden. 

4.1.1 Cyanoacrylaat-opdamping 

 Doel 

Latente vingersporen zichtbaar maken door opdamping van cyanoacrylaat. 

 Benodigdheden 

 Glazen bak, waarvan het volume eenvoudig te bepalen is 

 lampfitting met lamp van 60 Watt 

 Superlijm (bv. LockTite 401) 

 Metalen kroesje 

 Conservenblik 

 Glas met vingerspoor 

 Aangepaste belichting voor fluorescentie 

 Oplossing: Safranine O  

 Gedestilleerd water 
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 Principe 

Cyanoacrylaat-vloeistof vormt bij verwarming op 140°C een damp die onder invloed van vochtigheid 

reageert met de latente vingersporen met vorming van een wit polymeer. Op deze wijze worden de 

papillairlijnen zichtbaar. Het bekomen beeld kan duidelijk worden waargenomen, bepoederd of nagekleurd 

met een fluorescerende kleurstof zoals bijvoorbeeld Ardrox, Safranine O,… De polymerisatie verstrekt na 

24-48 uur. 

De polymerisatie gebeurt waarschijnlijk met de vrije OH-groepen van de wateroplosbare componenten zoals 

glucose, creatine, aminozuren en ook in mindere mate met het sebum in het vingerspoor. 

 

 Werkwijze 

Met behulp van een zogeheten „opdampkast‟ kunnen vingersporen op voorwerpen als frisdrankflessen en 

vuilniszakken zichtbaar gemaakt worden. Wij reconstrueerden een „opdampkast‟ met enkele eenvoudige 

materialen.  
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Aangezien de superlijm, die rijk is aan cyanoacrylaat, niet met een open vlam verwamd mag worden, werd 

een eenvoudig kookplaatje nagebouwd met een lamp van 60 Watt waarover een conservenblik wordt 

geplaatst. Dit verwarmingselement zorgt ervoor dat de cyanoacrylaat opdampt.  

 Benevel, indien nodig, de glazen bak met gedestilleerd water zodat de omgevingslucht voldoende 

vochtig is. 

 Plaats het kroesje, met superlijm, op het verwarmingselement. 

Cyanoacrylaat : 6 gram superglue per m³ 

Volume glazen bak: 0,016 m³ 

Minimum benodigde hoeveelheid superlijm: 0,10 g 

 Het opdampingsproces duurt ongeveer twintig minuten. Zorg ervoor dat het afzuigingsysteem aan-

staat om de prikkelende geuren af te zuigen. 

 Er vormen zich witte vingersporen. Om de sporen duidelijker tot uiting te laten komen passen we 

een fluorescentietechniek toe. 

  

Deze fluorescentie moet bekeken worden, met een rode bril, onder belichting die een golflengte heeft van 

500 nm. De goedkoopste oplossing was een aantal groene LED‟s monteren op een proefprint en de stroom te 

begrenzen met weerstanden. De golflengte van 500 nm wordt hierbij benaderd, maar is niet exact. (± 520 

nm) 

Een groene laser met aangepaste optiek was ook bruikbaar, maar niet zo goedkoop. Ook specifieke 

forensische belichting kost handen vol geld.  

 Benevel het voorwerp, met vingerspoor, met Safranine O. 

 Benevel daarna met gedestilleerd water. 

 Laat drogen aan de lucht, versnel indien dit nodig is met een haardroger. 

 Bekijk de fluorescentie. 

De fluorescentie door Safranine O is minder sterk dan andere mogelijke cyanoacrylaatkleuringsvloeistoffen 

zoals Ardrox. Deze laatste bijvoorbeeld kan opgewekt worden met UV-licht. Ardrox is daarom ook een 

veelgebruikte stof binnen een forensische context.  
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Safranine O is echter voor particulieren ook makkelijk te verkrijgen doordat het ook gebruikt wordt als 

kleuringsmiddel in de microbiologie.  

 Resultaten en besluit 

Nadat de superlijm twintig minuten opgedampt had, vormden zich witte vingersporen op het glas. Na het 

behandelen met Safranine O en gedestilleerd water konden we een beter zichtbaar spoor zien door belichting 

met het groene licht. Toch is de fluorescentie niet optimaal. Dit zou verklaard kunnen worden door enerzijds 

de afwijking van de golflengte van het licht en anderzijds door het te weinig verduisteren. Daarnaast is 

fluorescentie door Safranine O theoretisch eerder zwak. 

4.1.2 Onderdompeling in Ninhydrine 

 Doel 

Latente vingersporen zichtbaar maken door onderdompeling in een Ninhydrine-oplossing.  

 Benodigdheden 

 Wasknijper 

 „Waslijn‟ 

 Ninhydrine-oplossing 

 Oven 

 Principe 

Ninhydrine  reageert op de aminozuren in de vingerafdruk en kleurt een dactyspoor paars. 

 

 Werkwijze 

 Maak een Ninhydrine-oplossing. 

0,5 g ninhydrine kristallen oplossen in 3 ml methanol, 4 ml 2-propanol, 93 ml petroleum ether. 

 Haal het vingerspoor doorheen de oplossing, gedurende een vijftal seconden. 

 Laat gedurende twee minuten drogen aan een „waslijn‟. 

 Plaats het voorwerp gedurende vijf minuten in een oven van 80 °C. Ideaal zou zijn, als hierbij ook 

een vochtigheid van 65% zou kunnen worden bereikt. 
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 Resultaten en besluit 

Geen duidelijk resultaat. Het vingerspoor lijkt beter zichtbaar te zijn, maar kleurt niet paars.  

Door de eerder tegenvallende resultaten op deze basis werd dit experiment nogmaals uitgevoerd met diverse 

ondergronden. Respectievelijk: fotopapier, papier, karton en een plastic ondergrond. 

Op alle vier de ondergronden zijn de vingersporen, en het daarbij horend paars complex zichtbaar. 

Opmerkelijk is ook dat deze ondergronden niet vooraf werden behandeld. Het simpelweg vast houden van 

een blaadje papier kan dus toch desastreuze gevolgen hebben…  

 

Tijdens een onderzoek markeert de deskundige twaalf dactyloscopische punten: bijvoorbeeld het begin of 

eind van een papillairlijn, een vertakking daarvan of een litteken (zie theoretisch deel). Als die punten met 

elkaar verbonden worden, ziet dat er op het computerscherm uit als een soort sterrenbeeld. 

Computersoftware zal aan de hand van dit „sterrenbeeld‟ en enkele andere opties zoeken naar een match. 
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4.2 Bezoek tentoonstelling: „Vertrouwelijk: moordzaken in het Museon!‟
1
 

Deze tentoonstelling brengt op een interactieve manier de forensische wetenschap naar het grote publiek. Het 

Museon, is een museum gelegen in Den Haag en heeft een reputatie van kwalitatief goede exposities. Voor 

deze tentoonstelling werkte men samen met het Montréal Science Centre, het Nederlands politiemuseum en 

het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).  

Tijdens deze tentoonstelling werden vooral de technische aspecten en nieuwe ontwikkelingen belicht. Door 

eerder theoretische verklaringen ,voor volwassenen, en leuke doe-opdrachten ,voor de kleinsten, is het leuk 

om stap voor stap een raadsel te ontsluieren… 

4.2.1  De plaats delict 

 

Een plaats delict bevat een pak informatie voor het verdere verloop van het onderzoek. De in beslag 

genomen sporen dienen op een secure manier behandeld te worden zodat ze bruikbaar zijn als 

bewijsvorming.  

Het onderzoek van een plaats delict is opgedeeld in vier fasen: oriënterend, voorbereidend, uitvoerend en 

afrondend.  

Het succes van een forensisch onderzoek is afhankelijk van gedegen speurwerk op de plaats delict door 

specialisten, forensische onderzoekers geheten. Het is hun taak die plek precies zo te houden als hij was 

direct na het misdrijf. Ze verzamelen ook allerlei sporen die later in het laboratorium worden onderzocht. 

  

                                                      
1  MARGÉS, C., e.a., CSI Haaglanden, Politie Haaglanden, Haaglanden, 2007. 
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4.2.2 De sectiekamer 

Case-f i l e :  Balpenaffaire  

Leiden. Een vrouw van middelbare leeftijd werd dood in haar huis gevonden. Er was geen enkele reden om 

aan roof of een vechtpartij te denken. Toch vertrouwde de gemeentelijke lijkschouwer het niet. En na de 

sectie bleek inderdaad dat de vrouw niet aan een natuurlijke dood was gestorven. In haar hoofd werd een 

balpen gevonden. Die was daar via haar oog ingedrongen. 

Altijd als iemand onder verdachte omstandigheden overlijdt en er een vermoeden is van een misdrijf, volgt 

een sectie. Het lichaam wordt zorgvuldig onderzocht om de identiteit van het slachtoffer te bepalen en de 

oorzaken en omstandigheden van de dood vast te stellen . De patholoog en de assistent-patholoog 

onderzoeken het lichaam heel nauwgezet. Dit gebeurt via een bepaalde procedure die in het theoretisch deel 

ook besproken wordt. 

4.2.3 Digitale expertise 

In een digitaal tijdperk waar mensen op het internet hun „Second Life‟ leven, is een vakgebied als digitale 

expertise een pure noodzaak. Naast de rest van de wereld, is ook de criminaliteit immers slechts een muisklik 

van onze huiskamer verwijderd. 

 Robotfoto‟s 

FACES compositietekening software is een software, ontworpen door de Canadees Pierre Côté en bevat 

duizenden gezichtskenmerken. De gebruiker kiest simpelweg de benodigde kenmerken waarna de software 

deze zal combineren tot een portret dat eruit ziet als een foto: een „robotfoto‟. 

 Driedimensionale PD-imaging: loop rond op een virtuele crime scene 

Het grote voordeel van driedimensionale (3D) PD-imaging is dat een plaats delict veel nauwkeuriger wordt 

vastgelegd dan met normale fotografie en tekeningen. Als een zaak heropend wordt, kun je er dankzij 3D 

PD-imaging nog steeds virtueel doorheen lopen.  

De panoscan produceert reële beelden via sferische fotografie, in een veel hogere resolutie dan gewone 

foto‟s. De speciale camera wordt neergezet op de plaats delict. Terwijl hij 380° om zijn verticale as draait 

(360° plus 20° overlapping), scant de verticale groothoeklens de hele ruimte van boven tot onder in dunne 

fotostripjes. Speciale software trekt deze „bolle‟ stroken recht tot een normaal beeld en werkt ze om tot één 

geheel. 

De computer projecteert dat beeld vervolgens als het ware aan de binnenzijde van een grote bol, wat de 

kijker het gevoel geeft dat hij er middenin staat. Vanuit dat middelpunt kan hij op het kleinste detail 

inzoomen.  

Een andere veelbelovende techniek is de 3D-lasterscan. De 3D-laserscan is een grijs kastje dat met een snel 

ronddraaiende laserstraal zijn complete omgeving scant, inclusief alle obstakels. De reikwijdte van de 
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laserstraal is 80 meter, maar voor de nauwkeurigheid wordt een maximale afstand van dertig meter 

aangehouden. De 3D-laserscan legt 500 000 punten per seconde vast en beschrijft daarmee de omgeving in 

een virtuele puntenwolk. Hij gebruikt daarvoor de reflectie van de laserstraal op oppervlakken. Elk soort 

oppervlak heeft een ander soort reflectie, wat de geproduceerde beelden bijzonder levensecht maakt. De 3D-

laserscan heeft alleen moeite met glas en water, omdat de brekingsindex daarvan rare vertekeningen geeft. 

Een gemiddelde woonkamer wordt vastgelegd in vijf scans, wat een klein halfuur in beslag neemt. Door de 

3D-laserscan op een paar verschillende plaatsen in een ruimte neer te zetten, kunnen de diverse scans 

samengevoegd worden tot één compleet driedimensionaal beeld. De scans zijn zo nauwkeurig dat de 

afwijking van de werkelijke situatie slechts enkele millimeters bedraagt. Om de beelden tot leven te laten 

komen, maken de technische rechercheurs veelal gebruik van de modelleringsoftware MAYA. Deze 

software wordt ook in de Disney-studio‟s gebruikt voor het maken van tekenfilms en animaties. 

 Stemidentificatie 

De stem van elk persoon is uniek, dus is het mogelijk de opname van een stem aan de spreker te koppelen 

door een groot aantal kenmerken met elkaar te vergelijken. Accent, intonatie, ritme, ademhaling en tempo 

zijn allemaal karakteristieken die deskundigen gebruiken om de stem van een verdachte te identificeren. 

Met behulp van een spectrograaf of speciale software wordt de opgenomen stem omgezet in een diagram dat 

een spectrogram wordt genoemd. De spectrogrammen worden met elkaar vergeleken door onderzoek van: 

 De vorm en positie van de lijnen, die de intensiteit van de stem weergeeft. 

 De dikte van de lijnen, die de intensiteit van de stem weergeeft. 

Ook worden de karakteristieke kenmerken van de manier van spreken geanalyseerd. 

4.2.4 Het chemisch laboratorium 

Vaak is de identificatie van chemicaliën een belangrijke stap bij het oplossen van een misdrijf. Alcohol, 

drugs, gif, kleurstoffen, explosieven en andere stoffen hebben allemaal hun eigen kenmerkende chemische 

eigenschappen. Chromatografie wordt in de forensische scheikunde veel gebruikt om de verschillende 

bestanddelen van een monster van elkaar te scheiden, zodat deskundigen ze kunnen identificeren en meten. 

Ook dit gebeurt via een welbepaalde werkwijze: 

 Monsters worden verhit en in de vorm van damp overgebracht naar een heel lange, spiraalvormige 

buis, een chromatografische kolom, waarin zich een speciale chemische stof bevindt. 

 Elk bestanddeel van het monster reageert verschillend op de chemische stof in de kolom. Daardoor 

verplaatsen de bestanddelen zich met verschillende snelheden. Onderweg scheiden ze zich van 

elkaar en komen op verschillende tijdstippen aan het einde van de buis aan, waar ze waargenomen 

worden. 

 De stoffen worden weergegeven door pieken in het diagram. Deze worden vervolgens vergeleken 

met die van bekende referentiestoffen. 
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 De hoogte van de pieken in het diagram verwijst naar de hoeveelheid van elk bestanddeel van het 

monster. 

4.2.5 Ballistisch onderzoek 

Een misdrijf waarbij een vuurwapen gebruikt is, levert allerlei onderwerpen voor forensisch onderzoek op. 

Op het wapen zelf vind je misschien vingerafdrukken of DNA. Ook de kogels en patroonhulzen, klein als ze 

zijn, vertellen een verhaal.  

Een vuurwapen laat op afgeschoten kogels en hulzen twee soorten kenmerken achter: systeemsporen die 

verraden met wat voor merk en type wapen een patroon is afgeschoten, en karakteristieke sporen die de link 

leggen met een specifieke wapen.  

De loop van een wapen is voorzien van ribbels om de kogel een draaiing te geven. De verdiepingen van de 

ribbels heten „trekken‟, de verhogingen „velden‟. De binnenkant van een loop vertoont gemiddeld vier tot zes 

trekken en velden. Het patroon dat ze achterlaten op een afgeschoten kogel kan links- of rechtsdraaiend zijn. 

Ook op de hulzen laat een wapen systeemsporen achter. Bij het afvuren maken de slagpin, de stootbodem, de 

hulsuitwerper en de patroontrekkerhaak krassen op de huls. De vorm, grootte en plaats van die krassen zijn 

bij alle wapens van een bepaald type hetzelfde. Het vergelijken van systeem- en karakteristieke sporen is 

grotendeels handwerk. Maar er is wel een computerprogramma die het vergelijken van hulsbodems een stuk 

makkelijker maakt. 

Deskundigen zullen dus het type wapen bepalen waarmee het misdrijf gepleegd zou zijn en het kaliber, de 

diameter, van de kogel. Daarna wordt met het wapen verschillende keren op de schietbaan in een reservoir 

met watten geschoten, zodat de kogels onbeschadigd teruggevonden kunnen worden. Met een 

vergelijkingsmicroscoop onderzoeken ze de patroonhulzen en de kogels die op de schietbaan afgevuurd zijn, 

en vergelijken ze vervolgens met de kogels die van de plaats delict komen. Een computersysteem zal 

vervolgens gebruikt worden om de onderzochte kogels en patroonhulzen te vergelijken met de kogels en de 

hulzen in een database en ze zo mogelijk aan andere misdrijven te koppelen. 

4.3 Lezing: “Wijzer of DNA” 

Deze middag werd georganiseerd op zondag vier november 2007 door het Medisch-Genetisch centrum Zuid-

West Nederland (MGC) en Leiden University Medical center, department of Toxicogenetics  in 

samenwerking met het Centre for Medical Systems Biology (CMSB) en Cancer Geomics Centre (CGC) en 

gesteund door de het EU geïntegreerd project „DNA Damage Response and Repair Mechanisms‟. 

4.3.1 Programma 

13.00 – 13.30 uur Ontvangst en registratie 

13.30 – 14.15 uur Het belang van DNA: wat doet het en waarom moeten wij dat weten. 

Prof. Dr. G.J.B. Van Ommen  - Centrum voor Humane en Klinische Genetica, LUMC 
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14.15 – 15.00 uur Forensisch DNA onderzoek: keihard bewijs of boterzacht? 

Prof. Dr. P. de Knijff – Centrum voor Humane en Klinische Genetica, LUMC 

15.00 – 15.30 uur Koffie- en theepauze 

15.30 – 16.15 uur Genetica in de gezondheidszorg 

Prof. Dr. M.C. Cornel – Klinische Genetica, VU 

16.15 – 17.00 uur Gericht(er) genezen 

Dr. C.G. Van Schagen – Directeur beleids- en juridische zaken GlaxoSmithKline 

17.00 – 17.30 uur Borrel 

 

De opgedane kennis en de ontvangen informatie werd verwerkt in het onderdeel DNA-profiling. 
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Nabeschouwing
1,2,3 

De professionele witte pakken verhullen gewone mensen van vlees en bloed, 

die net als ieder ander moeten verwerken wat ze meemaken. 

…De lijken werden in stukken gezaagd en in zuur opgelost. De delen die niet opgelost raken (zoals tanden, 

vingerkootjes en nagels) worden tussen het slachtafval van het nabije Anderlechtse slachthuis gestoken. De 

opgeloste smurrie wordt in het rioolputje vooraan het huis gekieperd… 

Andras Pandy dacht het perfecte scenario uitgewerkt te hebben. Fout! Want in 2002 werd hij veroordeeld tot 

een levenslange gevangenisstraf en dient hij een vracht aan schadevergoedingen te betalen. 

…De 81-jarige Kathleen Grundy werd dood teruggevonden in haar huis. Ze was netjes gekleed en zat in 

haar schommelstoel. Levenloos. Haar testament ter waarde van 386.000 pond sterling werd kort voor haar 

dood gewijzigd ten voordele van haar huisdokter. Dit wekte de nodige argwaan bij familie en politie en men 

startte een onderzoek. Niemand kon toen vermoeden dat Kathleen Grundy het begin was van de ontdekking 

van meer dan 200 moorden… 

Dokter Harold Frederick Shipman dacht eveneens een perfect scenario uitgedacht te hebben. Fout! Hij werd 

in 2000 veroordeeld tot een gevangenisstraf. Op 13 januari 2004 werd hij op 57-jarige leeftijd dood 

aangetroffen in zijn cel. Een laatste laffe daad… 

Een perfecte moord ensceneren? Volgens de één een fabeltje, volgens de andere de beoogde realiteit. Toch 

ligt het voor de hand: forensisch onderzoek maakt het de misdadigers niet makkelijker.  

We leven in een digitaal tijdperk. Sporen liegen niet en er kan steeds meer met minder. Toch leidt zelfs de 

meest geavanceerde techniek alleen tot een goed resultaat als hij doelbewust, op het juiste moment en op de 

juiste manier wordt toegepast. Sporenonderzoek blijft immers mensenwerk. Dat sporenonderzoek zal ook in 

de toekomst belangrijk blijven om o.a. de betrouwbaarheid van verklaringen met wetenschappelijk bewijs te 

staven. 

Naast het bespreken van enkele veelvoorkomende sporen werd ook aandacht besteed aan de forensische 

pathologie. Eén van de belangrijkste activiteiten binnen de forensische pathologie is het uitvoeren van een 

sectie. Dit gebeurt via een bepaalde procedure en heeft enkele belangrijke doelstellingen voor ogen.  

Het is natuurlijk ook noodzakelijk de theoretische kennis te polsen aan de praktijk. Dat kon in een practicum 

waarin latente vingersporen werden ontwikkeld. Daarnaast was een interactieve tentoonstelling een 

educatieve benadering van het onderwerp. Wijzer worden over DNA was geen probleem door het bijwonen 

van een lezing. 

                                                      
1  DRIESSENS, K., „De zaak Pandy: chronologie van een familiedrama en een onderzoek‟, internet, Gazet van Antwerpen,  01 

september 2007, (www.gva.be/dossiers). 

2  BORGERHOF, S., LAMBERIGTS, K., De waargebeurde verhalen van ‟s werelds beruchtste seriemoordenaars, Tirion, Baarn, 

2005. 

3  MARGÉS, C., e.a., CSI Haaglanden, Politie Haaglanden, Haaglanden, 2007. 
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Bijlage I: “Beyond the grave – understanding human decomposition”
[ENG.] 

Human decomposition begins approximately four minutes after death has occurred. The onset is governed by 

a process called autolysis or self-digestion. As cells of the body are deprived of oxygen, carbon dioxide in 

the blood increases, pH decreases and wastes accumulate which poison the cells. Concomitantly, unchecked 

cellular enzymes (lipases, proteases, amylases, etc.) begin to dissolve the cells from the inside out, eventually 

causing them to rupture, and releasing nutrient-rich fluids.  

This process begins and progresses more rapidly in tissues that have a high enzyme content (such as the 

liver) and a high water content such as the brain, but eventually affects all the cells in the body. Autolysis 

usually does not become visually apparent for a few days. It is first observed by the appearance of fluid-filled 

blisters on the skin and skin slippage where large sheets of skin slough off the body. Meanwhile, the body 

has acclimated to ambient temperature (algor mortis), blood has settled in the body causing discoloration of 

the skin (livor mortis) and cellular cytoplasm has gelled due to increased acidity (rigor mortis). After enough 

cells have ruptured, nutrient-rich fluids become available and the process of putrefaction can begin. 

Putrefaction is the destruction of the soft tissues of the body by the action of micro-organisms (bacteria, 

fungi and protozoa) and results in the catabolism of tissue into gases, liquids and simple molecules. Usually, 

the first visible sign of putrefaction is a greenish discoloration of the skin due to the formation of 

sulfhaemoglobin in settled blood. The process progresses into distension of tissues due to the formation of 

various gases (hydrogen sulfide, carbon dioxide, methane, ammonia, sulfur dioxide). This is associated with 

anaerobic fermentation, primarily in the gut, releasing by-products rich in acids. Muscle, composed of 

protein, which in turn is composed of amino acids yields to the formation of additional volatile acids through 

bacterial action. 

Adipocere formation is accelerated by the post-mortem invasion of tissues by bacteria, especially 

putrefactive species such as Clostridium and it takes from several weeks to months to form. 

Mummification is typically the end result of tissue, usually skin, with no nutritional value, which has 

survived the active decay process and is formed by the dehydration or desiccation of the tissue. Remaining 

skin is converted into a leathery or parchment-like sheet which clings to bone. Mummification most 

commonly develops in conditions of dry heat or in areas that have very low humidity, such as in arctic 

regions or deserts. 

Bone goes through yet another complex process called diagenesis. Diagenesis is a natural process that serves 

to alter the proportions of organic and inorganic components of bone. This is accomplished by the exchange 

of natural bone constituents, deposition in voids or defects, adsorption onto the bone surface and leaching 

from the bone. 

All these processes together (autolysis, putrefaction and diagenesis) eventually result in complex structures 

composed of proteins, sugars and lipids returning to their simplest building blocks – essentially dust to dust. 
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Bijlage II: “Het graf achterna: menselijke ontbinding”
[NED.] 

Menselijke ontbinding treed gemiddeld reeds vier minuten na het intreden van de dood in. De eerste 

symptomen worden in de hand gewerkt door een proces die „autolyse‟ of „zelfvertering‟ wordt genoemd. Als 

aan lichaamscellen zuurstof wordt ontnomen, stijgt het CO2-gehalte in het bloed, als gevolg hiervan zal de 

zuurgraad (PH) dalen en stapelen afvalstoffen zich op waardoor de cellen vergiftigd worden. Hiermee 

gepaard gaand zullen ongecontroleerde cellulaire enzymen (lipase, protease, amylase, enz.) de cellen 

oplossen van binnen uit om hen uiteindelijk te laten barsten en om zo voedingsrijke vloeistoffen vrij te 

geven. Dit proces zal eerder en vlugger beginnen in weefsels die een hoge hoeveelheid aan enzymen (bv. 

lever) en een grote hoeveelheid aan water bevatten (bv. hersenen). Dit proces kan meestal niet visueel 

worden waargenomen de eerste dagen. Het kan voor het eerst geobserveerd worden door de aanwezigheid 

van met vloeistof gevulde blaren op de huid en het loskomen van huidlagen. Ter gelijkertijd is het lichaam 

afgekoeld tot omgevingstemperatuur (algor mortis), zorgt de bloedstolling voor een verkleuring van de huid 

(livor mortis) en is het celcytoplasma verstijfd (rigor mortis). Nadat voldoende cellen gescheurd zijn kan het 

rottingsproces optreden doordat voldoende voedingsrijke stoffen zijn vrijgekomen. 

Rotting is de vernieling van het zachte weefsel van het lichaam door de tussenkomst van micro-organismen 

(bacteriën, schimmels en eencelligen) en resulteert, eenvoudig gezegd, in een omzetting van weefsel naar 

gassen, vloeistoffen en eenvoudige moleculen. Veelal is het eerste merkbare teken van rotting een groenige 

verkleuring van de huid, een gevolg van de vorming van sulfhemoglobine in gestold bloed. Het 

rottingsproces evolueert in een zwelling van het weefsel door de vorming van diverse gassen (waterstofgas, 

sulfide, methaangas, koolstofdioxide, ammoniakgas,..) wat kan geassocieerd met een anaerobe gisting, 

oorspronkelijk in de darmen, waarbij bijproducten vrijgegeven worden die rijk zijn aan zuren. 

Spierweefsel, samengesteld door proteïnes, die op hun beurt worden afgebroken tot aminozuren, leiden tot de 

vorming van bijkomende vluchtige zuren door bacteriële tussenkomst. 

Adipocire (verzeping) vervolgens, is een nevenproduct van het natuurlijke proces van decompositie en wordt 

versneld door bacteriën in het zachte weefsel. Het duurt enkele weken tot maanden om gevormd te kunnen 

worden. Adipocire is zeepachtig, wasachtig en in sommige gevallen een kaasachtige substantie die uit het vet 

van het zachte weefsel van een overleden persoon wordt afgeleid (lijkenvet).Adipocire kan een romige witte 

kleur, grijs, bruin of een bijna zwartachtige gloed van kleur hebben en in een vroeg stadium verspreidt 

adipocire een scherpe geur die doet denken aan ammoniak. 

Mummificatie is het typische eindresultaat, bekomen door weefsels (vooral huidweefsel) tie tot nog toe het 

ontbindingsproces overleefd heeft. Dit resultaat wordt bekomen door uitdroging van het weefsel. De 

overblijvende huid verandert in een op leder of perkament lijkende laag die nauw aan het bod hangt. 

Mummificatie zal zich veelal het best ontwikkelen in gebieden van droge lucht of een vochtig klimaat zoals 

de woestijn,  maar ook in poolgebieden.  

De beenderen worden vervolgens onderworpen aan nog een ander complex proces, namelijk diagenese. Dit 

is een natuurlijk proces die de hoeveelheden aan organische en anorganische stoffen van beenderen zal 

wijzigen. Dit wordt bereikt door wijzigingen in het natuurlijk beendergestel zoals lege ruimtes, absorptie 
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door het beenoppervlak en lekken door wijzigingen in het natuurlijk beendergestel zoals lege ruimtes, 

absorptie door het beenoppervlak en lekken. 

Al deze processen samen (autolyse, rotting en diagenese) resulteren uiteindelijk in complexe structuren 

waarbij o.a. eiwitten, suiker en vetten telkens herleid worden tot hun eenvoudige bouwstenen. 

„Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren‟ 
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Bijlage III: “De chemie van de dood”
 

 


