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INLEIDING 
Blauw = wat er op slides staat 

CURSUS 

 Handboek Forensische Geneeskunde 

 MPCExamen 

 Inhoud 
• Arts en Justitie 
• Thanatologie / onderzoek overlijden 
• Thanato-etiologie 

– plots/onverwacht overlijden 
– verstikking (asfyxie) – CO-intoxicatie 
– verdrinking / waterlijk 
– verwondingen (traumatologie / verkeerstraumatologie) 
– varia: verbranding (brandlijk), hypothermie, vergiftiging (intoxicatie) 

• Forensische kliniek: 
– fysieke / seksuele agressie 
– kindermishandeling 

 
 

I. ARTS EN JUSTITIE 
Blauw = wat er op de slides staat 
 

DEFINIËRING GERECHTELIJKE / FORENSISCHE GENEESKUNDE 

DEFINITIE  

 “Gerechtelijke geneeskunde is de studie van alle problemen die zich bij de rechtspleging kunnen 
voordoen, en slechts met deskundige hulp van een arts kunnen opgelost worden” (H.F. Roll) 

 “Truth or the nearest reasonable approach to it that is possible from what is observed, is the sole 
aim” (B. Knight) 

 

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE 

Aanwenden van medische kennis en kunde ter opheldering van de waarheid 

 onderzoek van ongewoon overlijden 
 forensische pathologie 

 onderzoek van ‘gekwetsten’ (slachtoffers - verdachten - daders) 
 forensische kliniek 

 onderzoek van biologische sporen 
 forensisch labo 

 Deelspecialismen 
• forensische genetica    DNA-fingerprints (nucleair / mitochondriaal) 
• forensische toxicologie 
• forensische psychiatrie   ‘gedwongen opname’ 
• andere: odontologie, anthropologie 

 
Voorwaarden die in attest moeten staan om over te kunnen gaan tot gedwongen opname: 

1. Persoon lijdt inderdaad aan een geestesziekte (lijdt aan een psychiatrische aandoening) 
2. Dat persoon een gevaar voor zichzelf of voor anderen betekent 
3. Persoon weigert hulp 

 
- Die voorwaarden zijn streng zodat je niet zomaar mensen in de psychiatrie kan stoppen, zodat je er 

geen misbruik van kan maken. 
- Dat is een stricte procedure.  
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- Bij spoedeisende procedure zal uiteindeiljk de vrederechter gevat worden, die uiteindeiljk een definitief 
oordeel velt over de gedwongen opname. Binnen een aantal dagen moet de hoofdpsychiater van de 
inrichting waarin de patiënt is opgenomen, een verslag afleveren aan de vrederechter waarin bevestigt 
wordt dat het inderdaad noodzakelijk is dat die persoon psychiatrisch wordt behandeld. 

- Om de zoveel tijd zal men die toestand herevalueren. Op het moment dat hoofdpsychiater beslist dat 
het niet verder nodig is, zal hij daarvan de vrederechter in kennis stellen en zal de procedure ongedaan 
gemaakt worden.  

- Het is een stricte procedure, er mag geen misbruik van gemaakt worden, maar in sommige 
omstandigheden kan het nuttig zijn. 

 
Odontologie 

- Vooral bij identificatie  
- Leeftijdsbepaling 
- Onderzoek van beetletsels 

 
Anthropologie 

- Osteologisch onderzoek van geskeleteerde lichamen 
 

FORENSISCHE WETENSCHAPPEN / CSI  

Sinds de jaren ’90, met het ontwikkelen van forensisch DNA onderzoek, heeft gerechtelijke geneeskunde een 
drastische stap gezet. Nu draait alles rond sporen. Het is een totaal nieuw aspect geworden van het vakgebied. 
Bij elk onderzoek dat ze doen, moeten ze aandacht hebben voor sporen. Alle sporen moeten opgenomen 
worden, vastgesteld worden, beschreven worden, gefotografeerd en opgenomen voor verdere analyse. Voor ze 
aan een lichaam beginnen, zijn ze 3 uur zoet met het plaats delict te onderzoeken. Bloedspoor achterhalen, waar 
zijn verwondingen opgelopen, … Het zijn allemaal nieuwe aspecten die er vroeger niet waren, die maken dat 
onderzoek tijdrovend en belangrijk is geworden. Als je sporen niet verzamelt, ga je in de fout. 
 
Vb iemand die vastgegrepen is aan polsen e.d. – dan laat je uw DNA achter. 
 
Achterhalen van de waarheid (dichtst bij de feitelijke werkelijkheid) 

- Antwoorden van de W-vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer met wie, met wat 
- Hoe hebben de feiten (het overlijden) zich voorgedaan? 

 
Uitwisselingsprincipe van Locard 

- Criminalistiek is tot ontwikkeling gekomen dankzij artsen. Locard heeft in het begin van de 20e eeuw in 
Lyon het eerste politie laboratorium opgericht. Hij heeft de fundamentele wet van de forensische 
wetenschappen neergepend: elk contact tussen personen en objecten, en personen en personen, laat 
sporen na. Je hebt 2 grote vormen: 

o In- of afdruk sporen (schoen, vingerafdrukken, oorafdruk op deur) 
o Contactsporen, overdrachtsporen: materiaal overdragen. Speekseldruppels, zweetdruppels, … 

komen op banken terecht en laten DNA achter. Ook textielsporen, wat je niet met het blote 
oog kan zien. 

 
Principe van identificatie (klassificatie) en individualisatie 

- Als men een spoor vindt op een plaats delict: wat is de bedoeling? 
o Spoor identificeren: wat voor type spoor is het? 
o Individualiseren: terug brengen tot 1 welbepaald voorwerp of individu 

- Voorbeeld: als je op bloed bedachte sporen vindt, dan bemonsteren ze dat. 1: is het bloed? Is het 
menselijk bloed? = dat is identificeren. 2: Van welk individu is dat afkomstig? Via DNA onderzoek. 

- Hetzelfde kan voor voorwerpen, bijvoorbeeld als een inbreker altijd dezelfde schroevendraaier 
gebruikt. Dat kan door accidentele eigenschappen vast te stellen: eigenschappen die veroorzaakt 
worden door gebruik van voorwerp. Er komt sleet op schroevendraaier, soms microscopisch kleine 
inkepingen. Dat laat een spiegelbeeld achter op schade op slot. Zo kan men proefbeschadigingen 
toebrengen als men een voorwerp vindt.  

- Voor het DNA onderzoek bestond bloedgroepanalyse.  
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- Sporenonderzoek is heel belangrijk: bijna niemand kan nog veroordeeld worden zonder materieel 
bewijs. Voorbeeld van parachutemoord: er was geen materieel bewijs. Maar door circumstantiële 
feiten, vond men het voldoende om de persoon schuldig te verklaren.  

 
Bewijsketen (opsporing, opname, transport, onderzoek, bewaring) 

- Die moet in acht gehouden worden. Dan zit je in de context van procedurefouten. 
- Een van de meest beroemde zaken: OJ Simpson: beschuldigd van zijn echtgenote en haar minnaar te 

hebben vermoord. Was strafrechterlijk vrijgesproken: bloedname van Simpson voor DNA vergelijking 
was door de laborant in ontvangst genomen, in haar zak gestoken en er een dag mee rondgelopen 
voordat ze het bloed heeft geregistreerd. Advocaat: “Wie kan nu nog bewijzen dat er geen bloedstaal 
is verwisseld?”. Vanaf het ogenblik dat men een spoor ontdekt tot het ogenblik van het bewijs gekend 
is, moet de keten perfect van minuut tot minuut getraceerd en geregistreerd worden. Dat is een 
administratieve ballast, maar als men op basis van DNA spoor gaat veroordelen moet men er minstens 
van overtuigd kunnen zijn dat het DNA spoor gelinkt is aan het plaats delict. Als dat niet is, valt alles in 
duigen. OJ is wel nadien burgerrechtelijk vervolgd voor schadevergoeding. 

- Een plaatsgebonden spoor is niet noodzakelijk een delictgebonden spoor! 
 
Sporen op en rond het lichaam: opsomming 

- Biologisch sporen 
o Bloed, sperma, haren 
o Contactsporen of microsporen (celmateriaal): huidcellen, zweet, speeksel 

-> DNA (“1 cel volstaat”) maar cave: 
 -> contaminatie 
 -> secundair transfer 
 -> correcte opname (bv dubbele wissermethode) en bewaring (droog, koel en  

afgeschermd van het licht) 
- Andere: drugs, vezels, daadvoorwerp(en)… 

 
Als je als spoedarts of als huisarts de dood gaat vaststellen, en het lijkt een ongewoon sterfgeval te zijn: alle 
handelingen die je gedaan hebt om de dood vast te stellen, verknoeien het sporenonderzoek.  
 
Vb verhanging: na 5-10 minuten is er geen reanimatie kans meer. Je moet persoon losmaken om te reanimeren 
-> dat is op zich al grote miserie voor forensische. Maar nadien het lijk in bed leggen en toedekken, is een  totaal 
overbodige handeling, en maakt het nog moeilijker om onderzoek te doen. 
 
Vb spoedartsen: dood vaststellen terwijl lijk hangt, aankruisen dat forensisch onderzoek nodig is. Nadien toch 
lijk losmaken – voor niets. Vermijd overbodige handelingen! 
 

LOCARD OP DE PLAATS DELICT 

Ontbrekende slide in PDF? (Schematische voorstelling. Bij een 
misdrijf proberen ze linken te leggen door materiële bewijzen, die 
de verdachte aan het slachtoffer kunnen linken. Componenten 
die opgespoord worden in combinatie brengen met elkaar) 
 
Volgende slide 

- Indeukingsfractuur van voorhoofdsbot. Het is 
langwerpig.  

- Men vindt ijzeren staaf: qua vorm kwam het min of meer overeen met wonde. Dat is een aanwijzing, 
maar geen bewijs. Het komt in aanmerking. 

- Voorwerp moet verder onderzocht worden. In wonde zitten ijzerpartikels. Die verzamelen ze: analyse 
door materiaalkundige, die kan zeggen dat de samenstelling gelijk is aan de ijzerenstaaf. 

- Ijzerenstaaf heeft mogelijks contact gemaakt met slachtoffer. Welke overdracht is mogelijk? Overdracht 
van staaf op wonde, maar ook omgekeerd: DNA van slachtoffer op staaf. Haren, bloed. Zelfs na het 
afwassen ervan kunnen dergelijke sporen nog teruggevonden worden. 

- DNA van slachtoffer op staaf die dag lang in vijver was verstopt. Nochtans is vocht grote vijand van 
DNA. 
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- Aan kant waar dader staaf vasthad: daar kan je DNA van de dader vinden, tenzij hij handschoenen heeft 
gedragen. (kanttekening: vezels van stoffen handschoenen kunnen gevonden worden!) 

 
VOORBEELD: Hoofdwonde 

- Aan bovenrand: gekneusd en verkleurd, wat rafelig: dat is geen snijwonde maar een scheurwonde. In 
het midden is er een weefselbrug, fijn wit lijntje. Dat is kenmerk van scheurwonde 

- Volgende slide: Dit is de allereerste virtuele reconstructie CT in Leuven gemaakt. Schedeldak was 
doorgezaagd voor autopsie.  

- Volgende slide: afmetingen. Is belangrijk omdat wapen pas 3 jaar later is gevonden 
- Volgende slide: replica van schedel maken op ware grootte in kunststof. Fractuur gemaakt door botte 

kant van bijl, en waarschijnlijk 2-3 slagen met die bijl op die plaats toegebracht. 
 

HET GERECHT 

Vindt hij minder belangrijk. Er zijn twee grote groepen van rechters, magistraten te onderscheiden. 
1. Staande magistratuur = openbare aanklager (procureur) 
Hij staat recht als hij moet voorbrengen, daarom “staande” 

- Opsporen van misdrijven (opsporingsonderzoek) 
- Verdachten voor de rechtbank brengen (requisitoir) 

 
Parket van procureur des Konings: (“parket”: in oude gerechtshoven was parket vloerbedekking). Procureur des 
Konings is hoofd van openbare ministerie, en laat zich bijstaan door substituten (medewerkers). Die moeten 
misdrijf opsporen, opsporingsonderzoek verrichten, en verdachte voor rechtbank brengen. Aanklager en 
strafmaat eisen volgens de strafwet. 
 
Procureur kan zelf onderzoek instellen. Kan bijvoorbeeld bij partnergeweld. Of als iemand een klacht indient en 
dan terug intrekt: hij kan het zelf verder onderzoeken als hij het verdacht genoeg vindt. Meestal gebeurt het op 
basis van aangifte, maar hij moet niet in zijn zetel blijven wachten tot iemand een aanklacht indient. 
 
Procureur kan onderzoek seponeren – ik vind feiten te licht. Dan komt het nooit voor de rechtbank. Dat is een 
enorme bevoegdheid. 
 
2. Zetelende magistratuur = rechters 

- onafhankelijk gerechtelijk onderzoek – zij voelen zich ongenaakbaar. Zij zijn totaal onafhankelijk, zij zijn 
de derde macht. Dat is de rechterlijke macht. Als hij overtuigd is dat persoon schuldig is, mag hij die 
schuldig verklaren en veroordelen tot bepaalde straf. Maar onafhankelijk kan geleide zijn “om zijn 
goesting te doen”. Veel rechters bouwen menselijkheid in, maar als er rechters tussen zitten die hun 
eigen ding doen, is het moeilijk daar iets tegen te doen. 

o vooronderzoek door onderzoeksrechter (a charge en à décharge): dat is een rechter die een 
gerechtelijk onderzoek gaat voeren. De onderzoeksrechter heeft meer bevoegdheden, 
opsporingsmiddelen, dan een procureur. De procureur kan in principe niemand aanhouden – 
dat is een vrijheidsberoving. Kan die hoogstens 24 u in hechtenis nemen, dan wordt die voor 
onderzoeksrechter geleid. 

o terechtzitting 
- oordelen over schuldvraag 

o beoordeling 
o veroordeling 
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VERLOOP GERECHTELIJK ONDERZOEK 

Opsporingsonderzoek door procureur 
- seponering 
- vervolging / voorlopige aanhouding (24u) 
- Aanstelling onderzoeksrechter 

 
Gerechtelijk vooronderzoek door onderzoeksrechter: behoort tot onafhankelijke macht.  

- Maatregelen inbreuk op de privacy (telefoontap, huiszoeking) 
- Voorlopige hechtenis 

Procureur moet alleen naar a charge: zoeken naar bewijs en schuld. Onderzoeksrechter moet kijken naar alle 
bewijzen, die zowel in voordeel als in nadeel pleiten. 
 
Eenmaal onderzoek wordt gevoerd door onderzoeksrechter, zal eindoordeel door rechtkamer gebeuren: 
Raadkamer. 
Vb: als je strafklacht aan been hebt voor medische fout, als er onderzoeksrechter bij is: je moet voor rechtkamer 
verschijnen. Onderzoeksrechter heeft bevoegdheid om alle dossiers in beslag te nemen, met computer en al de 
rest erbij. Als op het einde van het onderzoek de bewijzen zijn verzameld, komt dat voor de raadkamer. Die 
beslist of er voldoende aanwijzingen zijn om u voor de strafrechter te stellen. Kan zijn dat ze u buiten vervolging 
stellen: dan kom je zelfs niet voor de strafrechter. Als je toch voor strafrechter komt: kan nog steeds vrijspraak 
zijn. 
 
Raadkamer (1e aanleg) -> Kamer Inbeschuldigingstelling (beroep) 

- Beslissingen over voorlopige hechtenis 
- Doorverwijzing naar rechtbank 
- Buiten vervolgingsstelling 

 

DESKUNDIGE (IEDERE ARTS != SPECIALIST)  

Ze hebben maar 24 u om de ernst van de feiten weer te geven. Dan moeten ze vaak assistenten uit bed bellen.  
PK – onderzoeksrechter – rechtbank 
Verplicht tenzij wrakingsgrond (partijdigheid) 
Onder eed (PK -> enkel bij “verdacht” overlijden en “betrapping op heterdaad”’ 
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Strafzaken: inbreuk tegen de strafwet Burgerlijke zaken: schadevergoeding 

Bewijs van inbreuk en daderschap 
 

Bewijsvoering door eisende partij 

 Causaal verband tussen feiten en schade 

 Evaluatie omvang van de (menselijke) schade  

Niet-tegensprakelijk 
(uitz burgerlijke belangen) 

Tegensprekelijke procedure (art. 962 – 991 Ger. W.) 

Strafrechtelijke tarieven Kosten voor meest gerede partij 

 
Voor een medische fout kan er een gevangenisstraf zijn. 
Ze zien een stijging in strafklachten: justitie betaalt alle onderzoek voor strafzaken. Als patiënt ten onrecht klacht 
heeft ingediend en zelf veroordeeld wordt, kan die veroordeeld worden tot de kosten: kost van rechtspreken en 
onderzoek betalen. 
 
Bij burgerlijke zaken, wat de gebruikelijke gang zou moeten zijn bij medische aansprakelijkheid: er kan altijd iets 
verkeerd lopen. Patiënt is er slachtoffer van, zonder dat dat de intentie was of dat de arts iets verkeerd heeft 
gedaan. Goed behandelen, en toch verwikkeling. 
Of arts was onzorgvuldig: kan ook worden aangeklaagd. 
In een burgerlijke zaak: patiënt moet zelf de bewijzen verzamelen (dat is niet eenvoudig, want die moet over 
medische dossier kunnen beschikken – vroeger kon arts zeggen: “Je kijkt mijn dossier niet in!” Nu kan dat wel). 
En patiënt moet het onderzoek zelf bekostigen, tot hij kan aantonen dat er aansprakelijkheid is en de arts kan 
doen opdraaien voor kosten en schadevergoeding. Daarvoor ben je verzekerd. Voor strafzaken kan je niet 
verzekerd zijn: je bent veroordeeld voor geldboete, en die wordt niet betaald door de verzekering.  
 
Je moet aantonen: 

 Er is schade geleden (patiënt houdt er iets aan over) 

 Er moet een medisch feit hebben plaats gevonden 

 Causaliteitsprincipe: verband tussen medisch feit en de schade. 
 
Als dat aangetoond is (dat moet patiënt op eigen kracht aantonen): klacht indienen bij burgerlijke rechtbank. 
Die zal een expert van het college aantonen – collega artsen in een gelijkaardige discipline. Die zullen op basis 
van een tegensprekelijke procedure (alle partijen worden bijeengeroepen, elke partij mag eigen raadgever en 
arts meebrengen) om zaak te bespreken en om tot een gelijk te komen. 
 
Sneeuw ruimen: als iemand voor uw stoep uitschuift en been breekt, kan je burgerlijk aangesproken worden 
voor schade. Daarvoor heb je familiale verzekering. 
 

PLICHTEN BIJ OVERLIJDEN 

A. VASTSTELLING 

WETTELIJKE BEPALINGEN 

1. De arts is de enige die iemand dood kan verklaren. Het vaststellen van overlijden moet gebeuren door 
een arts, liefst de behandelende arts. Tegenwoordig is dat vaak ook een arts van wacht die de patiënt 
niet kent. Wettelijke verplichting van arts: moet model III C invullen. 

 Wet opmaak statistiek: model III C (III D) 
2. Ambtenaar van burgerlijke stand: is enige die acte van overlijden mag opstellen. Uitschrijven uit 

register van levenden. Enige die de toestemming mag geven om te begraven of te cremeren. Dat is een 
belangrijke administratieve taak. 

a. BW art 77, 78, 81 ambt burg stand: misbruik van model III C bekrachtigd tegenwoordig. 
b. Wet lijkbezorging: wetten die zeggen wat er met een lichaam mag gebeuren – waar mag men 

begraven, wanneer, … 

 bij een natuurlijk overlijden blijft het bij deze twee personen.  
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Als verdacht overlijden: 
3. Gerechtelijk onderzoek: PK / OR / Deskundige (SV art 43, 44) 
4. Transplantatiewet: daarin staat dat men de hersendoodcriteria moet gebruiken, door 3 artsen 

onafhankelijk van elkaar vastgesteld.  
5. Euthanasiewet -> enkel administratieve controle!: hij gaat er niet op, is voor medisch recht en 

deontologie. De facto alleen maar sprake van een administratieve controle – iemand die zogezegd 
euthanasie pleegt, maar eigenlijk een moord, en alle administratieve regels perfect volgt: dan is dat 
euthanasie en geen moord. Euthanasie wordt aangegeven als natuurlijk overlijden. Er is nooit controle 
of er voorwaarden, waaraan je moet voldoen, weldegelijk correct zijn. Er bestaat geen daadwerkelijke 
controle.  

6. Wet op de Wiegendood: komen we later op terug. 
 

VASTSTELLEN VAN OVERLIJDEN 

Moet gebeuren door een arts. KB 16.06.00 (statistiek: NIS)   ARTS 
Model III D: voor gynaecologen, obstetrici, neonatologen 

 Levendgeboren kind dood < 1 jaar 

 Doodgeboren, levensvatbaar kind: wet is zeer onduidelijk 
o > 180 dagen postconceptie (of 6 maanden zwanger) 
o WHO: vanaf 22 zwangerschapsweken, 500g of 25 cm 

 
Er wordt aangeraden van alle doodgeboren kinderen vanaf 6 maand zwangerschapsleeftijd IIID te gebruiken.  

 Daarmee kan je toestemming krijgen tot begraving en crematie. 

 Jonge foetussen: daar kan men het overlijden en het geboorte niet aangeven. Het is kind heeft nooit 
bestaan in de ogen van de Belgische staat.  

 Ambtenaar kan geen toestemming geven tot begrafenis of crematie. 

 De meeste gemeenten hebben op kerkhof apart plaatsje voorzien (is niet wettelijk voorzien) om in 
afspraak met het ziekenhuis de baby’s daar te begraven. 

 
Model III C: bij iedereen ouder dan 1 jaar 

 Strook C (anoniem – medisch geheim) 
Is eerste blad. Vroeger formulier was 1 groen blad, nu zijn het vier bladzijden.  
Is het belangrijkste, daarvoor dient het. Het moet ingevuld worden om de statistiek der doodsoorzaken 
op te kunnen stellen.  
Daar staat geen naam op van de patiënt. Dat moet je verplicht afscheuren en in de omslag achteraan 
stoppen, en de omslag dichtkleven.  

 

 Strook A (voor ABS – medicolegaal belang) 
Is van het grootste medicolegaal belang. Hiervan hangt het af of de juiste persoon dood wordt verklaard 
en of er al dan niet verder onderzoek moet kunnen volgen 
 

 Strook B (administratie): moet je nog een aantal dingen herhalen 

 Strook D: is voor ambtenaar van burgerlijke stand, moet je zelf niet doen als arts. 
  
Het ingevuld document moet bij het lichaam blijven. Met document en identiteitskaart naar burgerlijke stand: 
ambtenaar kan dan akte van overlijden opstellen. 
 
(voorbeeld van model IIIC: zie bijlage Toledo) 
 

STROOK C 

4. Doodsoorzaak  begin met dit in te vullen 

 Begin met doodsoorzaak: “ziekte of aandoening die dood rechtstreeks tot gevolg had” A – B – D – C – 
geassocieerde doodsoorzaak. In de meeste gevallen moet je je baseren op medisch dossier voor 
evolutie ziektetoestand om het in te vullen. 

 Eerste = onmiddellijke doodsoorzaak. De aandoening die rechtstreeks tot overlijden aanleiding gaf. 
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 Oorspronkelijke doodsoorzaak, B C en D: is originele ziektetoestand die aanleiding gaf tot onmiddellijke 
doodsoorzaak 

 
Dan 1. Aard van het overlijden 

 Natuurlijk, doding, ongeval, zelfmoord (zelfdoding) 

 Of onderzoek: ik weet niet, of het kan niet bepaald worden 
 
Oa ook eigen gegevens van vaststellend arts moeten worden ingevuld. 
Alles ingevuld moet worden vertaald naar WHO codes – die ziektetoestanden worden in cijfercode omgezet, 
daarmee statistieken opgesteld. 
 
Statistieken? 

 Het gezondheidsbeleid is gestoeld op waar het geld naartoe gaat: aandoeningen die meeste voorkomen 
en die grootste sterftecijfer hebben. 

 Belangrijk om een goed beeld te krijgen van dodelijk potentieel van een aandoening. 
 
 

OVERLIJDEN –  DEFINITIES 

 

 Voorbeeld 1 
Myocardinfarct 

Voorbeeld 2 
Hoofdschot 

Doodsoorzaak 
Onmiddellijke 
Oorspronkelijke 

 
Acuut myocardinfarct 
Coronaire atherosclerose 

 
Craniocerebraal trauma 
Schotwonde van het hoofd 

Mechanisme Hartfalen / ritmestoornis, … Hersendestructie / aspiratie / verbloeding … 

Aard van overlijden Natuurlijk 
 

Niet-natuurlijk: 
Ongeval (accidenteel door zichzelf of ander) 
Zelfdoding (vrijwillige zelfbijbrenging) 
Doding (door een ander) 

 
 

 DOODSOORZAAK: ziektetoestand of externe toestand die de dood heeft veroorzaakt. 

 MECHANISME: moet je niet invullen dat het hartstilstand of ademhalingsstilstand is, dat is teken dat 
die dood is. Is geen oorzaak. Hartfalen, hartritmestoornissen zijn mechanismen. “Hartaderbreuk”: vena 
coronaria scheuren niet. Men bedoelt een aortaruptuur. Dat gebruikt men bij plots overlijden bij jonge 
mensen. Dat is om geen ambetante vragen te krijgen, zodat men denkt dat er niets aan te doen is. Dat 
is een nonsens diagnose: bestaat niet. Aortaruptuur kan je niet vaststellen door uitwendig te bekijken. 

 MECHANISME BIJ HOOFDSCHOT:  
o Als je goed mikt in midden van hoofd met klein kaliber - kan intercerebraal gaan. Maar 

bloedvat raken: bloeden. Subarachnoidale bloeding, RIP, druk op hersenen en je sterft na 
enige tijd door intracranieel overdruk, inklemming.  

o Temporaal schieten: schedelbasis breken, schot onder frontale kwab. Brilhematoom met 
bloeden in achterste keelholte – je sterft door bloedaspiratie.  

 “Heeft hij afgezien?” – je moet verwondingen tijdlang bij bewustzijn overleven. Een schotwonde in het 
hoofd – dat is niet altijd meteen fataal. Zelfde voor schot of steek in het hart. Die vallen niet onmiddellijk 
dood. Er zijn mensen die 10 minuten bewezen bij volle bewustzijn een steek in het hart hebben 
overleefd. De meesten zijn snel uitgeschakeld, maar er zijn er die daar langer mee kunnen overleven. 

 Aard van overlijden: je vertaalt het niet naar juridische taal, doodslag of zo. Bij doodslag had je van in 
het begin de intentie te vermoorden; zij gebruiken neutrale term doding. 

 Iemand die sterft door kankerproces: veel mensen willen borstcarcinoom invullen. Maar dat is niet 
onmiddellijke doodsoorzaak. Dat kan bv MRSA zijn, pneumonie, cachexie met extreme anemie, … Je 
moet even nadenken of er geen iatrogene factor in het spel is. 

 Iatrogeen overlijden is niet-natuurlijk overlijden! 
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STROOK A 

 Strook C sluit meeste aan bij medische professie. Als patiënt overlijdt, is het beter 2 minuten na te 
denken van wat hij overleden is. 

 Strook A is zeker zo belangrijk, maar heeft alles te maken met maatschappelijke functie: de 
maatschappij wil de waarheid weten: 

 
IDENTITEIT 

 Staat wil weten wie er overleden is (de identiteit invullen) 

 Bv frontaal aangereden door trein: “disk facies”, platte schijf foto. Spoormaatschappij en politie wil zo 
snel mogelijk trein laten rijden, maar identiteit moet achterhaald zijn.  

 Als je problemen hebt met de identiteit, bij de minste twijfel niet invullen. Meestal alles invullen in de 
mate van het mogelijke, maar identiteit niet. Zo moet politie goede stappen ondernemen om 
onderzoek te doen naar identiteit en omstandigheid van het overlijden. 

 
DATUM EN UUR VAN OVERLIJDEN 

 Tijdstip van overlijden kan je niet goed exact bepalen, je kan het alleen maar schatten. 

 Als tijdstip van overlijden niet gekend is, schrijf je: vastgesteld op datum en uur waarop jij het overlijden 
hebt vastgesteld. Dan is er geen discussie.  

 Verkeerd uur kan ook consequenties hebben. Vanaf dat je dood bent gaat uw bankrekening toe, alle 
handelingen erna mogen eigenlijk niet meer. Staat wil belastingen op erfenis 

 
GERECHTELIJK GENEESKUNDIG BEZWAAR TEGEN BEGRAFENIS OF CREMATIE 

 Overlijden: zeker of vermoedelijk door uitwendige oorzaak. Dan Ja aankruisen. 

 Maar als je het niet weet: ALS JE NIET OVERTUIGD BENT DAT HET EEN NATUURLIJK OVERLIJDEN 
IS, VUL JE JA IN.  

 Bv 18-jarige die bij het joggen neervalt: zou heel goed natuurlijk kunnen zijn. Maar zou ook anabole 
middelen zijn, drugs, stimulantia, … Gerecht is geïnteresseerd of het een misdaad is of niet. Maar als je 
kan zeggen dat je de doodsoorzaak niet kan zeggen en er is een kans dat het onnatuurlijk is: dan heb je 
kans om niet-natuurlijke doodsoorzaak op te sporen, of om natuurlijke op te sporen (hypertrofische 
cardiomyopathie – dat is erfelijk! Hartritmestoornissen longQT, ….) 

 
 

VERDER VERLOOP NA INVULLEN IIIC  

Mag je identiteitskaart zoeken bij verdacht overlijden (manipulatie) 

 Als er geen verder onderzoek gebeurt: mag je zeker manipuleren. 

 Als het heel minimaal zonder sporen te wijzigen kan, mag je portefeuille of dergelijke nemen. 

 Als je weet dat er toch verder onderzoek gaat komen, moet je eraf blijven. 
 

2 REDENEN OM MISDAADPLAATS TE WIJZIGEN: 
 

1. Veiligheidsproblematiek 
2. Reanimatiemogelijkheden 

 
Wat strikt medisch niet nodig is, doe je niet. 

 
Euthanasie: 

 Is strictu sensu een niet-natuurlijk overlijden, persoon wordt doodgespoten. Je dient een extern 
product toe. Vroeger was dat moord. Dat is uit strafwet gehaald door de speciale euthanasiewet. 

 Voor verzekeringsdocumenten moet je dat als natuurlijk overlijden beschouwen. Vanuit forensisch 
standpunt is het niet-natuurlijk. Maar eigenlijk moet het onderzocht kunnen worden – af en toe kan 
het een doding camoufleren. Men kan schrijven wat men wil bij euthanasie.  
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OVERLIJDEN 

Aangifte: art 78 BW       (2 getuigen) 

 Model IIII C + ID naar ambtenaar burgerlijke stand (ABS) 

 Niet-aangeven is niet strafbaar 

 Begraven zonder aangifte is strafbaar 
 
Toelating teraarde bestelling      Ambtenaar Burgerlijke Stand 

 Overlijdensakte 

 Ten vroegste 24 uur na overlijden: daaruit leeft nog altijd in dit ziekenhuis het idee dat je binnen de 
24u het lichaam ook niet mag verplaatsen. Maar dat is niet zo. Dat mag wel al naar andere gemeenten 
worden overgebracht, maar het mag niet begraven worden. 

 

“GEWELDDADIG” / “VERDACHT” OVERLIJDEN  

Art 81 BW 
“Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten 
vermoeden, dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie, bijgestaan door een 
arts, een proces-verbaal heeft opgemaakt…” 
 
Dat is de enige wettelijke verplichting die er bestaat. Officier die PV opmaakt. Hij moet rapporteren aan het 
parket – politie komt ter plaatse, doet verhoor, belt naar substituut met dienst en die beslist of er verder 
onderzoek moet gebeuren of niet. 
 

 
 
Voorbeeld: val in traphal. Mensen bellen naar 100. MUG komt. 101 niet in kennis gesteld, is in private 
omstandigheid. Gerechtelijk bezwaar: Ja. Je hebt politie niet in kennis gesteld. Ambtenaar zal dus overlijdensakte 
opstellen en politie inlichten (verplicht) – begraving mag nog niet. 
 
Substituut zal op basis van hetgene wat hem ter oren komt beslissen of er verder onderzoek moet gebeuren of 
niet, en kan dan eventueel een wetsarts sturen. Sommige artsen zijn daar niet voor opgeleid. 
 
 

CREMATIE: WET LIJKBEZORGING (1998)  

BTW: In principe mag een ziekenwagen geen lijk meenemen. Als persoon duidelijk dood is, moet je die in principe 
daar ter plaatse laten.  
 

 Ten vroegste 24 u na aanvraag (tweede arts tijd geven om te kijken naar lijk) 

 Attest van vaststellende arts EN attest van arts, beëdigd door Ambt Burg Stand 
 
Wanneer men een crematie aanvraagt, moet je als arts een tweede attest invullen. Daarna moet 
crematielijkschouwing gebeuren, door een gemeentearts (soms is dat beurtrol van huisartsen of soms 
aangestelde arts). 
  
Onderzoek arts bij crematie: 

 Identiteit 

 Pols voelen, pacemaker? Je mag geen enkel lichaam met een pacemaker of defibrillator laten cremeren. 
Die moet eruit, want kwik of cadmium wordt opgestookt. Dat geeft dioxine. (Prothesen worden 
achteraf uit assen uitgehaald, die mogen mee.) 

 Maar bedoeling van crematielijkschouwingen zijn: is het verdacht? Is er iets van misdaad?  
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 Maar het is een maat voor 
niets: sommige artsen bellen 
gewoon. 

 
Attest 

 Model IIIC volstaat niet 

 Er is nog een medisch attest 
formulier dat beide artsen 
nog erbij moeten invullen 

 

 Natuurlijk overlijden  
toestemming  

 Niet-natuurlijke of 
onbekende doodsoorzaak  
PK 

 
 
 

 

 

TRANSPLANTATIEWET (13 JUNI 1986)  

 Dat is de enige wet die zegt hoe je het overlijden moet vaststellen in geval van hersendood. 
Lichaamstemperatuur > 35° moet, schijndood door hypothermie vermijden. 

 3 artsen onafhankelijk van elkaar. Met eigen onderzoek 
 

 Art 10: 
o Principe van stilzwijgende toestemming 

 Art 13 
o § 1. In geval van gewelddadige dood 

verslag PK 
o § 2. Bij een dood waarvan de oorzaak onbekend is of verdacht 

 
 

pas na toestemming van PK 
 

(onder eed) 
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Wie komt er in aanmerking: vaak craniocerebrale traumata. Een deel, de meeste ervan zijn niet natuurlijk. Men 
is bij wet verplicht bij een onbekende doodsoorzaak of bij niet-natuurlijk overlijden, vooraleer men overgaat tot 
prelevatie, toestemming te vragen bij PK. Als je dat doet als patiënt bij wijze van spreken op tafel ligt: dan is het 
te laat. PK heeft tijd nodig om omstandigheden van overlijden te onderzoeken. 
 
Van zodra er grote kans is dat organen gepreleveerd zullen moeten worden – PK verwittigen. 
PK zal soms advies vragen van forensische.  

 Er is geen enkele forensische reden om transplantatie te weigeren – dat zijn gezonde organen, niet 
waar een kogel is door gevlogen.  

 Maar wel bezwaar voor huid, cornea of botten – interesse voor kneuzingen, kleine letsels aan 
ledematen, die kunnen belangrijk zijn voor beoordeling. 

 
 

DEFINITIES OVERLIJDEN 

(cfr supra tabel) 

 
 
 

AARD OVERLIJDEN 

3 grote categorieën van aard overlijden 

 NATUURLIJK 

 NIET NATUURLIJK: ongeval, zelfdoding of doding 

 ONVERKLAARD (ONDUIDELIJK): forensisch onderzoek (arts die ervoor is opgeleid: specialist in 
gerechtelijke geneeskunde, samen met het gerechtelijk labo) kan uitwijzen of het natuurlijk of niet-
natuurlijk is, of ONBEPAALD. Bij onbepaald moet minstens een autopsie worden uitgevoerd 

 
Statistieken 

 94 - 95% natuurlijk 

 Niet-natuurlijk 5 à 6% 

 0-44j: grootste percentage niet-natuurlijk overlijden.  

 Binnen groep van ongevallen zijn het verkeersongevallen en valpartijen. 

 Zelfdoding is 2x zo veel dan in Nederland in België. Is top 10 van de wereld. Zeer hoog zelfdodingscijfer, 
en een zeer laag dodingscijfer.  

 In Finland meer autopsie: men ontdekt 2x zo veel dodingen dan in België. 
(voor meer percentages: zie tabel in slides) 

Aard 
overlijden 

NATUURLIJK 
- ziekte 
- afwijking 
        verworven 
        aangeboren 

 

NIET-NATUURLIJK 

ONGEVAL ZELFDODING DODING 

ONVERKLAARD 

ONBEPAALD 

Forensisch 
onderzoek 
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Voorbeeld: craniocerebraal trauma na VKO, 10d later overlijden verwikkelingen daarvan. Model IIIC: is een niet-
natuurlijk overlijden. Persoon is overleden aan verwondingen opgelopen door verkeersongeval. Er kan een 
rechtstreeks causaal verband zijn. Als er kans is van verband tussen ongeval en overlijden, ongeacht interval, 
dan is het een niet-natuurlijk overlijden, ook al heb je natuurlijke oorzaak (bv pneumonie, maar dat is gevolg van 
coma, gevolg van hersentrauma).  
 
Voorbeeld: jaren in vegetatieve status, en overlijden. Dan is er een kans dat er een natuurlijke oorzaak is tussen 
geslopen. Maar als causatieve ketting ondoorbroken is, dan is er een causaal verband tussen ongeval en 
overlijden. Dat is iets wat men zich niet realiseert op het moment dat men IIIC invult! Terugkeren: waarom in 
ziekenhuis binnengebracht! 
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II. THANATOLOGIE 
 

DEFINITIE “DOOD”  

DEFINITIE VAN DE DOOD 

 “irreversible loss of function of the organism as a whole” 

 “there is a process of dying and there is a process of disintegration, and death is the event which 
indicates the moment when the process of dying ceases and the process of disintegration begins” 

 

DOODSFASEN 

 
 
Process of dying: Het stervensproces bij plotse dood kan ogenblikkelijk zijn (zeer zeldzaam), meestal enkele 
minuten. Bij ziektetoestand kan dat dagen, weken duren.  

 Palliatieve zorg: verzorging tijdens de agonale periode.  

 Bij euthanasie ga je het agonaal proces plots onderbreken, verkorten. 
 
Op het ogenblik dat levensfuncties stoppen, is men SOMATISCH DOOD. Geen circulatie 3-5 minuten en geen 
ademhaling – dan is men dood.  
 
 
Process of disintegration: Vanaf somatische dood begint ontbinding. Er is geen energie meer om structuren in 
stand te houden. 

 Er is een supravitale fase! Tussen somatische (organisme is dood) en cellulaire dood (sommige 
individuele cellen leven verder – hartspiercellen kunnen 20 minuten zonder zuurstof, skeletspieren 
kunnen uren zonder zuurstof. Die blijven voortleven in eerste fase).  
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POSTMORTALE VERSCHIJNSELEN 

 Kunnen interpretatie probleem veroorzaken 

 Zijn anderzijds van belang om post-mortem interval te schatten 
 
Vroegtijdige lijkverschijnselen 

 Lijkvlekken  (livores mortis) – beginnen na 30 minuten ongeveer 

 Lijkstijfheid  (rigor mortis) 

 Lijkafkoeling  (algor mortis) 
 
Laattijdige lijkverschijnselen: ontbinding 

 Autolyse 

 Rotting 
 
LIJKVLEKKEN, LIJKSTIJFHEID EN ONTBINDING ZIJN ZEKERE DOODSTEKENS. 
Cave schijndood! 
 
Voorbeeld van verhanging: 15 minuten hangen: geen reanimatiekans meer. In principe. Maar als je een heel dik 
koord hebt gebruikt, waar druk niet hoog was, en lichaam hangt niet met volle gewicht: trage gewicht met 
misschien reanimatiekans. Maar 99% niet.  
 
Voorbeeld van waterlijk: als nog niet zo lang, en zeer koud water. Theoretisch 1 – 1,5 uur reanimatiekans.  
 

LIJKVLEKKEN 

 Hypostase volgens zwaartekracht: bloed zakt naar onderste delen, omdat het niet meer rondgepompt 
wordt. 

 Info over 
o Lichaamshouding 
o Overlijdensduur 

 Vanaf ± 30 minuten 
 Volledig (samengevloeid) na ±6u 
 Verplaatsbaar tot ± 12 uur: als je lichaam omdraait binnen 6u zullen lijkvlekken 

verdwijnen en nieuw gevormd worden in nieuwe positie. Tussen 6 en 12 gedeeltelijk. 
Na 12 u niet meer verplaatsbaar. 

 Wegdrukbaar tot ± 20-24u: gefixeerde lijkvlekken. Ervoor: je kan bij drukken, zoals bij 
erytheem, witheid veroorzaken. Na 20-24 u heeft hemoglobine zich vastgezet door 
hemolyse. 

o Doodsoorzaak: intensiteit en kleur 
 
Foto slide: bovenlichaam uit bed naar beneden, alle bloed naar beneden gezakt – vibices: puntbloedingen in de 
buurt van lijkvlekken, veroorzaakt door intradermale bloedingen bij veel druk. Je kan zelfs stuwingsbloeding 
krijgen. 
 
Lokalisatie: 

 Klassiek bij neerliggen: Witte 
uitsparing aan bips, schouderbladen, 
enkels: op plaats waar huid druk tegen 
een hard obstakel kan het bloed niet 
wegzinken of zich opstapelen, en dan 
krijg je witte zones, scherp afgelijnd 

 Verhanging: vind je ze aan de onderste 
ledematen, aan armen, onderbuik 
rondomrond, aan onderzijde borsten, 
ook bij mannen met zeker gewicht 
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Foto van omgedraaid lijk 

 Uitsparing op aangespannen deel van kledij ook.  

 Ook uitsparing als liggen op ledemaat 
 

Wegdrukbaarheid: zacht met duim duwen. Niet hard. 
 
Koolmonoxide intoxicatie 

 Lijkvlekken zijn meestal livide blauw, blauw paars. Als het 
echt rode lijkvlekken zijn, moet je aan twee dingen denken: 

o Koolstofmonoxide intoxicatie (cave volgende personen in zelfde plaats!) 
o Cyanide intoxicatie 

 Als je twijfelt over kleur: kijken naar 
vingernagelbedden. Zijn bleek of blauw bij doden. Als 
ze rood-rozig zijn, moet je aan bovenstaande dingen. 

 Aan rand: rood verkleuren rond rand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastro-intestinale bloeding 

 Geen lijkvlekken als je geen bloed hebt om te 
bloeden. Mensen die worden neergeknald of 
neergestoken: bloeden leeg. 

 Soms heb je natuurlijke oorzaak voor geen 
lijkvlekken: gastro-intestinale bloeding bij 
maagbloeding. Het bloed is zwart door contact 
met zuur maagvocht.  

 
 

LIJKSTIJFHEID 

Het loskoppelen van filamenten vraagt energie, energiebron is ATP. Als ATP beneden kritische drempel zakt, is 
er onvoldoende energie om de relaxatie te bewerkstelligen en beginnen de spieren op te stijven. Dat is in een 
notendop de ATP-hypothese 
 
ATP-hypothese: Is het de juiste? kan een aantal fenomenen verklaren.  

 ATP (= spierverslapper) + zenuwprikkel  verslapping 
1e fase: maximale verslapping. Lichaam stijft op in positie waarin het in elkaar is geflopt. Eerste uur na 
overlijden moet je het ergens dumpen, na een paar uur moet je daar niet aan beginnen. In eerste uur 
is het maximaal soepel, zelfs in het leven kan je niet zo soepel zijn tenzij spierrelaxantia. Enige 
limiterende factor zijn de gewrichten. Dood lichaam is moeilijk manipuleerbaar! 

 ATP verbruik  spierverstijving 
2e fase: spierverstijving begint na enkele uren. Wordt volledig binnen de 6 uur. Na 2-3 uur begint 
lijkstijfheid, na 6-tal uur zijn alle spieren stijf. Stijfheid is sterkste uitgesproken dan, helemaal niet meer 
manipuleerbaar, niets meer buigen of strekken. Dat duurt 2-3 dagen.  



 
 
 

18 
 

 Autolyse  spierverslapping 
3e fase: na 4-5tal dagen, hangt o.a. af van temperatuur. omdat cellulair skelet kapot gaat door autolyse 
en ontbinding. 

 
Beïnvloedende factoren 

 Spierontwikkeling: kinderen, bejaarden: lijkstijfheid nooit zo ontwikkeld als bij normaal volwassenen. 

 Lichaamsinspanning: Spiergroepen die heftige inspanning hebben geleverd tijdens het leven en nog 
veel ATP hebben gebruikt voor het overlijden, sneller opstijgen. “Kadaver spasme” – bepaalde 
spiergroepen, bv als je gelopen hebt voor je leven, bv grand mal: zeer snel optreden van rigor mortis. 
Het is niet zoals in boekjes dat er onmiddellijk lijkstijfheid optreedt! 

 Temperatuur: Hoe warmer het is, hoe sneller rigor mortis verdwijnt. Metabole processen lopen sneller 
bij hogere temperatuur, dus ook sneller ontwikkelen van lijkstijfheid. Bij koude: duurt langer vooraleer 
rigor optreedt en zal ook langer bestaan. 

 

 
 

PRINCIPE VAN DE SPIERVERSLAPPER ATP 

Info 

 Overlijdensduur 
o Vanaf ± 3 u 
o Volledig na ± 6-8 uur 
o Maximaal na 12 ± 24 uur 
o Verdwenen na ± 2 -3 dagen 

 Lichaamshouding: in combinatie met 
lijkvlekken kan je soms achterhalen 
dat het lichaam post-mortem 
gemanipuleerd is. Als dat niet door de 
vinders is gebeurd, kan dat wijzen op 
malafide tussenkomst. Dader komt 
terug na feiten om lichaam trachten te 
verplaatsen. 

 (omstandigheden voorafgaand aan 
overlijden, vb. kadaverspasme – nogal 
beschreven bij drenkelingen: mensen 
met gras of aarde in handen geklemd, 
omdat maximaal proberen uit rivier te 
klauteren) 

 
Regel van Nisten: volgorde van rigor mortis – gaat van boven naar beneden en van binnen naar buiten. Vooral 
kaak, nek en vingers eerst opstijven. Zo stijfheid over lichaam verplaatsen, ook op die manier verdwijnen. In de 
praktijk niet altijd zo – de kaak duurt het langste. Regel van Nisten is mooi maar er zijn heel wat uitzonderingen. 
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Foto                         
Toestand die je kan hebben bij maximale lijkstijfheid. 
 
Foto, foto’s niet in slides: 
Man is in elkaar gestuikt, heeft zich nog vastgeklampt, kaars uit en in 
die houding in lijkstijfheid. 
Hoofd: afdruk van tafel op kin. Dat is pseudosnoerteken. Je moet ook 
denken aan mogelijkheid van strangulatie. Bruine verkleuring is 
oppervlakkig schaving van huid post-mortem die gaat uitdrogen. Is 
een plaats van huid. Uitdrogen is ook post-mortem fenomeen. 
Reeks geneesmiddelen die die man heeft ingenomen. Cardiovasculair 
voorgeschiedenis, tentatieve diagnose plotse collaps ikv 
cardiovasculair lijden 
 
Voorbeeld, foto’s niet in slides: 
Rechter been steekt in de lucht, rust niet op de grond. Dat kan niet, als 
je in die houding sterft zakt dat volgens de zwaartekracht. 
Dit is niet-natuurlijk overlijden: ongeval, zelfdoding, doding? Dit was zelfdoding! Mensen kunnen zichzelf zelfs 
meerdere malen in het hart steken. Het lichaam is hier post-mortem gemanipuleerd. Om met 1 messteek zonder 
enig verweer iemand om het leven brengen is niet evident! Het loutere feit van steek in het hart sluit zelfdoding 
niet uit. 
Bloedspoeren: messteek vermoedelijk in liggende positie met bloedsijpeling en bloedbesmeuring maar geen 
bloedafloopsporen op het kledij. 
Ze hebben nooit verklaring gevonden voor been in de lucht – enige verklaring is dat iemand die bij de benen zou 
proberen gesleurd te hebben uit het bed. 
Behandelingsbekwaamheid? Als groggy uitgeschakeld door medicatie, kan hij het zelf niet gedaan hebben. 
Autopsie is obligaat als je dat wil opklaren.  
 

LIJKAFKOELING (CENTRALE TEMPERATUUR)  

Is geen zeker doodsteken, want je kan ook afkoelen tijdens je leven. Altijd beducht zijn op schijndood! Men 
spreekt van kerntemperatuur, niet perifere temperatuur! Perifere temperatuur is oor. Kerntemperatuur is 
binnen het lichaam. 
Kerntemperatuur is arbitrair 37,2, maar ’s ochtends lager dan ’s avonds, hangt af van bioritme, hangt af van 
toestand, … De kerntemperatuur meet je 8 cm diep in het rectum met digitale temperatuur. 
 

 Temperatuursgradiënt 

 S-curve 
o Plateaufase (37  35° C: 0,5 °C/u): perifere 

temperatuur daalt van in het begin zeer snel. Maar 
de kerntemperatuur heeft wat meer tijd nodig 
omwille van twee redenen: 

1. In de supravitale fase heb je nog actieve 
cellulaire processen (spiercellen bv) – die 
scheikundige processen produceren nog 
enigszins warmte 

2. Isolatie! De kern wordt geïsoleerd van 
omgeving door huid en weke delen. Eerst 
moet mantel afkoelen voor de 
kerntemperatuur kan afkoelen. 

o Afkoelingsfase (35  27° C: 1-2 °C/u) 
o Vertragingsfase 

 
Belangrijk omdat je dat principe gebruikt om post-mortem interval te berekenen, maar dat blijft een schatting. 
Curve verschuift naargelang omstandigheden!  
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 Als hogere temperatuur bij overlijden (bv koorts): minder lange post-mortem interval berekend dan 
echt. 

 Zwaarlijvige mensen, dikke mantel die beter isoleert – of lichaam is bedekt met donsdeken: dat 
vertraagt afkoeling.  

 Op ogenblik van overlijden kan er ook al onderkoeling geweest zijn: zeer mager, stromend water, … 
 
Beïnvloedende factoren 

 Persoonsgebonden 
o Lichaamstemperatuur (kerntemperatuur 

±37) 
o Lichaamsgewicht: kan je effectief meten 

 Omgevingsgebonden 
o Lichaamsbedekking 
o Lucht vs. water / stilstaand vs. bewegen 
o Ondergrond waarop het ligt! 

 
Schatting tijdstip overlijden 

 Regel van Mortiz = vuistregel, maar is niet van toepassing. Is gebaseerd op S-curve. (37° C – RT °C) + 3 
= PM). Je vertrekt van lichaamstemperatuur, je trekt daar gemeten rectale temperatuur vanaf. 3 bij 
voor plateaufase. Is mooi in ideale omstandigheden maar is zelden of nooit het geval. 

 Methode van Henssge: moet je toepassen in forensische omstandigheden. Enige wetenschappelijke 
valabele methode. 

 

METHODE VAN HENSSGE 

Normogram. Er is een ingewikkelde wiskundige 
formule, is nu een normogram. Er is een vrij op het 
internet beschikbaar programma om het te 
berekenen. Je kan hiermee ook weten welke 
factoren je nodig hebt. 
Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ze 
onderzoek ter plaatse willen doen.  
 
Wat heb je nodig? 

1. Omgevingstemperatuur, gemeten 
2. Rectale temperatuur 8 cm diep gemeten – 

(niet met handoplegging!). 
3. Lichaamsgewicht, liefst niet geschat maar gewogen. Een lichaam wegen is niet zo simpel.  
4. Correctiefactor die bepaald wordt door omgevingsomstandigheden – je moet weten welke parameters 

er nodig zijn om deze methode in te schatten. Tot op het ogenblik dat temperatuurmetingen worden 
gedaan moeten omgevingsomstandigheden zo stabiel en ongewijzigd mogelijk zijn. Als ze verkeerde 
correctie gebruiken, als omgeving niet stabiel is (bv ’s nachts kouder dan overdag), als ze raam 
openzetten wanneer ze lijk vinden. (mag natuurlijk wel bij gasintoxicatie of CO) 

 
Concreet op normogram: 

 Omgevingstemperatuur en rectale temperatuur verbinden 

 Tweede lijn voor correctie, denk ik (hypothese van mezelf: verbind target linksonder met kruising 
tussen lijn reeds gedrukt en lijn tussen OT en RT  zo op bovenste curve SD bepalen) 

 Kromme is overeenkomstig het lichaamsgewicht (gewicht wordt gecorrigeerd naargelang 
omstandigheid cfr supra) 

 
Voorbeelden: 

 Naakte man van 70 kg met RT van 30,5°C bij OT van 18,5°C 

 Standaard: 10.5 ± 2,8 uur 

 Donsdeken: 27,5 ± 2,8 uur (70 kg x 2,4 = 168) 

 Stromend water: 4,5 ± 2,8 uur (70 kg x 0,35 = 24,5) 
In vroege fase, eerste dagen zijn lijkstijfheid, lijkvlekken en temperatuur bruikbaar. 

 
 
 
 
 
             SD 
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     RT                   OT 
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ANDERE VERANDERINGEN 

Uitdroging 

 Teken van Tonelli: oogboldruk neemt af door uitdroging. Wordt slap en zinkt 
zelfs weg. Puur post-mortem fenomeen 

 “tache noir”: puur post-mortem fenomeen. Als ogen openblijven (als je sterft 
met ogen open blijven die open) en sclera blootgesteld aan lucht: uitdrogen met 
zwarte vlekken, wat geen teken is van intoxicatie. 

 
Supravitaliteit 

 Mechanische spierreactie: met reflexhamer op biceps kloppen. Als die 
nog samentrekt, weten we dat post-mortem interval maximaal 8 tot 10, 
zeer uitzonderlijk 13 uur lang is. Positieve mechanische spierreactie: 
overlijden is nog vrij recent.  
Waar moet je slaan voor biceps? Als peesreflex nog reactie geeft, is 
patiënt niet dood. Dus bij dode moet je op spierbuik kloppen, niet op 
pees. + plaats waarop je klopt, aanstrepen. 

 Elektrisch: je kan stroom op mimische spieren zetten. Naargelang post-mortem interval gaan andere 
spiergroepen interageren, het gelaat grimassen doen trekken. 

 Chemische: als je mydriaticum of antimioticum, kan je mydriase veroorzaken. Pupilsfincter is normaal 
in midpositie, tussen 3 en 5 mm. Dus pinpoint pupillen bij iemand onder invloed van opiaten, zie je 
post-mortem vaak niet meer door relaxatie. Soms blijft dat wel bestaan maar dat kan verdwijnen. Als 
je adrenaline inspuit (of bv effectieve hartmassage): pupillen maximaal verwijd bij lijk. 

 
Elke post-mortem handeling: bloedstaal nemen, spierreactie testen: plaats omcirkelen, aanduiden, om bij 
autopsie onderscheid te maken tussen letsels die er al waren en welke niet. 
 
Hoe neem je post-mortem een bloedstaal? 
Klassieke methode: vene zet niet op, vacuüm doet niets. Grote spuit intracardiaal? Neen, want je veroorzaakt 
letsels, artificiële bloedingen, … Hart is niet goed voor toxicologisch onderzoek, is dicht bij lever en maag, en 
stoffen diffunderen via maagwand en diafragma naar hart, dus vaak artificieel verhoogde concentraties. 
Perifeer bloed: bloedvat aanprikken. 

 Je prikt de vena femoralis aan. Lijn tussen symphisis pubis en SIAS, en op scheiding tussen mediale 
derde en middenste derde, iets lager onder de lies erin prikken. In de meeste gevallen kan je zo een 
post-mortem bloedstaal nemen. 

 Subclavia is andere plaats om bloed te nemen. Mediale uiteinde van 45° hoek aanprikken. Hij doet dat 
niet graag omdat het daar artificiële bloeding veroorzaakt, storend als je hals moet beoordelen. 

 Als dat niet gaat: incisie om vena femoralis vrij te disseceren! 
 
Sommigen worden opgeroepen om bij een slachtoffer na verkeersongeval een bloedstaal te nemen. Als 
slachtoffer uit elkaar ligt: bloed nemen uit bloedende mond? Dan krijg je waarden van 10 promille! Wat is er 
gebeurd? Man heeft bloed vermengd met maaginhoud uit mond genomen.  
 
Een lijkvlek is geen bloeding! Als je een lijkvlek insnijdt, zie je geen bloed. Als je een kneuzing insnijdt (wat zelfde 
kleur kan hebben), zie je bloed onderhuids.  
 
Lichaam vergaat tot vocht en gas (niet stof en as). Cfr schema volgende blz. 
Putrefactie 
Skelettering 

 Bij lichaam blootgesteld aan lucht en bos met vliegen en maden – op weken tot dagen kan men een 
geskeletteerd lichaam hebben. 
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 Als begraven: 3-6 jaar, afhankelijk van 
omstandigheden (moeilijk te 
voorspellen).  

 Alle skeletten vergaan ook, tenzij ze 
verharden. 

 
Diervraat is goede assistent. Beestje wat ze 
meest tegenkomen in België is de vlieg.  
 

 Mummificatie: kan je hier ook krijgen, 
is versneld proces van uitdroging die 
sneller loopt dan ontbinding. Mantel 
droogt zodanig snel uit dat het 
lederachtige huid wordt. Skelet met 
dik perkamentachtige huid 
overgebleven. Uitwendige letsels kan 
je dan jaren nadien nog vaststellen. 

 Adipocire: dat is verzeping. Het is 
proces van omzetting naar 
onverzadigde vetzuren. Vetweefsel onder huid en rond de organen wordt olie achtig, verspreidt zich, 
olie stijft op, en dan gaan er mineralen zich in afzetten en verharden na een tijd. Je krijgt een typische 
geur. Vooral bij lichamen in omstandigheden afgesloten van de lucht en vochtig. Graf met veel water 
in, lichaam wat in plastiek is ingepakt of ingemetseld, waterlijken, … 

 Crematie: artificiële vorm tenzij door bliksem 
 

ONTBINDING 

Autolyse 

 Endogeen proces van oplossen van cellen door enzymen die in het lichaam aanwezig zijn, vooral bijnier 
en pancreas gaan het snelst autolyseren 

 Enzymatische “zelf-oplossing” 
 
Rotting: begint na drietal dagen 

 Bacteriële activiteit 
o In mond en dikdarm. Bacteriën vermenigvuldigen, zullen weefsel beginnen opeten. 

Immuunsysteem werkt niet.  
o  rottingsvocht + rottingsgas (donkere verkleuring) 

 Veranderingen 
o Groene buikvlek: zie je bij volwassenen na drietal dagen bij kamertemperatuur 
o Marbrering: na kleine week 
o Huidblaren: kunnen met rottingsgas of rottingsvocht zijn gevuld.  
o Opzwelling: door gas 
o “Tête de nègre”: ballonvormige zwelling van het hoofd, uitpuilende oogbollen door 

gasvorming, opgezwollen lippen, openstaande mond, uitpuilende tong en zwart verkleurd. 
Mensen van zwarte ras worden soms bleek omdat epiderm kan verdwijnen en dan krijg je 
bleke onderhuid – kan soms probleem zijn als je bij identificatie juiste huidskleur moet 
weergeven 

Aaseters: vliegen (eitjes – maden) 
 
Foto 
8 a 10-tal dagen overleden.  

 Zwelling zie je in het scrotum. Men denkt soms aan seksueel misdrijf 
omdat penis soort van erectietoestand inneemt.  

 Marbrering: oppervlakkige venenetwerk is zichtbaar. Groen verkleurd 
door zwavelgas. 
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 Wat vaak geïnterpreteerd als bloeding: hemolytisch bloed, rottingsvocht sijpelt uit. Bloed wat in 
ontbinding gaat, verkleurt ook. Hoe zie je verschil? Bloeding tijdens het leven, zal stollen en uitdrogen. 
Rottingsvocht zal nooit stollen, blijft vloeibaar, en droogt veel moeilijker uit.  

 
Groene buikvlek: meestal R fossa iliaca, daar 
dichtbij de huid ligt het caecum. 
 
Marbrering 
 
Foto – staat niet in slides 
Plotse dood in de vroege ochtend. Valsalva 
maneuver. Zwarte verkleuring, rottingsblaren. 
 
Epidermolyse (skin slipping) 
Dame van het zwarte ras. Opperhuid is 
losgekomen, met bleke onderhuid. Opzwelling van 
het hoofd. 
Cave verbranding – huidskleur – tatoeages: worden 
duidelijke zichtbaar – vingerafdrukken: kunnen nog afgenomen worden als oppervlakkige huid is losgekomen 
 

TEMPERATUUR 

Is een van de belangrijkste beïnvloedende factoren voor ontbinding. Boven de 30 gaat het 
zeer snel. 

 PMI ± 48 uur 

 Buiten T=32° 

 Lokalisatie 
 
Foto: gezin op zelfde tijd overleden. Post mortem interval 48 uur.     

o Vrouw: kelder 
o Man: slaapkamer: lichaam volledig in ontbinding 

 

ENTOMOLOGIE 

 De rucilla vlieg, de keizersvlieg, zie je het 
meeste afkomen op vlees bij de barbecue. Die 
met een groene schijn: leggen vliegeneitjes af. 
Die doen dat zo snel mogelijk. Ze moeten bij 
het lijk kunnen. Als ze in de omgeving zijn, 
leggen ze binnen de 10-15 minuten. 

 Waar? 
o Vochtige, schaduwrijke 

lichaamsopeningen 
o Oogspleten, mond, neus, wonden 

 Hoe zien eitjes eruit? Als geraspte kaas, vele 
schilfertjes. 

 1 of 2 dagen nadien komen daar maden uit. 
Maden kunnen belangrijke bevindingen 
bedekken, die moet je dus wegspoelen (bv wonde verbergen) 

 Maden gaan weefsel opvreten tot op het bot, kan zeer snel gaan. 

 Na 1-2 weken hebben maden buikje vol, gaan ze aan 1 m per dag wegkruipen van het lichaam. Ze 
kruipen weg naar schaduwzones: onder tapijt, plinten enzovoort. Die verpoppen en dan krijg je nieuwe 
generatie, duurt 3 weken tot een maand.  

 Een forensisch entomoloog kan temperatuursevolutie van vindplaats op goede manier in kaart brengen 
hierdoor. Onderzoek van maden is dus belangrijkste indicator voor post mortem in zo’n toestanden. 
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Foto: alcoholieker met maden in neus, is eerste stadium 
Foto rechts: kunnen onder de huid zitten, onder het epiderm. Eerste wat opgegeten wordt zijn oogbollen 
Vliegen: het schuimt door scheikundige reactie, soms dampt het omdat het warmte produceert. Ze kunnen 
letterlijk gaatjes boren in de huid. 
 

 
 
Schotwonde? Lichaam aangetroffen met pistool naast zich naast snelweg. Ze vonden geen kogelwonde. Wel 
bloed wat leek af te lopen. Onder de vliegeneitjes, daaronder zit inschotwonde van klein kaliber. 
Diervraat: mieren – een voorbeeld van mierenvraat. Als het binnen is, kakkerlakken. Minuscuul kleine letsels, 
ook uitgebreid. Die verwondingen moet je onderscheiden van pre-mortem letsels. 
PMI ± 6 dagen: mastectomie 3 maand voordien. Ter hoogte van het litteken was door gasdruk het litteken terug 
opengevallen, dat is niet kannibaal wat borst heeft afgesneden. 
 
Mummificatie: wijst op langdurig PMI 
 
 
Adipocire: koud water, zeker wanneer lang. Kan al 
na een paar weken, volledige omvorming na 3 
maand 
 
 
LS/99-101 – niet in slides 
Boer ruikt andere geur tijdens bemesten – lichaam 
in ontbinding in maïsveld. Deel blootgesteld aan 
zon: mummificatie. Andere kant: schedel is volledig 
geskeletteerd omwille van madenvraat. Had 
persoonlijke bezittingen op zak, woonde 500 m 
verder. Was 10 dagen voordien verdwenen. 
Doodsoorzaak: afhankelijk van omstandigheden, 
want er is niet veel materiaal meer voor 
toxicologisch onderzoek.  
Maden kunnen helpen met toxicologisch onderzoek – cocaïne vinden in maden die lichaam hadden opgegeten, 
bv.  
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MODEL IIIC vindt hij echt belangrijk! 
 
Wat met iatrogene dood? 

 Als duidelijk iatrogeen iets verkeerd: onnatuurlijk invullen (bv aorta openknippen tijdens operatie, dat 
is manifeste fout, dat moet je niet verbergen.  

 Als ischemisch insult tijdens anesthesie, of bloedvat accidenteel geraakt met behandeling en toch 
sterven: dan kan hij aannemen dat je dat als natuurlijk overlijden beschouwt. Zorgen voor goede 
documentatie, het is van individuele zaak tot individuele zaak te beschouwen. In huis: raadpleeg 
hoofdgeneesheer! 
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III. ONGEWOON STERFGEVAL 
 Ongevallen  

o VKO 
o Val 

 Zelfdodingen 

 (verdacht voor) doding 

 “Milieu” 
o Drugsdode 
o Prostitutie 
o Stafblad  

 Waterlijk 

 Brandlijk 

 Boslijk 
 

 Ongeïdentificeerd lijk 

 Bijzondere omstandigheden (high profile) 
o Bijzondere persoon 

 Bekend figuur 
 Belangrijke functie 
 Buitenlander  

o Tijdens politie-optreden 
 Arrestatie  
 Transport  
 Politiecel  
 Gevangenis  

 Onverwacht / onverklaard (plots) 
overlijden 

 
Ongewoon stergeval: elk sterfgeval niet-natuurlijk, of met overlijdens waar je niet met voldoende 
waarschijnlijkheid kan besluiten tot natuurlijk overlijden. Dat kan verschillende redenen zijn: doodsoorzaak 
totaal onbekend, omgeving totaal onbekend.  

 Boslijk: een lichaam dat ergens gevonden wordt, als dat in de natuur is in openbare afgelegen plaats, 
dat is vanzelfsprekend dat men dat grondig moet onderzoeken. 

 Ongeïdentificeerd: treinlijk, spoorlijk 
 

STATISTIEK 

 Vuurwapen was vroeger tweede plaats bij 
mannen, nu met nieuwe wapenwet lager op 
de lijst. 

 Vrouwen: verdrinking! Typisch bejaarde 
dame uit kanaal gevist in nachtkledij. 
Merkwaardig fenomeen.  

 Scherp trauma: pols, hals oversnijden, in hart 
steken 

Doding in België: 

 Stomp, scherp, asfyxie  

 Minder frequent intoxicatie en ballistisch 
 

UITWENDIGE LIJKSCHOUWING 

Minimum vereiste is uitwendige lijkschouwing ter plaatse. 
 
Is persoon wel degelijk dood? 

1. Van wie is het lijk? Identificatie 
2. Sinds wanneer is het een lijk? Tijdstip van overlijden 
3. Waarom is het een lijk? 

a. Doodsoorzaak: Zelden doodsoorzaak vast te stellen met uitwendige lijkschouwing. Enkel een 
autopsie kan juiste oorzaak in het licht stellen. Rond de 30% van de oorzaken in natuurlijke 
omstandigheden is verkeerd. Zou belangrijke gevolgen kunnen gehad hebben tijdens het 
leven. 

b. Aard van overlijden 
c. Plaats van overlijden  verplaatst? 

 

NATUURLIJKE OF NIET-NATUURLIJKE DOOD? (ongeval – zelfdoding – doding) 

Geen afdoend antwoord  autopsie voorstellen. Maar het is magistraat of substituut die beslist of het gebeurt 
of niet. Arts wordt meestal wel gevolgd. Makkelijkste manier om duidelijk te maken dat het nodig is, is zeggen 
dat je moord niet kan uitsluiten. 
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IS HET EEN LIJK? (DOODSDIAGNOSE)  

Criteria 

 Cardiovasculaire criteria 

 Hersendood-criteria  transplantatie 

 Zekere doodstekens 
o Lijkvlekken 
o Lijkstijfheid 
o Ontbinding  

 Cave schijndood (“vita minima”) 
o Zelfs soms niet met ECG, en toch niet dood. Coma uit onbekende oorzaak 
o Intoxicatie, verdrinking, hypothermie, elektrocutie 
o Vaak combinatie 

 

IDENTIFICATIE  

Identificeren kan moeilijk zijn, is proces van vergelijking: post-mortem dossier opstellen met zo veel mogelijk 
details over die persoon, beginnende met geslacht, leeftijd, ras, lichaamslengte, lichaamsgewicht, kleur van haar 
(ogen niet echt), persoonlijke voorwerpen, operaties in het verleden, prothesen (daar staat vaak een nummer 
op). 
 
Ante-mortem: alle gegevens van tijdens het leven.  
 
Vergelijking antemortem-postmortem gegevens 
Methoden 

 Persoonsbeschrijving 

 Persoonlijke voorwerpen 

 Zekerheidsmethoden 
o Vingerafdrukken: zitten liefst niet in een databank als je niet crimineel bent. 
o Gebitskenmerken: is zeer nuttig, snel, en kan tot eenduidige identificatie leiden zonder 

problemen, zeker als radiologische beelden beschikbaar: elk wortelkanaal is individueel 
verschillend. Tanden geven leeftijd prijs en in tanden zit DNA. 

o DNA-fingerprints: vergelijken met tandenborstel, haarborstel, … 100% zeker is het niet. Vaak 
vragen om bij familieleden wangslijmvlieswisser.  

 

TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN 

Onderzoek ter plaatse 
Methoden 

 Vroege postmortale periode (3 dagen) 
o Lijkvlekken 
o Lijkstijfheid 
o TEMPERATUURSMETHODE (oortemperatuur mag je meten – andere formule kan je 

oortemperatuur bij normale omgevingstemperatuur wel kan gebruiken) 

 Late postmortale periode 
o Groene buikvlek 
o Uittrekbaarheid haren – nagels: na 6-8 dagen gaan haren loslaten, als je trekt heb je haren 

mee. Na 10-tal dagen laten nagels los bij normale 20-22° omgevingstemperatuur 
o Entomologie 

 
Schema LIJKSCHOUWING: 
Uitwendige lijkschouwing is systematisch proces 
 

1. Informatie (vervangt de anamnese): kan leiden maar ook misleiden! 
 

2. Observatie: situatieschets!  omgeving + lijk 
 



 
 
 

28 
 

 
3. Eigenlijke lijkschouwing (Dubbel omklappen oogleden voor conjunctivale petechiën is belangrijk) 

a. Algemene beschrijving: gelaat, geslacht, lichaamsgewicht 
b. Postmortale verschijnselen 

i. Lijkvlekken: lokalisatie, kleur, intensiteit, wegdrukbaarheid, verplaatsbaarheid 
ii. Lijkstijfheid: uitgebreidheid, intensiteit, wederoptreden na doorbreken 

iii. Temperatuur  schema 3 
iv. Ontbinding: groene vlek abdomen, marbrering, rottingsvocht uit 

lichaamsopeningen, rottingsblaren, opzwelling ,… 
c. Lichamelijk onderzoek 

i. Hoofd: behaarde hoofdhuid, ogen, mond, oren 
ii. Hals: wurgsporen, snoerteken … 

iii. Nek: beweeglijkheid, betasten 
iv. Romp en ledematen: stabiliteit, beweeglijkheid 
v. Verwondingen: injectieletsels, littekens, tatoeages, … 

 Inventarisatie en beschrijving (type, lokalisatie, voetzoolafstand…) 
4. Biologische sporen (vb. DNA van wurger op hals): kledij, bloed, sperma, haren, … 

 

PRINCIPES 

 “Niet alles is wat het lijkt” 

 Denken aan “tussenkomst derden” bij 
Verwondingen – verstikking – vergiftiging – verbranding – verdrinkingen – onverklaarde dood 

 Zien en afblijven 

 Aangeven: geen aangevensverplichting. Hij geeft raad dat wel te doen. MUG arts via 100 centraal 
vragen om 101 in kennis te stellen.  

 Cave sporenonderzoek 
o Elke tussenkomst kan sporenonderzoek in gedrang brengen 
o In het begin zijn ALLE mogelijke sporen belangrijk 
o Pas na forensisch onderzoek kan worden beslist of verder sporenonderzoek is aangewezen 

 
 

PLOTS / ONVERWACHT /  ONVERKLAARD OVERLIJDEN 

Sterven binnen 6 uur nadat eerste symptomen zich hebben voorgedaan 
Forensisch: 

 Binnen enkele seconden of minuten 

 Onverwachte overlijdens, ongeobserveerde overlijdens – mensen die sterven zonder dat daar 
neutrale, objectieve getuigen van zijn 

 

PLOTSE DOOD (SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME) 

Klassieke plotse dood. “Hartstilstand” is geen plotse doodsoorzaak. 
 
Belangrijkste oorzaak: hart & bloedvaten (85%) 

 Myocardinfarct: voor forensische geneeskunde worden veranderingen pas na 6-tal microscopisch 
gezien, na 12-tal uur macroscopisch.  

 Velen sterven bij myocardischemie (coronaire ischemie) omdat vaak sterven met ventrikelfibrillatie 

 “Wat is mechanisme van overlijden bij myocardinfarct?” Ventrikelfibrillatie, hartfalen, ruptuur, 
harttamponade, … 

 < 35 jaar: Cocaïne, amfetamines: hebben een predilectie om op 1 locatie, meestal proximaal segment 
van LAD, coronaire atherosclerose te ontwikkelen. Rest van bloedvaten blijven zuiver, is merkwaardig 
verschijnsel. 

 < 35 jaar: hypertrofische cardiomyopathie. Sportlui die plots sterven: eerst hypertrofische 
cardiomyopathie uitsluiten 

 Zeldzaam is gedilateerde: gevolg van acute myocarditis, kan je niet met blote oog diagnosticeren, heb 
je microscoop voor nodig, vaak virale pathologie. 
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 Kleplijden zeldzamer dag van vandaag.  

 Af en toe aortaprobleem, “hartaderbreuk” is ruptuur van aorta aneurysma. Abdominaal: vooral op 
oudere leeftijd bij gevorderde atherosclerose. Ascendens: Marfan.  

 

 
 
Als je geen morfologisch substraat hebt, moet je denken aan functioneel: 

 Lange QT syndromen, Brugada, … 

 Op dit ogenblik doen ze er nog geen moleculaire onderzoeken bij, te kostelijk. In de toekomst bestaat 
mogelijkheid om ganse reeks genen te screenen met chip technologie. 

 Nu: plotse dood op jonge leeftijd en geen morfologisch substraat, toxico negatief, geen aanwijzingen 
voor epilepsie of diabetes: dan gaan ze familie aanraden om zich te laten screenen, klinisch. Potentieel 
erfelijk overdraagbare pathologie. 

 

VOORBEELD, NIET IN SLIDES 

OMSTANDIGHEDEN (14U50) 
Waarom is het een ongewoon sterfgeval? 

 < 45 jaar 

 In een hotelkamer, niet in vertrouwde omgeving 

 Belangrijke functie 

 Vooral: buitenlander. Buitenlanders die hier sterven, worden gerepatrieerd, en in land van herkomst 
vragen naar doodsoorzaak. 

 Dit is een man van een belangrijke multinational, die hier als CEO vergaderingen kwam bijwonen. Na 
vlucht uit Canada toegekomen,  

 Lijkvlekken en lijkstijfheid: MUG arts was overtuigd dat hij overleden was, dus geen overbodige 
handelingen, dood vastgesteld. 

 
UITWENDIGE LIJKSCHOUWING (17U) 

 Cyanotisch aangezicht: denken aan hartinfarct of verstikking. Maar let daarmee op! Cyanotisch 
verkleurde lijkvlekken – respiratoir falen maakt onderdeel van stervensproces uit. 

 Distributiepatroon met uitsparingen overeenkomstig houding waarin hij is aangetroffen. Nauwelijks 
nog verplaatsbare lijkvlekken: > 12 uur. 

 Er is geen mechanische spierreactie: kloppen op de biceps met reflexhamer. Geen reactie betekent 
mogelijks > 8-10 uur overleden. 
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 Rectale temperatuur en omgevingstemperatuur – beide zijn nog zeer hoog! Als 12 u post-mortem 
interval verwacht je lagere temperatuur. Omgevingstemperatuur is hoog. Dit was een continue hogere 
temperatuur, en deken over zich heen. Matras ook.  

 
AUTOPSIE 

 Mortiz: zou ±6 u overlijden aangeven. Dat klopt niet, is een onderschatting van het post-mortem 
interval. Henssge: correct post-mortem interval van 12 ±3 u. Overlijden in vroege ochtend. Dat is een 
typisch kritisch moment voor plotse dood, zeker bij cardiale redenen. Overgang van REM naar 
ontwaak fase. 

 Macroscopisch perfect normaal hart, aan de buitenkant niets te zien. 

 Coronaire arterie toont kritische tot volledige stenose door coronaire artherosclerose op 43 jaar.  

 Het moet bevestigd worden want er kunnen andere oorzaken in het spel zijn die je niet uitwendig kan 
vaststellen. 

 Verhaal van in vliegtuig: flebotrombose met acuut longembool. Mannen zijn daar iets minder gevoelig 
aan – vrouwen om hormonale en genetische redenen wel meer. 

 

FUNCTIONELE HARTDOOD 

 Ionkanaalpathologie (channelopathies) 

 Bestaat stress-dood? Hangt ervan af over welke stress het gaat. 
 

STRESS-HYPOTHESE 

 

 
 

 Iemand die moet gearresteerd worden, in zeer geagiteerde toestand, die dan onder bedwang wordt 
gehouden: potentieel levensbedreigende situatie. Als men met 6 politie mensen iemand in geagiteerde 
toestand tracht te immobiliseren, kan je doodgaan. 

 Mogelijkheid: plotse ventrikelfibrillatie, en plotse dood. 
 
Mechanisme: 

 Personen die in zeer geagiteerde toestand (psychisch, emotioneel, fysiek) geraken uitgeput. Stress 
hormonen vliegen de lucht in. Op het einde krijgt men vulnerabele periode: catecholamines niet 
afgebroken, maar ondertussen kaliumgehalte (tijdelijk licht gestegen) terug normaliseren. Die 
wanverhouding zou ervoor zorgen dat ritmestoornissen en ventrikelfibrillatie optreedt. 

 Fibrillatie: geen circulatie meer. Dus geen zuurstofaanvoer naar de hersenen. Als zuurstofaanvoer naar 
hersenen stilvalt, verlies je bewustzijn binnen 6 à 10 seconden. Als je dan binnen de 3 à 5 minuten kan 
reanimeren of defibrilleren, kan persoon dat overleven. 
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 Vaak is er een bijkomende factor. 
o Vaak onder invloed van stimulerende middelen (amfetamines, cocaïne) 
o Bepaalde medicatie met QT verlengingen 
o Hartziekte 
o Bepaalde situaties die de stress en het effect cardiaal gaan in belangrijke mate beïnvloeden: 

restrain (knevelen, bv op buik met handen op de rug en benen geboeid en met 2-3 man erop 
zitten: dit is vragen om problemen) –  

o Positionele asfyxie 
o Coronaire pathologie enz. 

 
Dat stress een belangrijke rol kan spelen, kan zware consequenties hebben: 

 Man thuis overvallen. Mensen slaan hem en willen code van kluis ontfutselen. Man valt neer, krijgt 
stampen. 

 Overvallers vluchten, man staat op en roept politie (komt na 5-tal minuten). Ze zien hem aan tafel 
zitten, maar krijgt schuim op mond, valt van stoel en stuipt. 

 Mug komt er zeer snel bij. In ziekenhuis blijkt man overleden te zijn.  

 Autopsie: blauwplekken, geen doodsoorzakelijk relevante letsels. De man had een uitgesproken 
ventrikelhypertrofie met chronische hartinsufficiëntie. Het hart had het begeven door stresssituatie. 

 In de literatuur zijn er criteria voor homocide by heart attack. Als er correlatie is tussen feiten (crimineel 
van aard) en overlijden, en je kan overlijden toeschrijven aan cardiaal probleem, dan is dat doding! Dat 
is ook zo voor Assisen gekomen. 

 
 

PLOTSE DOOD 

Er worden een aantal doodsoorzaken onderschat of miskend door overweldigende meerderheid van 
hartproblemen. 

 Zadelembool (pulmonale thrombo-embolie) 
o Vooral post-operatief, zeker met 

daghospitaal, of mensen vroeger en 
vroeger uit ziekenhuis ontslaan 

o OAC en roken (bij jonge dames) 

 Hersenbloeding 
o Typisch tussen 30 en 40 jaar. Plotse, 

zeer hevige hoofdpijn. Soms zonder 
prodromen, out of the blue: 
geruptureerd hersenaneurysma (SAH) 
= subarachnoidal hemorrage 

o Oudere leeftijd: hypertensie 
(intracerebrale bloeding) verwacht je 
in de basale ganglia en hersenstam, 
pons. 

 Epilepsie:  
o eerste aanval kan dodelijk zijn! 

Epilepsie is een functionele stoornis, 
zie je niet op autopsie. De meeste 
hebben geen morfologisch 
aantoonbare focus. Een hersentumor 
is heel zelden. Meestal is het puur 
functioneel, geen macroscopische, 
morfologische afwijkingen. 

o Stuipaanval (grand mal): Men denkt dan vaak dat men sterft aan grand mal: contractuur 
ademhalingsspieren met verstikking of uitputting 

o Maar plotse hartritmestoornis kan ook! SUDEP = sudden unexpected death in epilepsy. Men 
neemt aan dat het een cardiaal ritmestoornis is. 
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 Astma 
o Men denkt aan bronchoconstrictie – dat duurt lang voor je daaraan dood gaat. 
o De astmatici die puffen, kunnen een overdosis nemen. Puffen bij, het helpt niet, … Overdosis 

van bronchodilatatoren met cardiale problemen (beta mimetica en alfablokkers) 

 Acute onset diabetes (hyperglycemisch coma): niet goed verzorgd 

 Hypoglycemisch coma: verkeerde dosis 
 

SUD / SADS 

 Cardiovasculair (85%) 

 Andere (10%) 

 Onverklaard (5%) 
 

“NEGATIEVE AUTOPSIE”  

 Intoxicatie 

 Metabole stoornis (vb hypo/hyperglycemie) 
 

 Hyperacute hartaanval (hartritmestoornissen) 
o Ionkanaalstoornis 
o Stress 
o Hypothermie: moeilijk, iedereen koelt af na de dood! 
o Elektrocutie: laat niet altijd veel sporen na, men kan zelfs gelektrocuteerd worden op 

afstand: brandweerman die met waterstraal op afstand een geraakte leiding raakt. Meeste 
die ze nu tegenkomen zijn hoogspanning, van inbrekers die in hoogspanningscabines 
inbreken langs de spoorweg om koperdraden te stelen.  

 SUDEP 

 “Sporenarme” doding (vb smoring) 
 

 Omstandigheden van overlijden! 

 
 

VOORBEELDEN VAN ROUTINE PATHOLOGIE 

Niet in slides? 

SUDEP 

 18 jaar oude vrouw 

 Found dead in bed at morning 

 Unstable epilepsy – therapieresistent: ze kreeg medicatie maar was niet aanvalvrij.  

 No signs of seizures: als sterven in spiercontractie, dan zie je spitsstand van de voeten, verwondingen 
van om zich heen slaan, getuige van persoon waar ze was blijven slapen, … 

 Small froth right nostril: schuimzwam. Als je schuim ziet, waaraan denk je:  
o Opiaatintoxicatie genre heroïne bij droog lijk 
o Verdrinking bij nat lijk 
o Als die twee niet: dan moet je denken aan manifest uitgesproken longoedeem (vooral bij 

mensen die sterven in een comateuze toestand na hypo- of hyperglycemisch coma, of bij 
epilepsie) 

 Negative autopsy 

 Therapeutic concentration of valproic acid 
 
Het is een ongewoon sterfgeval en moet onderzocht worden – ook zonder aanwijzingen voor geweld. Hier kan 
vanalles gebeurd zijn. 
 

SCENE OF DEATH 

 51-year old man, type 2 diabetes 
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 Insulin treatment 

 Found dead in bed, naked 

 Fight with male friend the day before in voortuin, klappen uitgedeeld, volgende ochtend ligt hij dood in 
zijn bed. 

 No traces of fight or burglary 
 
Risicofactoren voor plotse dood? 

 Ja: diabetes, insulin dependent, obesitas – waarschijnlijk cardiaal 
 
Findings 

 Small abrasion left eyebrow (van de val van de dag voordien bij schermutseling) 

 Fatty liver – oorzaken. alcohol en metabole aandoeningen genre diabetes en obesitas 

 Overall congestion 

 Myocardial septal fibrosis: vroeger doorgemaakte ischemie 

 Nephrosclerosis 
 

POSTMORTEM BIOCHEMISTRY 

 Toxicology 
o Diltiazem (therapeutic concentration) 

 Biochemistry 
o HbA1c 7,0% 
o Injection site 

 351 mU/g insulin 
 (control skin 0,7 mU/g) 

o Hypoglycaemia possible 
o Insulin x 70 (35 U  ± 20 microU/mL) 

 
Insuline is instabiel en wordt post-mortem afgebroken, maar er zijn indirecte manieren om op zoek te gaan naar 
hypoglycemie. Glucose zeer snel post mortem afgebroken. 
 
Ze gebruiken zuiver medium: oogbolvocht. Preleveren. Daar glucose en lactaactgehalte bepalen. In oogbolvocht 
wordt glucose ook afgebroken, maar traag, en met evenredige stijging van melkzuur. Lactaat en glucose 
optellen = som van Traube. Waarde minder dan 160 mg/dL is verdacht voor hypoglycemie. 
 

Serum Insulin 1546 microU/mL 

C-peptide 0,11 nmol/L 

Viterous humor Glucose 13 mg/dL 

Lactate 133,9 mg/dL 

Traube  146,9 mg/dL 

Blood Glucose 137 mg/dL 

 
 
C-peptide is verschil tussen pancreas insuline en ingespoten insuline. 
Injectieplaats ook onderzocht: op injectieplaats was er insuline.  

 Dus doodsoorzaak is: hypoglycemie.  

 Oorspronkelijk: overdosis insuline.  

 Aard van overlijden: niet natuurlijk.  

 Ongeval? Zelfdoding? Doding? Weet je niet. Verder uit onderzoek moet het blijken. 
 

HYPERGLYCEMISCH COMA 

Plaatsschouwing 

 Bloed, grotendeels naakte vrouw, voordeur van flat staat open, ligt vanalles op grond (kledingstukken, 
…) 

 31y old single woman 

 Found dead in her flat 
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 Ligt er al een dag of 3 
 
Autopsy 

 Thin female (170 cm / 48,6 kg) 

 Conjunctival petechiae 
o denken aan verstikking door druk op hals 
o zie je ook soms bij cardiaal falen. Zeer zeldzaam – ze lag plat op de grond, dus je hebt 

gemakkelijk stuwing. Bovendien in agonale fase nog meer stuwing. 
o Bij heftig braken – theoretisch kan dat 
o Na heel heftige hoestbuien – theoretisch kan dat 

 240 ml dark brown gastric fluid (cola?) 

 Diabetic nephropathy 
o Kimmelstiel-wilson 
o Hyalinic arteriosclerosis 

 Small foci of bronchopneumonia 

 Arteriosclerotic heart disease  
o Coronary stenosis (3 vessels / 25-90%) 
o Anterolaterale myocardial scar (4-5 months old infarct) 

 
Vlekken op de vloer waren cola en geen bloed. 
Hyperglycemie – Traube som was 636 mg/dL. HbA1c 9,5%. 

 Waarschijnlijk: insuline gespoten, onwel zijn, dan cola drinken. Ze had beter haar glycemie geprikt.  

 Wat gebeurt er voor je in coma gaat bij hyperglycemie (kan ook bij hypo) – dan kom je in een fase van 
gestoorde hersenfuncties met verwardheid. Die heeft ervoor gezorgd dat er wanorde is in de kamer. 
Uiteindelijk is ze bezweken aan coma. 

 
Post-mortem CT? 

 Systematisch als het verdacht is. Zeer nuttig middel.  

 Weke delen letsels zie je niet op CT 
 
2-3 verhangingen in de week, 10-12 plotse doden in de week 
 
 

42J –  ALLEENWONENDE DOOD DOOR ALCOHOL? 

 BAC 3,33% 

 Men ging ervan uit dat die man zich had doodgedronken. Hoeveel promille heb je nodig om dood te 
gaan aan alcoholintoxicatie? Vanaf 4 nemen ze aan dat het kan. 

o Dat is niet bij braakselaspiratie (kan al bij 2 promille) 
o Alcohol is verdovende substantie, onderdrukt hersenen. 

 
Alcohol 

 Is een onderdrukkende substantie (niet stimulerend!) 

 Frontale kwabben worden door alcohol onderdrukt 

 Ademhalingsonderdrukking is doodgaan door alcohol. 
 
Autopsie mag alleen als je toestemming hebt van parket! Is hier gemogen 

 Cutane petechiën, achter oren rode puntjes. Dat is significant voor verstikkend proces als gevolg van 
samendrukking thv de hals. 

 Aan de hals was niets te zien! 

 Op einde van autopsie gaan ze altijd een halsdissectie doen, en alle halsspieren individueel vrijmaken 
en kijken of er spierbloedingen zijn. Die zijn er! Hemorragisch gestuwde lymfeklieren – in principe 
iemand die een wurgpoging heeft overleefd, zou MR van hals moeten krijgen. Hemorragische, volle 
lymfeklieren, laryngeaal oedeem of breuk van keelskelet, …  

 Cornu majus van het hyoïd of cornu superius van het thyroïd zijn typische fractuur bij wurging of 
strangulatie. 
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Dus doding door strangulatie tot tegendeel is bewezen! 

 Situatie: chatten met ex-vrouw. Was zatter aan het worden tijdens het chatten. Zogezegd gevallen en 
daardoor met keel op bureau. 

 Bloeding spier op schouderblad.  
 

ALLEENWONENDE 55J ALCOHOLIEKER 

 Man lag eigenlijk op buik, zag je aan lijkvlekken. Was verplaatst door MUG arts 

 Schaarse blauwe plek 
 
Autopsie 

 Schedelbreuk met extraduraal hematoom door breuk van de slaap 

 Ontstaat niet door ruptuur a. temporalis. A meningea media.  

 Typisch impact letsel. Die man heeft slag op zijn hoofd gehad. Politie heeft ontdekt dat 2-3 dagen voor 
aantreffen man in Leuven zomaar in elkaar is geslagen geweest, vooral op hoofd, met uitwendig weinig 
letsels. 

 
3 intracraniële hematomen: 

 Extraduraal 

 Subarachnoidaal 

 Subduraal  
 

BIJZONDERE SITUATIES 

 Chronische alcoholieker: alcoholgerelateerd dood? 
o Natuurlijk: cirrose, GI bloeding (slokdarmvarices, Mallory Weiss), alcoholische 

cardiomyopathie, abstinentie (epilepsie, delirium) 
o Accidenteel (meest frequent): 

 Trauma (val) 
 Intoxicatie (braakselaspiratie, bolusdood, > 4 %) 
 Hypothermie, verdrinking 

o Doding (cave occult craniocerebraal trauma!) 
 

 Alleenwonende 
o Geen aanknopingspunt: hebben zich niet laten verzorgen. Geen medisch dossier, vaak 

laattijdig gevonden in staat van ontbinding, … 
o ALLES IS MOGELIJK 
o Alcoholisme 
o Diogenes-syndroom (verwaarlozing, stapelwoede, afzondering) Sociaal geïsoleerde mensen, 

die het sociaal isolement opzoeken, die er niet uitgeraken. Niemand mag in huis, niemand 
komt in huis. Elk contact vermijden. Niet zelden gaat het samen met stapelwoede. Je hebt 
pseudoverzamelwoede: afval niet meer buitenzetten, op mesthoop wonen. Of die echt 
dwangmatig gaan verzamelen.  

 
“Sinds 14-tal dagen niet meer gezien” 

 Voorgeschiedenis van hartinfarct, omgevingstemperatuur 20°C 

 Gestapeld huis. 
 
“2 maanden geen huur meer betaald” 

 Man in erg verwaarloosde toestand 

 Toont tekens van mummificatie (warme kamer met centrale verwarming, droogt de lucht uit, dan kan 
je bij zeer magere mensen mummificatie hebben) 

 
  



 
 
 

36 
 

BIJZONDERE SITUATIES (VERVOLG) 

 Fysieke inspanning (sport) 
o Hartpathologie 

 Hypertrofische cardiomyopathie 
 Coronaire stenose (> 35j) 

o Uitputting / fysieke stress 
o Commotio (contusio) cordis: op heel specifiek moment in ritme impact op hart of zoiets? 

Contusie: dan zie je bloeding in hartweefsel op plaats van impact. Bij “commotio” kan je het 
niet zien. 

o “Doping” (stimulantia / steroïden) 
 

 Agressie / agitatie 
o Arrestatie 

 Stress + hog tying + buikligging + druk op borst … 
 Cave intoxicatie (alcohol, drugs) – occult trauma (EDH, SDH) 

o Homocide by heart attack 
o Geëxciteerd delirium ( (maligne) hyperthermie): het geëxciteerd delirium is een delirante 

status van hyperagressief gedrag in een psychotische toestand, veroorzaakt onder invloed van: 
 Cocaïne: dat is rampzalig. Met die man of vrouw kan je niets aanvangen. Die hebben 

kracht voor 10, die hebben geen pijn meer. Kunnen plots stilvallen als je ze krachtig 
immobiliseert – en dan zijn die dood. 

 Psychiatrische toestanden / medicatie 
 

WIEGENDOOD (SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME) 

 Definitie ( Sudden Unexplained Infant Death): plots dood van kind < 1 jaar zonder aantoonbare 
oorzaak na 

o Autopsie, inclusief toxicologisch onderzoek 
o Onderzoek omstandigheden en medische voorgeschiedenis 

 Typisch: dood in wiegje op leeftijd van 2-4 maand: voor 1 maand is zeldzaam, en als het gebeurt is het 
oorzaak te maken met geboorte of externe factor. Na 6-8 maand is wiegendood ook zeldzaam.  

 Onbekende oorzaak 
o Long QT-syndroom 
o Metabole aandoening 

 Risicofactoren: buikligging – warmte – roken 
o buikligging is allerbelangrijkste! Baby mag nooit op buik slapen in eerste levensmaanden. Er 

zijn geen toestanden die dat toelaten! 
o Warmte (cave opa en oma!) 
o Roken tijdens en na zwangerschap in omgeving van kind 

 Autopsie: niet-specifieke bevindingen, niet te onderscheiden tussen verstikking en SIDS! 
o Tardieu-spots: rode bloedingen op pleura, epicard of thymus: niet-specifieke bevinding, wijst 

niet noodzakelijk op SIDS 
o Rozig vocht uit  mond en neus – mag geen bloed zijn, mag geen braaksel zijn: dat past niet bij 

wiegendood 
o Longoedeem – is agonaal fenomeen. 
o Geregurgiteerd maagvocht in luchtwegen – is post-mortem fenomeen. Bij autopsie soms nog 

“gestikt in maagvocht”, maar 9/10 is dat puur post-mortem door post-mortaal verplaatsen van 
maaginhoud naar luchtwegen 

 

 In 15% specifieke oorzaak 
o Congenitale (hart)afwijkingen 
o Infectie (vb bacteriële meningitis) / sepsis (vb Waterhouse – Friedrichsen) 
o Cave asfyxie! 

 Smoring (5% doding) 
 Accidentele “wedging”, “overlaying”, … (moeders die kind mee in bed nemen, in slaap 

vallen, op kind rollen en het kind verstikken – dat door positie te reconstrueren! Is 



 
 
 

37 
 

belangrijk onderdeel van onderzoek naar wiegendood. Is pijnlijk – toon met een pop 
hoe je kind hebt teruggevonden) 

 Alarmtekens 
o Voorgeschiedenis. ALTE (acute life threatening event: kind wordt bleek binnengebracht, plots 

opklaren zonder verklaring), koorts, stuipen, hospitalisatie 
o > 6 maand  
o Vers rood bloed 
o Schuimzwam 
o Trauma 

 (Peri-) orale letsels, blauwe plekken, kneuzingen, fracturen 
 Cave reanimatie 

o discordanties (vb PMI klopt niet met verhaal) – PMI zeer moeilijk te bepalen bij kindjes.  
 
Frenulumruptuur (in mond): 

 Hard inbrengen van voorwerp 

 Slag op mond 

 … 
 
Voorbeeld niet in slides: kind lag op rug, maar lijkvlekken zijn aan voorkant. Dus kind lag op buik bij dood, met 
aangezicht plat naar onder (geen enkel kind slaapt zo, is altijd in staat om neus en mond vrij te houden). Bloederig 
braaksel. Was verstikt in matras, gezicht stond in matras gedrukt.  
 

FORENSISCH ONDERZOEK 

 Plaatsschouwing + reconstructie 

 Autopsie 
o grondige uitwendige schouwing + total body RX (CT) - om fracturen op te sporen. Dat kan 

ongemerkt voorbij gaan, en dan vind je onbehandelde fracturen 
o histologie 

 Toxicologisch onderzoek 

 Desgevallend 
o biochemie 
o genetica 

 EINDCONCLUSIE pas na revisie medisch (pre- en postnataal) dossier en uitklaring omstandigheden van 
overlijden. 

 

WET VAN 26 MAART 2003 

(ivm kinderen) 

 Autopsie bij 
o Elk overlijden < 18 maanden 
o Onverwacht – medisch onverklaarbaar 

 Recht op weigering door ouders/voogd:  

 Autopsie moet doorgaan in een centrum voor wiegendood (art 4) 
 
In voege vanaf 01.07.07 (KB 27 april 2007) 
 
Men gaat uit van een natuurlijk overlijden. Bij gerechtelijk geneeskundig bezwaar “ja” aan kruisen, geldt dit niet. 
Criteria erkenning voor Centrum als Wiegendood: zelfde als voor neonatale intensieve dienst  dat zijn vooral 
grote ziekenhuizen, universitair, … 
 

KB 27 APRIL 2007 (ART 4)  

 Centrum wiegendood: daar wordt gecoördineerd door de neonatoloog 
o AZ dienst neonatologie 
o Cardiorespiratoire thuismonitoring 

 Dienst anatomopathologie: gebeurt door een klinisch patholoog anatoom, liefst gespecialiseerd in 
post-mortem kinderpathologie. 
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 Transport 

 Pluridisciplinair psychosociaal supportteam voor de ouders 
 
 onderzoek moet “onverwijld” gebeuren: het centrum moet onmiddellijk optreden, geen vertraging bij het 
onderzoek 
 

ONDERZOEK WIEGENDOOD 

Problemen met de wet: 
1. Veel mensen kennen deze wet niet. 
2. Veel ouders kunnen zich ertegen verzetten 
3. Geen onderzoek van plaats van overlijden 

Vandaar dat hij de weg van gerechtelijk bezwaar “ja” wil openhouden. Zonder autopsie kan men de diagnose 
Wiegendood niet stellen, het is een diagnose per exclusionem 
 

 Via de Wet van 26 maart 2003 
o Autopsie tenzij verzet 
o In medisch referentiecentrum 
o Medisch geheim 
o Geen onderzoek ter plaatse / reconstructie 

 Via gerechtelijk-geneeskundig bezwaar 
o Mogelijkheid van forensisch onderzoek 
o Verzet is niet mogelijk 
o Cave culpabilisering 
o Aanbevolen bij 

 Als je in regio werkt waar je weet dat wetsarts van wanten weet (er zijn regio’s waar 
wetsarts zelf beslist dat het niet nodig is  dat geeft nog meer problemen: jij als arts 
hebt in eer en geweten die beslissing genomen en dan volgt daar geen actie op). 

 Onduidelijke omstandigheden en/of alarmtekens (zie hoger): Als bij vaststellen van 
overlijden de omstandigheden onduidelijk zijn. De kinderartsen houden wiegendood 
liever uit handen van het gerecht. Maar het is onze maatschappelijke plicht om die 
gevallen eruit te houden waar er iets mispeuterd is. 

 Overlijden in kinderopvang: ouders zullen niet zelden in hun verdriet beschuldigend 
kijken naar het kinderopvang.  

 
Belangrijk dat bij gerechtelijk-geneeskundig bezwaar dat alle mogelijke betrokken partijen empathie vertonen 
en culpabilisering vermijden. Als uit autopsie blijkt dat het misdrijf is, heb je nog alle tijd om de beschuldigingen 
te formuleren.  
 
VOORBEELD NIET IN SLIDES? Plotse dood – Jongen, 2 jaar 
De wet geldt tot 1,5 jaar – maar elk overlijden van een jonge persoon die plots en/of onverwacht is moet 
onderzocht worden. 
 
Kind op 2 jaar: op het moment dat hij op zijn fiets wou stappen, zakte voor ogen van moeder in elkaar.  

 Arts stelde openstaande anus vast.  

 Ouders opgepakt  

 Pectus carinatum, thorax opgevuld met hartzakje, volgelopen met 500ml bloed. Massieve 
harttamponade. Trage ontwikkeling. Hart staat stil door mechanische druk. Spots van Tardieu op de 
hilus. 

 Loeys-Dietz syndroom 
o Ruptuur aneurysma aortae thoracalis: leidde tot harttamponade. Aneurysma: denken aan 

Marfan.  
o Mucoïde mediadegeneratie 
o Open ductus arteriosus Botalli 
o Bicuspiede aortaklep 

 
Genetisch onderzoek: Loeys-Dietz syndroom. 
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Wat is hier belangrijk? 

1. Ouders hadden er helemaal niets mee te maken 
2. Belangrijk voor andere kinderen, nabestaanden, die aan zelfde afwijking zouden kunnen lijden. 

 
Openstaande anus is geen abnormaliteit. Post-mortem: spierrelaxatie gebeurt. Anussfincter ook. Het is niet 
ongewoon, maar dat wil niet zeggen dat je er niet op moet letten. 
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IV. ASFYXIE / VERDRINKING 
“Asfyxos” = geen hartslag 

ASFYXIE 

 Definitie: overlijden t.g.v. veralgemeend zuurstoftekort 
o Mechanische asfyxie 
o Inwendige asfyxie: CO-CN 

 Fysiopathologie 
o O2 gebrek  CO2 stijging:  uitval hersenen 
o Neurohormonale effecten uitval hart 

 Cardiostimulerend catecholamines  adrenaal / (ortho)sympathicus 
 remotely stimulated cardiac dysfunction 
Komen op de proppen tijdens stresstoestand: die veroorzaakt toename van 
catecholamines met opjagen van hart, wat tijdens verstikkingsproces het kan 
begeven (zeker indien comorbiditeiten) 

 Bradycardie: vagaal reflexmechanisme 
In het bijzonder wanneer er gedrukt wordt op de carotis, wanneer carotislichaampje 
en onder- of overdruk waarneemt. 

 Pathologie: klassieke asfyxietekens 
 
Sterven aan een tekort van zuurstof in de hersenen. Overlevingstijd van 3-5 minuten. 
Onderscheid tussen  

 hypercapnische asfyxie: doodsangst is gevolg van hypercapnie (vb acute obstructie van luchtweg, 
versmachting) 

 normocapnische: verstikking gebeurt silentieus 
 

KLASSIEKE ASFYXIETEKENS 

Typisch maar niet-specifiek – kunnen volledig ontbreken 

 
 Petechiën (verminderde veneuze retour /> ± 15-30”):  

o Is het belangrijkste 
o Zijn eigenlijk teken van verhinderde veneuze retour uit het hoofd.  
o Dat is bij samendrukken (toeknijpen) van de hals en bij versmachting (druk op de borst, men 

kan niet meer ademen) 
o Waar:  

 ooglid, aan de binnenkant van het bovenste ooglid. Als je die ziet bij uitwendige 
beschouwing, ook al heb je niets anders, vraag je altijd autopsie 

 Soms ook cutaan op dunne huidoznes van het gelaat: op oogleden en achter de oren. 
 Af en toe ook mucosaal in de mond, op de wang of aan binnenzijde van de lippen 

 Zwelling gelaat (stuwing): blauwe zwelling, is ook verhinderde veneuze retour 

 Cyanose: in een langere agonie met een doodsstrijd heb je respiratoire insufficiëntie en heb je ook 
cyanose 

 Hypoxische effecten: urineverlies, defecatie – tijdens verstikking, wurging en verhanging. Arts komt er 
pas bij als het al lang voorbij is. Je vindt lichaam met kak in broek of urine – dan kan je niet zeggen of 
het post-mortem relaxatie van de sfincters is, of wel verstikking. 

 Longoedeem (soms schuimzwam): bijna iedereen heeft agonaal fenomeen van respiratoir falen.  
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VORMEN VAN ASFYXIE 

Mechanische verstikking: gestoorde O2 opname 

 OMGEVING: Onvoldoende O2 in de lucht: cave silo, ketel, riool: enerzijds veel te weinig O2, maar ook 
toxische gassen (zwavelgas, CO2 – methaan – op zich niet giftig maar komt in de plaats van O2) 

 NEUS EN MOND: Smoring 

 TRACHEA: Luchtwegobstructie 
o Bolusdood (“cafe coronary” syndroom): is een vorm van reflexdood via 

het vagussysteem. Café van “koffie”, en coronary omdat het een plotse 
coronaire dood nadoet. Typisch verhaal: man heeft zich volgepropt aan 
tafel, staat recht en stuikt in elkaar. Onder invloed van alcohol: niet 
gekauwd, grote stukken, verkeerde weg gevolgd en larynx is verstopt 
door gegrild stuk biefstuk. Dit kan klassieke obstructie met verstikking 
veroorzaken, paar minuten doodsproces. Maar plots: prikkeling van 
vagus of carotis, ervaart dat als overdruk, en het mechanisme reflectoir 
is: via vagus het hart naar bradycardie gestuurd en eventueel 
hartstilstand. 

o Aspireren van braaksel, verslikken (vooral kinderen) en bij mensen met 
slikproblemen (bejaarden, zwakke mensen, psychotici) 

o Natuurlijke weg kan ook: bronchustumor bv, acute epiglottitis 

 THORAX en MIDDENRIF: Versmachting: je kan alleen ademen als je borst kan uitzetten en als diafragma 
kan uitzetten. 

 Samendrukking hals: vooral forensisch van belang, is het moordmiddel als je niets om handen hebt. 
 
Inwendige verstikking:  

 Ondoelmatig O2-transport:  CO-intoxicatie 

 Ondoelmatige O2-afgave  CN-intoxicatie 
Op het ogenblik dat CN (cyanide) in bloed komt, wordt cellulair ademhalingsmechanisme in cellen 
geblokkeerd. Bloed kan O2 niet afgeven, en je hebt arterialisatie van veneus bloed. Lijkvlekken bij 
cyanide intoxicatie zijn daarom baksteenrood, fel rood. 

 

SMORING 

 Afsluiten mond & neus (overwicht dader  bedwelmd slachtoffer?) 
o Als dader veel zwaarder of sterker is: drukken in matras of kussen 
o Of slachtoffer is bedwelmd: onder invloed van kalmeermiddelen, bv. Bij normaal bewustzijn 

zal een volwassene een andere volwassene niet kunnen smoren, tenzij er een groot 
onevenwicht in kracht is. 

 Vaak geen asfyxietekens! Geen petechieën, geen cyanose. Normocapnische vorm van verstikking. Dat 
gaat ook vrij snel: 1 minuut, 1,5 minuut, bij een kind kan dat zelfs op 30 seconden. 

 Bijzondere vormen 
o Mondprop: bij homejackings: als prop diep genoeg in keel zit, door stresstoestand 

speekselproductie aangedreven, prop zwelt en obstrueert ook achterste neusholte. 
o “Plastic bag suffocation” (zelfdoding of doding?)  

 Komen ze meer en meer tegen als zelfdodingsmiddel. Via boekjes en internet wordt 
het gepropageerd. Wijn, valium, en als je suf wordt moet je een plastiek zak over je 
hoofd trekken. 

 Meeste mensen sluiten zak af. Dat is niet nodig. Daarom plastiek verpakkingen buiten 
bereik van kinderen. Door elektrostatische aantrekkingskracht worden neus en mond 
afgesloten door plastic. 

 Dus niet opgeraken van O2 in zak wat leidt tot overlijden, maar is afsluiten van mond 
en neus. 

 Als men iemand vindt is eerste reactie: plastic zak losmaken. Zorg dat je 
handschoenen aan hebt! 

 HOE KAN JE WETEN OF PERSOON HET ZELF HEEFT GEDAAN? Dat is de cruciale vraag 
bij zelfdoding. VB op slide: dame was gekneveld. Handen samen door ducttape. 
Reconstructie:  
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 1) Kan je jezelf knevelen?  

 2) Handelingsbekwaamheid? (toxicologisch onderzoek)  

 3) Sporenonderzoek: wie heeft die zak vastgehad? Als die niet losgetrokken 
is, en er is niemand aangeweest is, vind je alleen DNA van betrokkene. 

 Anekdote: dame heeft man dood gekregen met plastic zak, zak weg, natuurlijk 
overlijden aangekruist. 

o Baby (cave wiegendood) – wedging, overlaying (accidenteel) of intentioneel (onderscheid 
maken met wiegendood – op autopsie is er geen onderscheid: dus als minste schaving, …) 

 

VERSMACHTING 

Is eigenlijke verstikkingsdood met alles erop en eraan. Een verschrikkelijke dood waarbij men zich minutenlang 
voelt verstikken door druk op de borstkas. 
 

 Traumatische asfyxie (compressie thorax) 

 Vaak uitgesproken asfyxietekens 

 Vormen: meestal accidenteel >< smoring is intentioneel 
o Dooddrukking (bedelving, inklemming, …): typisch is knelband waar ze zijn afgesnoerd en dan 

tekens van stuwing. Men kan bloedneus krijgen, bloeding uit de oren, uit de mond, uit het 
slijmvlies. 

 Arbeidsongevallen 
 Massamanifestaties: vb Heizelstadion; zelfs rechtstaand bij I Love Techno.  

o “Overlaying” – mama rolt over kind nadat ze samen in bed liggen. Bij baby’s laat dat weinig 
tekens na – dat is een uitzondering.  

o Posturale asfyxie: vaak accidenteel, vooral dronkenlui. Bij valpartij in oncomfortabel positie 
terechtkomen. Cruciale vraag:  

 Hoe kan persoon in die houding zijn terechtgekomen?  
 Hoe komt het dat die persoon niet uit die benarde situatie heeft kunnen bevrijden? 

Omgekeerde kruisdood is vorm van posturale asfyxie.  
o “Burking” = smoring + versmachting: dat is vernoemd naar Mr Burke en O’Hare. Bv drukken 

met kussen op hoofd en andere zit op thorax. Daar vindt men weinig asfyxietekens terug.  
 
Kan je iemand versmachten als dodingsmiddel? Ja. Mensen van 150kg die op slachtoffer zitten. 
 
 

TOESNOERING HALS 

Functionele anatomie 

 
Niet omdat je luchtpijp toeknijpt! Omdat je halsbloedvaten toeknijpt!  

 Bilateraal jugularis toeknijpen – niets kan eruit, en niets kan erin.  

 Je hebt iets meer kracht nodig om carotiden toe te knijpen (judo specialisten kunnen dat) 

 Carotislichaampje:  
o Als je daar rechtstreeks op drukt of er boven drukt, ervaren als hypertensie  bradycardie 

opwekken.  
o Als je afsluit beneden carotislichaampje, zal hij dat ervaren als hypotensie  leidt tot 

tachycardie. 

 Druk op larynx en trachea heeft 5x zoveel kracht nodig om die dicht te knijpen 
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 Letsels aan de wervelkolom zijn uitermate zeldzaam. 
 
3 vormen van geweld tegen hals: 

 Verhanging: met een snoer Duurt minst lang 

 Strangulatie 

 Wurging: manueel  Asfyxie tekens meer uitgesproken:  
kans dat beide carotiden tegelijk dicht is vrij zeldzaam  slachtoffer verweert zich. Duurt het langst. 

 

FYSIOPATHOLOGIE  

 Compressie bloedvaten 
o bloedsvoorziening hersenen (bewusteloos na 10 sec   † 3 min) 

 compressie halsvenen ‘blauwe’ asfyxie 
 compressie halsslagaders  ‘witte’ asfyxie 

o RemotelyStimulatedCardiacDysfunction 
 carotisdruk 

 carotisdruk : bradycardie 

 carotisdruk : tachy-arythmie 
 stress: orthosympathicus en adrenale catecholamines 

 Cumulative Cardiac Insult 
 neurogeen vagaal effect 

 brady-arythmie 

 reflexdood (instantaneous neurogenic cardiac arrest) 

 Compressie luchtwegen: mogelijk bij wurging 

 Trauma wervelzuil (luxatiefractuur): verhanging uit hoogte 
 
Stel dat iemand zegt: ik had haar hals nog niet vast en het was al gedaan  zoeken naar vitale tekens. Petechiën, 
halsspierbloedingen: dan weet je dat het een tijdje heeft geduurd. Dus geen reflexdood 
 

ASFYXIE TOESNOERING HALS: 

 Carotic sleeper hold: door hals in de vouw van 
de arm te nemen, drukt men de carotiden 
dicht  hier is het heel efficiënt. Na 6 
seconden is slachtoffer weerloos, 
bewusteloos. Als persoon stilvalt, is kans zeer 
groot dat hij spontaan terug gaat herstellen. 
Als dat niet zo is, moet je reanimeren. 6 
seconden: bewusteloosheid. Als je dan blijft 
drukken tot 1 minuut – 1,5 minuut, valt 
ademhalingscentrum stil. 

 Bar arm/choke hold: met knie of met vlakke 
arm vooraan keel, dan drukt men keel toe  
hier duurt het minuten lang, met doodsangst. 
Persoon die je onder bedwang wil houden 
wordt nog agressiever. Op het moment dat hij 
stil valt, is hij dood. 

 

VERHANGING 
Toesnoeren hals met een snoer waarbij kracht eigen lichaamsgewicht is.  

 Volledig vs onvolledig: het lichaam steunt op een of andere manier. 

 Typisch vs atypisch: met typische verhanging bedult men dat lusknooppunt van strop achteraan is In 
andere omstandigheden is het atypisch. Atypische verhanging met knoop links en onvolledig komen ze 
het meest tegen. 
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Hoeveel gewicht je nodig hebt om dood te gaan? Hoe 
dunner snoer, hoe minder. Minimum is gewicht van 
hoofd en schouders. 
Voorbeeld: iemand volledig plat op de rug, en met de 
schouders net boven de grond. Niet steunend op de 
grond. Dat zijn omstandigheden waar je oplettend moet 
zijn. Kan camouflage zijn. Het is niet eenvoudig iemand 
op te knopen op die manier. 
 
Studies – niet in slides? 

 Groep in Canada: video’s van verhanging 
verzamelen. 

 Eenmaal dat je hangt kan je je niet bevrijden (rap terug optrekken, voeten terug opzetten, …) In de 
meeste gevallen is zelfredzaamheid uitgesloten 

 
Sequences 

 Loss of conciousness within 8-18 sec 

 Convulsions within 10-19 sec 

 Onset very deep respiratory attempts 
o Start between 13-24 sec 
o Last between 1-2 min 

 Last isolated movement responses between 1 – 7 min (mostly after 3-4 min) – person is al lang dood 
 
 
VERHANGING: SNOERTEKEN.  
Verhanging is meest gebruikte methode om 
zelfdoding te plegen. 
Niet alle verhangingen zijn zelfdoding. Vraag 
die je je stelt: kan persoon op dat ogenblik 
op die manier zelf doen? 

1. Kan persoon aan plaats waar touw 
is opgehangen? Zo is er een zaak 
onopgelost: iemand hing aan nok 
van hangaar, tot op vandaag kan 
niemand zeggen hoe hij daar 
geraakt is. 

2. Was persoon in leven op ogenblik 
van verhanging? 

3. Snoerteken onderzoeken: kijken 
naar type knoop (kan je dat zelf), strop die volledig toesnoert? Klopt snoerteken met die strop? 

 
Snoerteken = schaving van huid waar strop tegen huid schuurt en aanspant.  

 Opstijgend, onvolledig: klassiek is onvolledig, niet helemaal rondomrond, en opstijgend in richting van 
lus. Bv thv oor: atypische verhanging.  

 Is geen vitaal teken 
 
VERHANGING: VITALE TEKENS 

 SPEEKSELSPOOR: heel belangrijk! Bij de meeste verhangingen vind je aan afhangende mondhoek een 
streepje speeksel. Druipt een speekselspoor. Op het ogenblik dat lichaam wordt gemanipuleerd 
verdwijnt het speekselspoor. Als je een dode ophangt, zal er meestal geen speekselspoor meer 
optreden. Dat komt van: 

o Omhoogduwen van tongbeen: slikken wordt belemmerd 
o Catecholamines: gaan niet alleen hart aanjagen, maar ook speekselproductie verhogen 

 Bloedingen in strenggroef (tandkambloedingetjes) – volgt hartslag 

 Puntbloedingen (conjunctivale petechieën) 
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ONDERZOEK VERHANGING 
Kan die persoon dat op die manier zelf hebben gedaan? Belangrijk bij bevrijding om knoop te behouden. Lus 
losmaken, door knoop snijden, … FOUT.  

 Touw snijden in de lengte  

 Strop laat je in eerste instantie rond de hals 

 Ophangingsgedeelte ook losmaken – markeren met een gekleurde tape, achteraf zien wat bij wat past.  
 
Beulsknoop bv, niet makkelijk te maken. 
 
Waarom is het belangrijk het te onderzoeken? Soms is er strangulatie en nadien opknoping. 
Verder onderzoek is noodzakelijk indien 

 afwezigheid van vitale tekens 

 onduidelijkheid m.b.t. handelingsbekwaamheid (vb. intoxicatie ?) 

 onduidelijkheid m.b.t. uitvoerbaarheid (vb. kneveling ?) 

 veranderde situatie (lichaam ‘bevrijd’ voor het onderzoek) en discrepanties tussen verhaal / 
beschrijving vindsituatie en vaststellingen aan lichaam   behouden van de knoop ! 

 

STRANGULATIE  

 Snoerteken 
o Horizontaal – niet opstijgend 
o Volledig circulair 
o Dikwijls over strottenhoofd, terwijl bij 

verhanging dikwijls onder de kin en boven de 
larynx 

 kan ontbreken! 

 Afweerletsels: schrammen op de hals – de meeste gaan 
proberen dat los te maken, krijg je horizontale 
krabletsels in de omgeving van dat snoerteken 

 Vaak asfyxietekens en inwendige halsletsels – bij 
verhanging witte asfyxie (geen tekens) omdat carotiden 
gelijktijdig worden afgesloten. Vertebralis is maar 15% 
van bloedstoevoer, is veel te weinig, kan nooit compenseren. ¼ van de gevallen van strangulatie: 
inwendige letsels. 

 Doding (zelden zelfdoding of ongeval) 
 

WURGING 

 Manueel  wurgsporen 
o Kneuzingen 
o Schrammen (nagelindrukken) 

 > 90% petechieën! 

 Inwendige halsletsels! Belangrijk wanneer 
uitwendige sporen ontbreken! Bv sjaal, 
dichtdrukken met arm – laten geen uitwendige 
sporen achter. Of bij bewusteloze slachtoffers die 
zich niet verweren. 

o Halsspierbloedingen: strangulatie en 
wurging, allebei. Meestal subtiele fijne streepjes 

o Gebroken keelskelet. Soms ook cornum van tongbeen, cartilago 
thyroidea, … Bij verhanging kan het eens voorkomen, maar het is 
minder frequent. 

 
 

  



 
 
 

46 
 

AUTO-EROTISCHE ASFYXIE  

“Waarom heeft die geen broek aan?” 
Meestal ingebouwd veiligheidsmechanisme: lossen op cruciaal moment. Het loopt wel eens mis. In het 
prostitutiemilieu gebeurt het veel meer dan men zou vermoeden.  
 

 “Sauerstoffsex” 

 Kenmerken van de doodscène 
o Asfyxie-methode 

 Gedoseerde verhanging 
 Gedoseerde strangulatie 
 Andere: versmachting, smoring, elektrocutie, … 

o Seksuele activiteit 
 Ontblote genitalia 
 Sperma 

o Paraphilie Latex, leder, bondage, transvestie, … 
Voorwerpen die buiten het “normale” worden beschouwd.  

o Paraphernalia Dildo, vibrator, porno, spiegels, … 
Middelen die men gebruikt.  

 
Cave “dicapriamento” (maffia). Is een speciale vorm. Het is een 
ingewikkeld systeem van gedoseerde strangulatie. Strop rond de 
hals spant men aan langs te polsen en benen. Als je benen laat 
zakken stranguleer je, als je rechtop zet houdt strangulatie op. 
Maffia paste toe om diegene die hadden geklikt te straffen. Op den 
duur worden benen zo moe dat je ze niet meer recht krijgt. 
 
Voorbeeld 
“Overdressing”: hyperthermie, zweten, opwinding speelt een rol bij overlijden. 
 

CO-INTOXICATIE  

Lees dat grondig na! 

 Hb grotere affinitieit voor CO dan voor O2. Je moet maar een kleine hoeveelheid CO in de omgeving 
hebben om verzadiging van Hb met CO ipv O2 te krijgen. 

 CO is product van elke onvolledige verbrandingsproces van natuurlijke brandstoffen (hout, steenkool, 
…) Als O2 in omgeving minder en minder wordt  CO ipv CO2.  

 Waar? In badkamers, in woningen met gaskachels. In koelvrachtwagen waar dieselgenerator slechte 
uitlaat heeft. Verstopte schouwen, … 

 Meeste CO vergiftiging bij brandslachtoffers. 
 

 Koolstofmonoxide 
o Gas= geurloos, brand- en ontplofbaar, licht 
o Bronnen: verbranding fossiele brandstoffen  

Warm water geisers, kachels, motoren, brand  
o Hb-affiniteit voor CO = 300 x > O2 

 Symptomen afhankelijk van CO-Hb% 
o < 10% geen last 
o > 10% malaise (hoofdpijn, nausea, …)  bv te lang in tunnel met draaiende motor, agent die 

verkeer moet regelen, .. 
o > 40% bewustzijnsverlies 
o > 60% dood 
o Bij kinderen en bij zieke mensen (hartziekte, bejaarden) kan men reeds bij lagere 

percentages doodgaan. 

 Verloop intoxicatie afhankelijk van  
o CO-volume in de omgevingslucht 
o Tijdsduur blootstelling 
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o Lichamelijk conditie: acitiviteit – gezondheidstoestand. Als je rustig bent, adem je traag en 
duurt het langer. Bij kinderen en huisdieren sneller want er is grotere uitwisseling in de longen. 

 
Griep gaat gepaard met koorts! CO intoxicatie niet. 
Tabel eens nakijken. 
Grafiek: relatie tussen % CO in lucht, % in bloed, en de tijd 

 Bij slechts 0,1% CO in omgevingslucht: na 5 uur dodelijke intoxicatie, bij activiteit na 2 u 

 Bij 1% CO: kan men al op 20 minuten bij rust en 5 minuten bij inspanning doodgaan. Draaiende motor 
in garage (zeker bij oude wagens, nieuwe minder door katalysatoren) – op 5 minuten was je dood. 
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Diagnose 

 Kersrode lijkvlekken 

 Rode nagelbedden 

 Helrood bloed 

 Zalmrode spieren 

 Toxciologie: Co-Hb in perifeer bloed. CO is een uitzondering: 
moet je zogezegd bepalen op hartbloed, maar docent vindt 
perifeer. Men meent dat CO kan diffunderen doorheen huid 
naar bloedvaten – perifeer bloedstaal wordt aan bloedvaten 
genomen dichtbij huid. 

 
Forensische betekenis 

 Ongeval! 
o (bad)kamer, … 
o Brand (vitaal teken > 15% Co Hb) 

 Zelfdoding (auto/garage): moderne dieselmotoren en benzinemotoren 
produceren nauwelijks nog CO, volstaat niet meer om auto te laten 
draaien in garage. 

 (Doding) – CO dringt doorheen metselwerk! 
 
 
Voorbeeld 

 Auto: draaiend, of niet-draaiend: misschien is benzine op. Hoe kan je weten of motor draaide? Sleutel 
moet in contact zitten en contact moet opstaan. Als je goed onderzoekt kijk je ook of versnellingspook 
in neutraalstand staat. 

 Boiler van warmwater in badkamer 
 
 

VERDRINKING 

Principes 
1. Niet elk waterlijk is verdronken:  Waterlijk: is een lijk dat uit water komt. 
2. Typische, niet-specifieke verdrinkingstekens: als je ze ziet bij waterlijk zijn ze karakteristiek voor 

verdrinkingsdood, maar kunnen ook bij andere doodsoorzaken gezien worden 
3. Verdrinkingstekens kunnen ontbreken of verdwijnen: waterlijk ontdekt men als het drijft, en dat is als 

het in ontbinding is – dan zijn verdrinkingstekens verdwenen. 
 
Doodsoorzaak: diagnose per exclusionem 

 Eigenlijke verdrinking: dood door onderdompeling (in water of een andere vloeistof)  we stikken 
maar ook een ander pathofysiologisch ding, zie later 

 “Badetod”: dood door andere oorzaak toevallig in water – kan zijn: epileptische aanval in zwembad, 
of met hoofd tegen bodem botsen, …  

 Dood buiten water: in eerste plaats moet men denken aan doding.  
 
Verdrinkingsproces gaat silentieus: lichaam verdwijnt onder water en komt niet meer boven, zeker bij kinderen. 
Dus niet roepen en tieren en op en onder gaan. 
 

WATERLIJK 

Kenmerken die ontstaan puur en alleen door het verblijf in water. Hebben een bepaalde chronologie, en kunnen 
helpen (met tabel) om de ligduur in water te bepalen. Helpt ook om PMI te 
bepalen. 
 

 Rimpeling-wasvrouwenhuid: maceratie. Begint aan handpalmen, 
voetzolen, handruggen en voetruggen. In warm water treedt dat 
sneller op dan in koud water. Op den duur komt epidermis los, 
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gerimpeld en stevig door absorptie van water. Als handschoen en sokpatroon loskomen. Nagels laten 
ook los. 

 Postmortale mutilatie: lichaam zinkt in houding op 
slide. Met bips omhoog en rest naar beneden, met 
rugzijde naar boven. Lichaam wat op rug drijft: daar 
klopt iets niet.  

o Sleepletsels: hoofd, handruggen, voetwreef 
en knieën schuren over bodem. Bij waterlijk 
kunnen schaafwondes bloeden owv 
hemolyse (normale postmortem letsels 
bloeden niet) 

o Diervraat (rivierkreeftjes, vissen, …). Vaak 
begint dat aan de ogen 

o Mechanisch geweld 
 Scheepschroeven – met amputatie van ledematen, tweedeling van romp, decapitatie, 

diepe vaak parallelle slashwondes 
 Pletten – alle boten gebroken geraken. 

Onderscheid pre-mortem en post-mortem verwondingen is niet makkelijk.  
 

Lichaam gaat bovendrijven in ontbinding: weken in koud water in de water, in de zomer gaat het sneller 
en kan het al na 2-3 dagen. Het is onvoorspelbaar.  
 

 Algengroei – kan je niet wegpoetsen, als daar verwondingen onder zitten, zie je 
dat niet meer. 

 Binnenspoelen van water, kroos, … tot in de longen en maag – geen vitaal teken 
van actief waterinname 

 
Probleem: confrontatie met veranderingen die je moet onderscheiden van pre-mortale letsels 
 

INVLOED OP POSTMORTALE VERSCHIJNSELEN 

 Lijkvlekken? 
o Soms vertraagd ontstaan: druk van water 

rondomrond. Als je lichaam uit water haalt kan op 
dat moment lijkvlek ontstaan of zelfs uren na 
overlijden owv hemolyse. 

o Verhoogde bloedingsneiging:  

 Lijkafkoeling 
o Sneller 

 Ontbinding 
o Vertraagd (regel van Casper): water is in principe 

koeler dan omgeving en sneller afkoelen: ontbindingsproces gaan afremmen. Regel van 
Casper: 2x trager tov een lichaam blootgesteld aan de lucht. Begraven lichaam: 6-8x trager. 

o Versnelling eenmaal uit het water: bovendrijven 
owv ontbinding – eenmaal het uit het water wordt 
gehaald, zie je de ontbinding voortschrijden. Lichte 
ontbinding  2-3 uur gevorderde ontbinding 

 Adipocire: afgesloten van lucht in vochtige omgeving. 
 
Voorbeeldfoto’s 

 Geskeletteerd schedel owv diervraat 
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VERDRINKINGSPROCES: 5 FASEN 

1. Je probeert boven water te blijven 
2. Je geraakt onder water bij volle 

bewustzijn: reflexmatig adem 
inhouden. Adem inhouden: 
maximum 1,5 minuut.  

3. Je gaat obligaat ademen: 
hypercapnie, ademreflex wordt 
gestimuleerd. Water aspireren, bij 
bewustzijn. Dat is het eigenlijke 
verdrinkingsproces, fase 3: daar 
verdrink je door aspiratie van water 

4. Je verliest bewustzijn, agonale fase 
waarin de hersenen onherroepelijke 
zuurstofschade oplopen 

5. Je bent in een decerebratie fase, je 
hebt anoxie van de hersenen, maar 
wel nog Kussmaulse ademhaling. 
Eventuele spierconvulsies 

 
 

VERDRINKING –  FYSIOPATHOLOGIE  

 
ZOET WATER 

 Velen gaan hartsdecompensatie oplopen ten gevolge van zoet water wat hypotoon is tov bloed. Door 
osmose gaat men al het water uit de longen leegzuigen. En zo kan je tot 1,5 l water aspireren in 
bloedbaan. 

 Hypotone hypervolemie: je verdunt uw bloed. Dat is heel slecht voor de hartfunctie: 
o Hart moet meer volume rondpompen 
o Hypotonie van bloed betekent: erthrolyse. In erythrocyten zit kalium – hyperkaliënie 

 
ZOUT WATER 

 Omgekeerde – dat verdragen we beter 

 Drenkelingen in zee heb je meer kans op succes bij reanimatie 

 Hypertone oplossing tov bloed: je onttrekt vocht uit bloed.  
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VERDRINKINGSTEKENS (TYPISCHE VERDRINKING) 

In fase 3 ontstaan verdrinkingstekens:  

 Maximale inspiratie, massief 
water tot in alveolen, water in 
contact met surfactantfactor, 
opgeklopt tot schuim. Longen 
worden opgeblazen, en door 
one direction valve system: nog 
naar binnen inademen maar 
niets meer naar buiten  
longen zwellen op, acuut 
emfyseem.  

 Zoet water verdrinking: longen 
zijn relatief droog.  

 “Zit er water in de longen? Dan 
is hij verdronken!” Neen, water 
in de longen kan longoedeem 
zijn. Hij kan verschil niet zien 
tussen geaspireerd of ontstaan 
ikv hartinsufficiëntie bv 

 

DIAGNOSE “VERDRINKING”  

 Waterlijk  dood voor of in water? 
 

 Vitale tekens 
o Schuimzwam:  

 Wit rozig, vergelijkbaar met goed getapte pint 
 Kan verdwijnen als je in ontbinding gaat 
 Kan in andere omstandigheden ontstaan: 

heroïne intoxicatie of opiaten bij droog lijk 
o Verdrinkingslongen 

 Maximaal geballoneerd: normaal zinken ze 
weg in borstkas als je die openmaakt, maar nu 
“kissing lungs”: overlappen in middellijn 

 Verkleuring: Paltaufse vlekken tgv hemolyse, bruine verkleuring 
o Foto: donker gezwollen lever: gaat congestief 

zijn. Milt vaak gecontraheerd en heel klein. 
 
Er zijn geen wetenschappelijke testen om zeker te zijn dat er 
verdrinking was. 
 

o Diatomeeëntest: kiezelalgen in water  
kiezelalgen in beenmerg. Zowel voor zout als 
zoet water bruikbaar. Dat zijn kiezelalgen in 
het water, micro-organismen met een silica-
pantser die in water voorkomen. Hypothese: als je bij leven verdrinkt, wordt dat actief 
geaspireerd. Elektronenmicroscopisch aangetoond: kunnen doorheen bloedvatwand in bloed 
terechtkomen. Zolang er hartslag is wordt dat rondgepompt en zetten ze zich af in organen.  

 Beenmerg in kiezelalgen, in zelfde hoeveelheid en verhouding en zelfde soorten als 
in waterstaal, is dat een relatief interessant element pro verdrinking. Is niet absoluut: 

 VS verwerpt het want tijdens leven kan je diatomeën ook binnenkrijgen. 

 Analyses moeten gebeuren in diatomee vrije omstandigheden, maar bij 
autopsie is eerste wat je gebruikt water. 
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o Strontium-bepaling: veel strontium in zout water, mee opgenomen in bloed. In zoet water is 
het veel minder bruikbaar. 

 

ONEIGENLIJKE VERDRINKING 

Daar hebben we het al over gehad 

 Strikte zin 
o Hydrocutie 
o Droge verdrinking: larynxspasme 

 Brede zin (Badetod) : bewustzijnsverlies inwater 
o Trauma   vb. duikongeval 
o Ziekte   vb. epilepsie, hartziekte 
o Intoxicatie  vb. alcohol 

 

AARD VAN OVERLIJDEN 

 Ongeval 

 Zelfdoding  oudere vrouwen! 
o Verzwaring is niet nodig! Er zijn situaties waar mensen verdrinken in emmer water. Lichaam 

verzwaard: moet je denken aan dumping. Dus: kan persoon het zelf hebben gedaan? 
Minimumvoorwaarde is dat je zelf gewicht kan oppakken. 

o Zelfkneveling: obligaat door derde aangelegd of kan je het zelf doen? 
o Auto in water: bij mannen, niet ongewoon 

 Doding  overwicht dader (SO kinderen!) – het is niet simpel om iemand onder water te houden, tenzij 
in bad en aan de voeten trekken 

 
Dood in bad is een van de moeilijkst te onderzoeken overlijdens! Dood in bad is altijd gerechtelijk geneeskundig 
bezwaar, nooit aan twijfelen! 
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Waterlijk  steeds forensisch onderzoek 

 
Voorbeeld 

 1 uur in kanaal: typisch verhaal vrouw verdwijnt uit woning. Niet zelden in nachtkledij. Schuimzwam. 
Vrij zekere verdrinkingsteken 

 Waterput: waarschijnlijk zelfdoding. Pantoffels schoon aan voeten.  

 Verzwaard aan de nek: klopt niet, bips drijft niet boven. Voeten drijven boven dus hij hangt ergens 
vooraan verzwaard.  

 Ontbinding:  

 9 maand in water: adipocire lijk uit auto, vrouw 
 

DOOD IN BAD(KAMER) 

 Gevaarlijkste plaats van de woning! 

 Bekijk prentje op uw gemak 
 

 

Nog voorbeelden 

 Dood in bad met lopende warmwaterkraan – lijkvlek of verbranding. Hoofd onder water: schuimzwam 
in neus. Dit was een combinatie van CO intoxicatie met verdrinking: zeer snel CO ontwikkeling van boiler. 
Ze had geen tijd om koud water kraan open te draaien – verliest bewustzijn, ademt verder in, geraakt 
onder water en verdrinkt. 

 Dood in sloot bij zijn auto: 
slijkaspiratie met alcohol 
en benzo’s.  
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V. BRANDLIJK / 
HYPOTHERMIE / 
ELEKTROCUTIE 
Brandlijk is niet noodzakelijk gestorven door 
brand + identiteit is ook moeilijk te achterhalen 
 

HITTE 

HITTE 

 Hitteslag 

 (Maligne) hyperthermie:  
o Hartsdecompensatie 
o Hersenoedeem: oververhitting 

hersenen door in auto. Op halfuurtijd 
in auto: temperatuur tot 60 – 70 °C. 

o Nierinsufficiëntie (rhabdomyolyse): 
myoglobine cilinders in nieren, 
nierblokkage 

 Maligne: cocaïne, bepaalde medicatie, … 

 Verbranding – brandlijk 
 

BRANDWONDEN: ERNST (GRAAD) 

Temperatuur 

 > 44 °C: 1ste graad 

 > 50 °C: 2de graad 

 > 60 °C: 3de graad 

 > 400 °C: 4de graad = VERKOLING 
 
 

ERNST EN CONTACTDUUR 

Hoe lang is men in contact geweest om bepaalde graad van verbanding op te lopen? (ook nuttig voor 
kindermishandeling) 

 Beneden 60°C kan je 
je niet accidenteel 
verbranden: je hebt 
1 seconde tijd om je 
uit de situatie te 
bevrijden. Vandaar 
water centraal 
instellen op 60°C 

 Bij 80° verbrand je je 
onmiddellijk 

 
TBSA: Total Burned Surface 
Area 
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OVERLEVINGSKANSEN IN FUNCTIE VAN: 

 Graad van verbranding 

 Oppervlakte wat verbrand is 

 Leeftijd 

 
 

BRANDLIJK –  VERKOLING 

Een lijk wat in brand blijft liggen, verkoolt. Heeft niets te 
maken met doodsoorzaak, is puur hitte inwerking. 
 
Verkoling (> 400°C) 

 Boksershouding: spieren contraheren, armen in 
lucht, polsen buigen. Benen in kikvorshouding met 
opgetrokken knieën. Heeft niets te maken met 
houding voor doodgaan, is puur post-mortem 

 “Heat cracking”: huid splijt open. Zicht op 
vetweefsel. Probleem: onderscheid tussen 
steekwonde en heatcrack is niet altijd goed te maken. 

 Hittefracturen: schedeldak verkruimelt, etat craquelé. Als je eraan komt, 
duw je er een gat in. 

 Brandhematoom: in schedel, dat is een stapeling 
van kruimelig bloed in extradurale ruimte, puur 
post mortem door scheuring sinussen. Ziet 
superrood want CO. 
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PROBLEMEN 

 Identificatie 

 Tijdstip overlijden: geen lijkstijfheid, geen lijkvlekken, geen temperatuursmethode. Als hij gestorven is 
voor de brand, kan je het niet afleiden. 

 Interpretatie verwondingen 
 
 

BRANDLIJK –  VITALE TEKENS 

 Inademing rookgassen 
o > 15% Co-Hb: vanaf 10, maar 

tussen 10 en 15 is het dubieus. 
Vanaf 15 zekerheidsteken. 

o Roet in luchtwegen: tot aan en 
voorbij de stemspleet, dan ben je 
zeker dat het is ingeademd. 

o Brandversnellers 

 Roet in slokdarm – evtl ook inslikken: dan is 
er ook een minimaal bewaarde graad van 
bewustzijn. 

 Krähenfüsse: rimpels rond mond en ogen 
kan je witte streepjes in roetbedekking van 
gelaat terugvinden bij lichamen waarvan 
men zegt dat ze nog in leven waren, omdat 
ze ogen en mond dichtknijpen. In groeven 
kan geen roet worden afgezet. 

 
 

BRANDLIJK (DOOD DOOR BRAND): DOODSOORZAAK 

Men sterft voor men verkoolt. Als hersenen > 100° ga je dood. Men is meestal al overleden door rookvergiftiging. 
Is een combinatie met O2 tekort (in brand wordt O2 opgebruikt) 
 

 Rookvergiftiging + hitte 
o CO 
o CN: verbranding van polyester 

e.d., kunststoffen 
o O2-tekort 

 Verbranding luchtwegen 
 
Oorzaken waarbij men heel snel, vroeg in de brand 
sterft – die kunnen ervoor zorgen dat je vitale tekens 
niet vindt. Dat is pas bij uitsluiting. 

 Inhalatieshock 
o Laryngospasme - dat laat geen 

tekens na. Bij verdrinking zeggen ze 
dat ook. Is een hypothese om 
droge longen te verklaren. Maar dat is bij zoet water door osmose. Vooral bij explosieve 
brand. Dat is bij vuurtje stoken in hof met benzine: damp van benzine vliegt ook in brand. 
Iemand die zichzelf overgiet met benzine: dat is plots een zeer grote hitte die tot snelle dood 
zou kunnen leiden. 

o Reflexdood 

 Hitte-shock 
o Redistributie bloed 

 Hitte-rigor 
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BRANDLIJK: AARD VAN OVERLIJDEN 

Dood VOOR brand: 

 Doding (gedood waarna brandstichting) – sporen uitwissen 

 Natuurlijke dood (vb hartinfarct, hersenbloeding, … tijdens roken) – vb iemand roken in zetel, 
aneurysma van circulus van willis gesprongen, zetel smeult en vliegt in brand. 

 Ongeval (vb VKO waarna voertuig in brand) – dood door impact van botsing 

 Zelfdoding (“combined”) – mensen die zich ophangen of doodschieten voordat brand zich verspreid 
heeft die ze zelf hebben gesticht 

 
Dood DOOR brand  brandoorzaak! – niet natuurlijk aard van overlijden 

 Ongeval 

 Zelfdoding: zelfverbranding: buiten of in auto 

 Doding: brandstichting 
 
Onderscheid maak je door oorzaak van brand! Hoe is brand ontstaan? 
 
Voorbeeld: 

 Verbrand lijk op fiets in binnenkoer: lichaam is bron van vuur, thv lichaam, errond is er niets van brand. 
Verbranding is meest uitgesproken aan onderste ledematen: daar heeft het het langst verbrand. Je kan 
niet zien of het een man of een vrouw is: genitalieën zijn weggebrand. Epiglottis verbrand. Veel rook 
ingeademd. 20% CO: in open lucht is het minder gemakkelijk om alle rook in te ademen.  
Vrouw was motorisch gehandicapt. Ze zat in een rolstoel. Het was zelfdoding. 

 

 Gebit gebruikt men voor identificatie – evt nog DNA vinden daarin. 

 Mens ontploft niet door ontbinding.  

 Predilectieplaats van necrose owv CO intoxicatie is basale ganglia.  
 

HYPOTHERMIE 

Wie? Kinderen, alcoholici, landlopers, …:  
 
Pathofysiologie - Kerntemperatuur < 35°C: tot 35 normale bewustzijn, je rilt wat 

 35 – 32 °C: reactiefase (metabolisme): glucose verbranden, verhoogd metabolisme. Hypoglycemie kan 
optreden. 

 32 – 28 °C: decompensatiefase 
o “cold narcosis”: bewustzijnsvermindering neemt toe: handelingsonbekwaamheid  
o “cold diuresis and oedema”: hemoconcentratie 
o Metabole uitputting: hypoglycemie, cardiorespiratoire insufficiëntie 

 < 28°C: schijndood – hartritmestoornissen: kans is zeer klein dat je het overleeft, VFib 
 
Hide and die syndrooom (vertroebeld bewustzijn): heel specifiek fenomeen bij hypothermie. 

 Paradoxale ontkleding: gedeeltelijk of geheel. Kan soms doen denken aan seksueel motief. 

 Chaos: wanorde in de omgeving 

 Verbergen: persoon ligt vaak ergens verbogen achter hoekje, onder tafel, in een kast, … 
 
Dat is het gevolg van de mentale stoornissen, bewustzijnsstoornissen die in eerste fase optreden. Gaat gepaard 
met paradoxaal warmtegevoel. Komt gemakkelijker voor bij demente personen, maar kan ook bij gezonde 
mensen. Je hebt verstoorde situatie die voor de leek als verdacht kan aangemerkt worden. 
 
Voorbeeld:  

 Oude dame buiten gesukkeld op erf en diepgevroren – geeft pseudo-rigor: lichamen zijn stijf, niet door 
lijkstijfheid maar door bevrorenheid 

 Demente dame, woonde nog thuis, aangetroffen in akker en handtas verdwenen – her en der lagen 
kledingstukken- Zij had zich gedeeltelijk uitgekleed. Ze heeft kleed nog aan. In water: verdrinking? Neen, 
want ze ligt op haar rug. Zij had haar handtas op een andere plaats dan de gebruikelijke gezet. Het 
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ouderlijk huis was 1 km weg: ze heeft rechte weg gevolgd. Er was 
een obstakel, een maïsveld. Bleef daar ronddolen omdat ze 
dement was. Deshydratie, onderkoeling  dood 

 
Perniones: zijn rode verkleuringen vooral aan knieën en ellebogen door 
de aan koude blootgestelde huid. Het exact ontstaansmechanisme kent 
men niet, maar als men denkt aan hypothermie en je ziet die, heb je extra 
argument om aan onderkoeling te denken. Temperatuur helpt niet: is 
sowieso koud. Ontstaat vitaal. 
 

ELEKTROCUTIE 

 Vaak hoogspanning. Huishoudstroom is op zich mogelijk dodelijk, maar het hangt niet af van voltage 
maar amperage. Stroom loopt door lichaam als er aarding is – contact met aarde. Stroom volgt kortste 
weg door plaats waar elektriciteit in contact komt met lichaam en lichaam in contact met aarde.  

 Theoretisch: als het van ene vinger naar andere vinger zou lopen, kan je het overleven want niet langs 
hart of hoofd. 

 10 000 ampère: ook hitte effect, lichaam kan verkoold geraken. 
 

 Factoren 
o Elektrische stroom: Ampère = Volt / Ohm – hoe groter de 

weerstand (Ohm), hoe geringer de stroomintensiteit. Wat 
bepaalt de weerstand? Een dunne huid heeft minder weerstand. 
Natte huid heeft geen weerstand. Dus schoenen met dikke zool, 
op kurkdroge vloer  kan zijn dat je het overleeft als haardroger. 
Poedelnaakt, nat met voeten in plas water: zelfde haardroger is 
dodelijk.  

o Stroomweg / aarding (geleiding) – vogel alleen op kabel: niet 
dood. Kat deels op paal, deels op kabel: dood want aarding.  

o Contactduur 
 
Hoe help je iemand die geëlektrocuteerd wordt? Stroom afsluiten, niet iemand 
wegtrekken – kan je zelf doodgaan. Zorg voor eigen veiligheid: altijd eerst stroom 
afsluiten. Brandweermannen dood door met waterstraal contact met elektrische 
stroom! 
 
Wanneer denk je aan elektrocutie? 

 Als elektrische bron in buurt van lichaam ligt – door schok kan lichaam op enige afstand van kabel 
komen, of kabel springt weg. 

 

 Mechanisme overlijden (dood vanaf ± 50 mA) - 
o Ventrikelfibrillatie (wisselstroom!) - 
o Cerebrale dysfunctie 
o Spierverlamming (15 – 50 mA) 
o Elektrothermische trauma (hoogspanning) 

 Pathologie  stroomteken = de plaats waar lichaam in 
contact is gekomen met stroom: minimaal tot zeer 
uitgesproken letsel, het stroomteken. Dat is niet anders 
dan verbranding. Kan gaan van blaartje, tot inzinking, tot 
en met 2e  - 3e - 4e graads verbranding. Meestal aan de 
hand. Kan subtiel zijn, kan men missen (zeker als hand in 
gebalde vuist) 
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BLIKSEM 

 ~ hoogspanning (cave Shriftteffekt: bliksem op 50m naast u in de grond kan u ook shocken) 

 Elektrothermisch trauma – daardoor sterft men 

 Magnetisatie en smelten metalen – metalen onderdeel van kledij kan gemagnetiseerd geraken. 

 Verscheurde kleding  

 Lichtenbergse figuren – zowel bij levenden als doden. Geen goede verklaring voor. Als je het 
overleeft, verdwijnen die na een tijd.  
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VI. TRAUMATOLOGIE 
Blauw = wat er op de slides staat 
CAVE: de volgorde van de slides klopte niet met diegene van de PDF toen ik die lessen volgde, er waren sommige 
slides bij, sommige slides niet getoond, … In de les heeft hij forensische kliniek gegeven tussen scherp trauma 
en ballistiek, maar voor de continuïteit heb ik alles van traumatologie samengezet. 
 

 
 

AARD VAN DE VERWONDINGEN (TYPES)  

 Uitwendig / inwendig 
 
Soorten (ontstaanszijwe) 

 Stomp trauma 
o Kneuzing 
o Schaafwonde 
o Scheurwonde 
o Botbreuk 

 Scherp trauma 
o Snijwonde 
o Steekwonde  

 Half-scherp trauma: we gaan daar niet verder op in – het slaan, of zwaaien met een scherp wapen. 
“Slashwounds” veroorzaken. Wonden hebben combinatiekenmerken 

o Hakwonde (houw) 
o Jaap (diep gapende snijwonde) 
o Spiesletsel (Pfälung) 

 Schottrauma 
o Kogelpatroon 
o Jachtpatroon  

 

UITWENDIG VS INWENDIG TRAUMA 

 Perifeer: zijn minder interessant als het gaat om het redden van levens. Voor forensische artsen zijn die 
heel belangrijk, zeggen iets over ware toedracht van de feiten. Waar het impact heeft plaatsgevonden, 
zie je aan plaats van kneuzing of scheurwonde. 

o Huid (uitwendig) 
o Zachte weefsels 

 Onderhuids vetweefsel 
 Spieren en pezen 
 Bloedvaten 

o Skelet 

 Inwendige letsels 
o Vaste organen 
o Holle organen 
o Bloedvaten 
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ERNST VAN DE VERWONDINGEN 

Wonde is beschadiging van weefsel, en om dat te kunnen doen is er energieoverdracht nodig. Die wordt op 
stompe of scherpe wijze uitgeoefend. 
 

 Graad van energie-overdracht (kracht) 
E = m x v2 / 2 

o massa m 
o snelheid(sverandering) v – is in het kwadraat, is veel belangrijker. 

 
Simpel voorbeeld: pluimpje zal nooit voldoende kritische massa hebben om een bres te slaan in de huid 
of om de huid te kneuzen of een letsel toe te brengen. Je kan daar zacht mee slaan, hard mee slaan: 
met grotere snelheid slaan. Vervang pluimpje door een hamer van 300g: tikje mee geven  snelheid is 
te traag, je gaat geen letsel toebrengen. Sneller mee zwaaien: voldoende energie om iemand zijn hoofd 
mee in te slaan. 

 

 Plaats van energie-overdracht:  
o anatomie (kwetsbaarheid) – brozere weefsels + groter impact op vitale vermogens naargelang 

plaats 
o impact-oppervlakte (energiespreiding) –  

 steekwapen: daar heb je niet zo veel kracht voor nodig, alle kracht is geconcentreerd 
op 1 punt. Als dat een scherpe punt is, zal je door de huid gaan zoals je door boter 
gaat. Als je met voorwerp slaat: zwaarste voorwerp met kleinste slagoppervlak is het 
meeste efficiënt.  

 Met een baseball knuppel van hetzelfde gewicht slaan, of een hamer met kleiner 
contactoppervlak: alle twee groot verwondingspotentieel, maar theoretisch is hamer 
het gevaarlijkst. Past men toe in verkeerstraumatologie  gordeldracht, impact niet 
alleen op hoofd, maar over hele lichaam verspreid. 

o aard van het oppervlak (energie-absorptie):  
 vb van de val uit hoogte. Als je op beton valt  dat is niet elastisch, zal geen 

vervorming vertonen op moment van impact en dus geen energie absorberen, 
zodanig dat de snelheidsverandering dat het lichaam ondergaat integraal 
verwondingspotentieel heeft.  

 Als je in een zandbak valt: heeft wel samendrukkingsvermogen, zal indeuken en 
terugveren. Om dat oppervlak waarop men valt, te vervormen, heb je energie nodig. 
Een deel van de energie op het ogenblik van het botsen zal opgeslorpt worden door 
contactoppervlak, en er blijft minder energie over voor het verwonden van de 
persoon. 

 Duur van krachtinwerking:  
o vooral kortwerkende, intensieve krachten zijn gevaarlijk. 
o Snelheidsverandering die je ondergaat (vb van verkeersongeval: botsen met auto. Als je gordel 

niet draagt, dan ga je op een zeer korte tijd (fractie van seconde) de hele energie impact 
moeten verwerken – als je gordel draagt, heb je vertragingseffect, je remt mee af met voertuig 
wat botst. Vertragingseffect.) 

 

TRAUMA – MECHANISME OVERLIJDEN 

VOORBEELD: 

 Onmiddellijk doodsoorzaak: craniocerebraal trauma 

 Oorspronkelijke doodsoorzaak: verkeersongeval 

 Aard van overlijden: ongeval 

 Mechanisme van overlijden: dat varieert! Hypovolemische hemorragische shock (snel tot uren 
afhankelijk van aard of type kwetsuur), of schade van vitale organen 

 

 Schade vitaal orgaan 
o schedel (hersenen) 
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o borstkas (hart, ademhaling) 

 Verbloeding 

 Aspiratie 
o Bloed: bij schedel basisfractuur 
o Braaksel 

 Embolie 
o Vetembolie: wordt onderschat bij een polytrauma met 

meerdere fracturen. Bij elk fractuur komt er vet vrij. Er 
zijn verschillende graden van vetembolen. Rode 
druppels in longen op foto: zijn pulmonale capillairen 
die volgepropt zijn met vetdruppels, geen oxygenatie 
meer met respiratoir falen 

o Luchtembolie: wordt ook onderschat, sinds men CTs 
doet ziet men dat meer. Open trauma van gelaat, 
schedel en hals: altijd beducht zijn op mogelijkheid van 
luchtembolie. Meestsal is dat zo snel dat je geen kans 
hebt op ingrijpen. 

o Thrombo-embolie: uitgesteld, na verloop van tijd. 
Flebothrombose door bedlegerigheid bv 

 Shock en orgaanfalen: post-traumatisch 
 
Lucht via leiding is zelden of nooit een doodsoorzaak, tenzij er langdurig een 
lek is. Principe is dat rechterhart gevuld moet raken met lucht of gas om een 
dodelijk effect te hebben. Je moet voldoende volume hebben om een 
obstructie te veroorzaken. 
 

BEOORDELING 

 Ontstaanswijze: door wat? 

 Ernst van de letsels 

 Vitale tekens: kijken of persoon nog in leven was op het ogenblik dat 
verwondingen zijn toegebracht. 

o Algemene fenomenen 
 (Ver)bloeding: er is maar bloeding zolang er hartactiviteit is. Een lijk bloedt niet. 

Tijdens dissectie: als je bloedvaten opent, kan er passief bloed uit lichaam lopen. Als 
er een kwetsuur is en men manipuleert lijk: dan ook. Maar actieve bloeding komt niet 
voor.  

 Aspiratie: actief inademen 

 Bloed 

 Braaksel 
 Bloedslikken (Walcher-regel): bloed terugvinden in de maag. Aan wat kan je afleiden 

dat iemand bij bewustzijn was? Bloedslikken. Regel van Walcher: bloedslikken zegt 
dat kans reëel is dat persoon bij bewustzijn was. Wanneer er alleen aspiratie is, wijst 
dat op bewusteloze toestand. Niet meer kunnen ophoesten, automatisch inademen. 

 (Vet)embolie: als iemand onder trein ligt, en dit is niet aanwezig, moet je denken of 
lijk niet op spoorwegen is gelegd 

o Lokale fenomenen 
 Bloeding 
 Ontstekingsreactie: microscopisch onderzoek van letsels. Om te zien hoe oud ze zijn, 

histologische wonddatering gebaseerd op ontstekingsreactie. Volgorde: 

 Leukostase, polymorfe nucleairen 

 Na 6 u infiltratie wondranden met leukocyten 

 Macrofagen 

 Na 2-3d ijzerpigment 
 

 Handelingsonbekwaamheid: belangrijk bv bij fatale verwondingen, onderscheid tussen doding en 
zelfdoding (kon persoon zichzelf meerdere verwondingen toebrengen?) 
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o Onmiddellijk HO: seconden. is niet altijd duidelijk. Als iemand slag op hoofd krijgt en je ziet 
verder niets aan hersenen  kan nog altijd ernstige hersenschudding zijn waarvan je geen 
morfologisch substraat hebt, maar wel onbewust van bent. Hersenoedeem: weet je niet 
wanneer het ontwikkeld is. 

 Hersenstam 
 Centrale hersenen 
 Beide hersendelen 

o Snel HO: meerdere seconden tot minutenlang overleving met behoud van 
handelingsbekwaamheid als mogelijkheid 

 Hart: dysfunctie van hart zelf en snel bloedverlies wat rol speelt 
 Aorta 
 Longen 

o Uitgesteld HO: kans op minuten tot uren overlevingstijd. Letsels aan parenchymorganen 
 Lever 
 Milt, … 

 

STOMP TRAUMA 

 Stompe krachtinwerking 

 Oorzaken 
– Val-sprong: val uit staande positie, kan dat dodelijk zijn? Ja. Een onbeschermde val (niet ergens 

hoofd intrekken of een draai geven of ergens zich afstoten), rechtstreeks impact: zatlappen 
steil achterover met achterhoofd op vloer, en met scheurwonde op achterhoofd met 
subduraal hematoom  hersenoedeem en sterven aan intracraniële overdruk. Of bejaarden 
die heup breken en op hogere leeftijd niet overleven na enige tijd 

– Slagen 
• Vuist 
• Voet 
• Voorwerp 

– Verkeersongeval:  
 
 afwezigheid van uitwendige letsels sluit inwendige letsels niet uit! 
Bij verkeersongeval bijzonder belangrijk! Luidkeels roepende slachtoffers helpt men, maar iemand in een hoekje 
bleek nietsdoen langzaam naar coma aan het gaan: uitwendig niets, maar hebben een miltruptuur, leverscheur 
of zelfs aorta ruptuur (cfr later acceleratie – deceleratie) 
 
MECHANISME: 

 Impact met stomp voorwerp 
– loodrecht:   kneuzing // scheurwonde als hoog energetisch. Sterkste onderdeel 

van ons lichaam: huid. Bot ook, maar dat kan tegen bepaalde krachten minder goed (zoals 
rotatoire krachten: met ski ergens steken en pivoteren, en je breekt je scheenbeen!). 
Scheurwonde aan huid, treedt op waar de huid geplet geraakt tussen het impactvoorwerp en 
bot. Dat is vooral aan de scalp (voorhoofd, wenkbrauw) 

– tangentieel:   schaafwonde 
– hoog-energetisch:  scheurwonde-fractuur 

 Directe versus indirecte inwerking 
– direct impact  letsel op plaats van impact 
– indirect  letsel(s) op afstand: wordt onderschat! 

• voortplanting energiegolf 
• snelheidsverandering: acceleratie-deceleratietrauma – bv met fiets verder vliegen en 

met hoofd botsen tegen paal. Paal blijft staan. Op dat ogenblik komt hoofd van 40 km 
/ u naar 0. Door bewegingsverandering gaan de brug- of ankervenen scheuren en een 
subduraal hematoom opleveren, dat op afstand kan gelegen zijn van het 
impactplaats. Ook de contre-coup letsels (bij achterwaartse val), kneuzingen aan 
fronto basale en temperobasale delen – vaak ernstiger dan aan occiput. Nochtans, 
dat was de impactplaats. Snelheidsverandering maakt dat je letsels hebt op afstand 
– aortaruptuur, avulsie van milt-, nier- of leverhilus.  
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 Deceleratie: jij beweegt en plots tot stilstand. 

 Acceleratie: met auto achteraan tegen u botsen. Vb whiplash. Correct 
instellen van hoofdsteun: midden van hoofdsteun moet overeenstemmen 
met occiput.  

 

SCHAAFWONDE 

Schaven is afschuren van epiderm. Kunnen ook post-mortaal ontstaan: lijk 
slepen over grond. 

 Tangentiële krachtsinwerking 

 
 Oppervlakkig tot diep 

o Krab, schram, ontvelling 
o Profielletsel: overnemen van oppervlak waarmee over huid is geschaafd. Aan kant waar 

huidschilfers opstapelen kan je eventueel schaafrichting afleiden. Overrijden: bandvormige 
schaving.  

 Postmortale uitdroging: een heel oppervlakkige afschaving van 
epidermis, die je niet ziet op ogenblik van overlijden kan na enkele 
uren duidelijk worden. Bv snoerteken kan duidelijk worden na enige 
tijd. 

 

KNEUZING (CONTUSIE)  

Is het pletten van de huid, en in de huid de capillairen, en naargelang de dikte zal kneuzing groter zijn en al dan 
niet duidelijk zichtbaar zijn aan oppervlak. Kneuzing: gebarste capillairen in het subcutaan vetweefsel, met 
bloeding in subcutaan vetweefsel. Soms blijft het beperkt tot dermis, subepidermis. 
 

 Vitaal letsel: postmortaal kan men in principe geen kneuzingen veroorzaken (uitz: mensen met antico, 
en waterlijken in zoetwater met hemolyse)  

 
 Blauwe plek - ecchymose – hematoom: begrippen die niet goed omschreven zijn, hij houdt het bij 

kneuzing. Hematoom als echt opstapeling van bloed, collectie van bloed zoals een buil 

 Vorm (cave kracht en weefselkarakteristieken): KUNNEN vorm weerspiegelen, maar niet noodzakelijk! 
De intensiteit weerspiegelt niet de kracht die noodzakelijk is. 

o Weefselbroosheid (bejaarden) 
o Bloedingsneiging 

 Evolutie 
o Verplaatsbaarheid: volgens zwaartekracht 
o Verkleuring: blauw paars  bruin / groen  geel:  

 je kan ouderdom van blauwe plek NIET bepalen. En toch doet men dat altijd. Snelheid 
van resorptie is interindividueel verschillen, intraindividueel wat betreft plaats en 
diep vs oppervlakkig.  

 Vanaf bruin: minstens 18 uren oud. Kans groter dat ouder dan 1 dag. En that’s it.  
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Lijkvlekken: geen bloed in subcutaan vetweefsel, kneuzingen wel. Daarom lijkvlekken insnijden. 
VOORBEELD: 

 Zaak waar afzakken van bloed belangrijk was: iemand met buil op achterhoofd en dagen later blauw 
plekken op hals. Geen puntbloedingen enz, dus niet gewurgd. 

 

PROFIELKNEUZING 

Kneuzingen geven soms aanwijzingen van hoe ze zijn ontstaan. Klassieke aantstootplaatsen: buitenkant arm, 
schouders, voorhoofd, achterhoofd, knieën, scheenbenen. Binnenzijde armen, romp: geen klassieke 
aanstootplaatsen, dan moet je denken aan toebrenging door derden. 
 

 Vingertop / grijpkneuzingen: suggereren dat vingerafdrukken van hard 
knijpen. Rond, ovaal, 1 cm groot. Knokelkneuzing van vuistslag: drie – vier 
vlekken naast elkaar 

 
 

 Schoeiselprofiel 
 
 
 

 Bandenprofiel: bij zware 
voertuigen (bussen, 
tractors). Eventueel zware 
SUVs, maar niet bij gewone personenwagen 

 
 

 Tramspoor: typisch letsel. Dat zijn twee rode lijnen naast elkaar. Huid samengeperst naar twee randen, 
daar gaan bloedvaatjes scheuren waardoor je twee parallelle striemen hebt.  

o Typisch beeld: het kind kneep zijn billen samen op ogenblik dat met stok werd geslagen, 
typische uitsparing van bilspleet door opspannen tijdens het slaan.  

 

 
 

 Beetletsel: cirkelvormig letsel, met 3,5 – 4 cm diameter. 2 halve manen. Mensen beten veroorzaken 
geen scheurwonde, wel kneuzingen. Moeten met loodrecht met forensische ruler worden 
gefotografeerd, en sampelen voor DNA. 

o Odontologisch onderzoek 
 Foto met maatstaf 
 Gebitsafdruk 

verdachte 
o DNA-onderzoek 

 Dubbele 
wissermethode: in 
principe steriele wisser (is op spoedgevallen niet meer). Met simpele wisser, steriel, 
bevochtigen met fysiologisch. Erover wrijven, en daarna met tweede wisser 
droogwrijven  voldoende materiaal voor DNA profiel 

 Daderletsels: krabletsel van slachtoffer wat zich verweert (op gezicht, handen, voorarmen, … Kan leiden 
tot en met bokserfractuur: MC III.  
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SCHEURWONDE 

Hoe onderscheiden van snijwonde? Niet altijd evident, zeker op behaarde hoofdhuid.  
 

 Grote kracht: een vuitslag is voldoende op het voorhoofd om wenkbrauw te klieven, dat is een 
scheurwonde 

o Zware val of slag 
o Pletten van huid tussen object en bot 

 Kenmerken 
o Gerafelde randen: geen mooi, scherpe clear-cut rand 
o Kneus / schaafzoom: aan de rand 
o Weefselbruggen: weefsel is niet clear-cut gescheiden maar opengescheurd waardoor er nog 

weefselbruggen in de diepte lopen 
 
VOORBEELD: slag door 
soeplepel. Afdruk van 
slagoppervlak (ronde 
rode kneuzing), 
doorkruist door een 
scheurwonde. Kracht 
was zodanig groot dat 
huid centraal in 
slagoppervlak is 
gecheurd geraakt, zelfs 
doorgescheurd tot buiten 
impact oppervlak.  
 
Scheurwonden wijzen op 
aanzienlijke kracht en zijn 
nuttig voor spoor 
onderzoek. 
 

 Sporenuitwisseling: wederzijds overdracht. Voorwerp kan schilfers achterlaten en omgekeerd haar en 
bloed op voorwerp 

 Impactrichting: de 
wonde zal ondermijnd 
worden aan de kant van 
de wonde in de richting 
van het impact. Dwz: 
impact op scalp van 
boven naar onder. 
Bovenrand?? zal 
ondermijnd zijn: huid 
losgekomen van 
onderaan.  

 
Ook bij zelfdoding: defenestratie 
en treinlijk. 
 
(we hebben het niet over 
fracturen gehad) 
 

AARD VAN OVERLIJDEN 
… (slide wat niet in pdf staat) 
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SCHEDELHERSENTRAUMA 
In de forensische praktijk is dat bijzonder belangrijk. Dat zijn diegene die een groot potentieel van overlijden 
met zich meebrengen. Dan is niet zelden vraag of het gevolg is van val of slag, of van een slag gevolgd door een 
val. Vb vechtpartij in café tussen zatlappen. 
 
CAVE: geen uitspraken doen over hoe letsel is ontstaan.  

1. Je moet grondig geheel van trauma in kaart brengen.  
2. Kennis nemen van andere letsels rest van lichaam wat verborgen zou geweest kunnen zijn! 
3. Vaststellingen moeten gecorreleerd worden met omstandigheden waarin feiten zich hebben 

voorgedaan.  
Drie elementen laten samen toe om uitspraken te kunnen doen. Waarop baseer je je? 
 

 Val (hoofd in beweging): je gaat ervan uit dat hoofd in beweging was, je krijgt letsels te wijten aan 
dynamiek van beweging (contre coup en subduraal hematoom zijn belangrijkste) 

 Slag(en): letsel op plaats van impact: impact op stilstaand hoofd in theorie. Dan krijg je enkel coup 
letsels. Dat is vooral extraduraal hematoom 

  
Zwart is schedel 
Ankervene is rood lijntje 
Hersenen zijn donkere bal 
 
 trekken aan ankervene, scheuren 
 
(er zijn ook rotatoire krachten e.d., dit 
is simplistisch) 
 
 
 

 
 
Door direct impact kan je ook subduraal hematoom oplopen. 
 
HOEDRANDZONE (VAL) 

 Plaats van impact op het hoofd kan van nut zijn. Vroeger sprak 
men van hoedrand lijn, nu zone: is brede band. Daar loopt men 
het meest frequent letsels op, zelfs bij val van fiets en uit hoogte. 
Alleen uit staande positie kan men geen letsel oplopen bovenop 
het hoofd. Bij val van trap wel!  

 

 Coup letsel op hoedrandlijn 
o Scalpletsel (kneuzing, laceratie) 
o Schedelfractuur 
o Hersen(vlies)bloeding 
o Extraduraal hematoom 
o Hersenkneuzing 

 Contre coup 
o Hersenkneuzing 
o Subduraal hematoom 
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 Val van de trap:  
o altijd gerechtelijk geneeskundig bezwaar! 
o Gemiddeld aantal letsels: 1 tot 2. Je blijft niet botsen. 
o Letsels bevinden zich vooral in hoedrand zonde 
o Meestal niet zo groot, overschrijden de 7 cm lengte niet.  
o Bij valpartijen heb in principe geen indeukingsbreuken. Wel barsten met zelfs radiair patroon. 

 Slag op het hoofd 
o Men blijft kloppen: groter aantal letsels 
o Die letsels zijn ook diffuus over het hoofd verspreid 
o 7 cm of langer: zeker denken aan mogelijkheid van slag 
o Indeukingsbreuken pleiten meer voor slag dan val, tenzij tegen borduur vallen.  

 

 
 

 Regel van Puppe: slag op achterhoofd met stellaire fractuur. Nadien is die gevallen en krijg je onderaan 
een tweede impact met een nieuwe fractuur met uitstralende fractuurlijnen, die stoppen aan 
fractuurlijnen van eerste fractuur. Op die manier kan je soms volgorde van oplopen van fracturen 
reconstrueren 

 Schedelbasisfactuur: overlangs of dwars? 
o Overlangs: voor-achterwaartse krachtinwerking (pletting) 
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o Dwarse: zijwaarts. Belangrijk is dat bij een zeer ernstig plettrauma, is gevreesde en niet-
overleefbare fractuur de scharnierfractuur. Doorheen middelste schedelgroeve scheiding 
voorste en achterste gedeelte van schedel  zie je vooral bij motorongevallen. 

o Circulaire fractuur rondom foramen magnum: overlangse krachtinwerking op wervelkolom 
(hoofd losgetrokken bij acceleratie of wervel instuiken tegen schedelbasis) 

 

SCHERP TRAUMA 

 Snijwonde  lengte > diepte 

 Steekwonde diepte > lengte 

 Onderscheid scheurwonde en scherpe wonde 
 
Snijwonde kom je tegen bij suicide en doding 
 
 

SNIJWONDE 

SUICIDALE SNIJWONDE 

 Polsssnede:  
o meerdere, parallel geschikte 

snijwonden met heel 
oppervlakkige snijwonde tot 
en met schramachtige, zeer 
oppervlakkige sneetjes. 
“Hesitation cuts”, 
probeersneetjes.  

o Is slechte methode van 
suicide. Oversnijden van 
pees doet pijn, die moet je 
oversnijden om aan a. 
radialis te geraken. Die kan 
retraheren (vandaar 
onderwater om het open te houden). Als je aan andere kant wil snijden en pees is over, dan 
gaat het niet meer!  

o Fijne, witte strepen naast elkaar aan niet-dominante zijde: 
automutilatie 

 Halssnede:  
o Je moet niet diep snijden om vena jugularis interna te raken. Kan dus 

ook suïcide zijn. 
o Homicidale keelsnede: niet evident om te weten hoe het is 

gesneden. Het gaat tot op de wervelkolom, alle structuren zijn over. 
Dat kan je bij jezelf niet doen. Kap in wervelkolom, daar heb je kracht 
van derde voor nodig. Hier zijn ook hesistation cuts! Dat is omdat dit 
slachtoffer neerlag – daar heb je een paar pogingen voor nodig om 
diep te snijden. 

 
AFWEERRLETSELS BIJ SLACHTOFFER 

 Bij steekpartij bv 

 Passief: zich afweren, beschermen, handen 
voor ogen  trauma tegen handruggen. Of 
pinkzijde van voorarmen 

 Actief verweer: grijpen naar mes. Duim en 
wijsvinger kan bijna van elkaar gescheiden 
worden, zeer diepe snijwonden, of palmzijde 
van vingers 
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SNIJWONDEN BIJ DADER 

 Mes kan doorschuiven bij weerstand, zelf snijden aan lemmet. 
Typisch aan haldpalmen. 

 
AUTOMULITATIE 
Iemand biedt zich aan met zelf toegebrachte verwondingen met verhaal: 
“Iemand anders heeft mij dat aangedaan.” 

 Meerdere, ondiepe sneden 

 Evenwijdig geschikt, parallell geschikt 

 Toegankelijke, onbelangrijke zones 

 
 Grotere concentratie aan niet-dominante zijde 

 (sparen van kledij) (gelaat, genitalieën, borsten, …)  er zijn uitzonderingen! Er zijn mensen die zich in 
het gezicht kerven, of in rug. 

 Vaak jonge vrouwen met borderline persoonlijkheidsstoornissen 
 

STEEKWONDE 

 Wondlengte versus lemmetbreedte: 
tussen het in- en uittrekken van het mes 
is er beweging en zal de wonde verlengd 
worden.  

 Diepte van steekwonde: is niet 
noodzakelijk lengte van lemmet. Ofwel 
is mes er niet helemaal ingegaan, of 
dieper dan verwacht  men kan 
buikwand tot 4-5cm induwen. 
Steektraject 4-5 cm langer dan breedte 
van lemmet! 

 VORM van steekwonde is belangrijk. 
Diegene waar er overleving is, en 
slachtoffer in ziekenhuis: gebeurt niet 
zelden dat we te laat zijn, en dat wonde reeds gehecht is. Dan is het nuttig foto’s te hebben voordat 
wonde gehecht is 

o Driehoekig: lemmet met stompe kan van boven en scherpe kant vanonder. Scherpe hoek door 
snijdend gedeelte. Soms kan stompe kant uitzicht hebben van fish tail of zwaluw staartje 

o Tweesnedig: aan twee kanten scherpe kant 
o Twee stompe kanten: zeker als het klein is moet je denken aan een schroevendraaier, als het 

groter is moet je denken aan een mes waar het snijdende gedeelte aan het einde overgaat 
naar een stompe deel, de ricasso.  

o Een grote V: is meestal waar het mes er 
2 keer is ingegaan doorheen zelfde 
steekwonde. Insteken, gedeeltelijk 
terug uit, draaien en opnieuw steken 

o Dolk: heeft een stootplaat, bescherming 
tussen heft en lemmet. Als je mes erin 
steekt, botst huid tegen stootplaat. 

 
Wonddiepte (b) versus lemmetlengte (a) 
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SCHOTTRAUMA - BALLISTIEK 

 

KOGEL KARDOES 

1 projectiel Hagelkorrels 

Door handwapens en geweren.  
Rifled, getrokken loop – groeven om kogel te doen 
spinnen om as 

Kunnen enkel door een jachtgeweer. 
Gladde loop 

 

 Ballistische sporen 
 

 Wondballistiek 

 Pathologie (letsels) 

 … 

 … 
 
Huls bevat het kruit. Ontploffing is drukopbouw: gaat kogel door lood naar buiten doen vliegen (hele uitleg 
gemist). Aan welke snelheid? Hoge snelheid. 
 
Kogelpatroon   ‘rifled’ (getrokken loop) 

 Low Velocity Missile: kogels aan betrekkelijk lage snelheid (in principe lager dan snelheid van het geluid) 
o handvuurwapen: revolver/pistool (300 m) 
o karabijn / long rifle .22 

 High Velocity Missile (3000 m): 
oorlogswapens (Kalashnikov HVM) 

 
Pistool: huls wordt uitgeworpen. Plaats waar 
hulzen liggen: LAAT ZE LIGGEN! Trap er niet op! 
Zegt iets over positie of plaats van schutter.  
Revolver: bij revolver zitten die in een 
trommel. De plaats waar de lege huls zit, zegt 
iets over schotvolgorde. Wapen nog 
gemanipuleerd of niet.  
 
Bij elke wapen: BLIJF ER AF. 
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 Kogel is projectiel wat wordt 
afgevuurd door 
ontploffingsproces. 

 Het kaliber van een kogel 
wordt bepaald door de afstand 
tussen twee tegenovergestelde 
velden (niet groeven, maar 
velden: het uitstekend 
gedeelte). Die kogel wordt 
erdoor geperst, omdat kogel 
zelf een fractie van een 
millimeter breder is dan het 
kaliber. De kogel wordt door 
loop geperst. Groeven: spiraal, trekkracht overgezet naar kogel die over lengte as gaat spinnen. Kogel 
zal langer een rechte baan volgen zonder dat kogel tuimelt of kantelt omdat het over eigen lengte as 
kan spinnen.  

 Doordat hij door die groeven en velden wordt gedrukt, ontstaan lijntjes. Dat zijn striaties: wapen had 
5 rechtsdraaiende groeven. Microscopisch onderzoek om te zien of kogel bij wapen hoort. Niet alleen 
klasse-eigenschappen van het fabriceren, maar ook individuele accidentele eigenschappen door slijtage 
van het wapen. Minuscule inkepingen. 

 
 
 

 
 
INSCHOTWONDE 
Afbeelding wat er vrij komt bij een schot 

 Steekvlammetje  

 Rond kogel hangt wolk van verbrand kruit (roet en verbrandpartikels).  
o Op afstand heb je alleen inschotwonde van kogel 
o Dichtbij: inschotwonde omgeven door afzetting van roet 
o Wapen op huid: al wat vrijkomt bij een schot komt onder de huid terecht, dat bepaalt uitzicht 

van wonde. 
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Kogel boort letterlijk een gat, een weefseldefect. Je kan een inschotwonde in principe niet hechten, er is een 
stuk uit. Doordat kogel tegen huid botst, heb je aan de rand een kneuszone. En het schuurt tegen de wondrande 
omdat die draait  schaafwonde.  
Eigenschappen: rond defect omgeven door een vuilniskraag, met daarrond een schaafzone en een kneuszone 
van botsing.  
 
UITSCHOTWONDE: 
Als er genoeg energie overschiet: hoe sneller die kogel, hoe meer energie die kogel heeft, hoe meer kans er is 
dat hij genoeg energie heeft om lichaam te doorboren en door lichaam te gaan. Kogel is dan afgeremd, misschien 
zelfs gekanteld. Zal, als er nog voldoende energie is, huid openscheuren naar buiten. Meestal halve maan vormig 
en groter dan inschotwonde. Wondranden geëverteerd en kunnen gehecht worden! Dat is op gelijk welke 
schotafstand. 
 
Verschil naargelang afstand: 

 Inschotwonde bij contactschot: is de uitzondering, is groter dan uitschotwonde. Wonde vaak 
bijkomende scheurtjes, stellair karakter, en dat de loopmond rond die wonde (omdat tegen huid 
gedrukt) en loopwondafdruk veroorzaakt. 

 Verdere afstand: roetrand + stipling of tatoeage zone.  

 Roet verdwijnt als eerste  dus op afstand gewoon tatoeage of stipling (inbranden in huid) 

 Op nog grotere afstand geen roetzone of stippeling. 
 

VERWONDINGSPOTENTIEEL 

 E = m x v2 / 2: Snelheid van kogel is allesbepalende factor. Kogels die door oorlogsgeweren (type 
Kalasjnikov) worden afgevuurd vertonen veel grotere verwondingen dan kogels door long rifle of 
handvuurwapens: dat is long velocity. 

o HVM vs LVM 
o Stopkracht: Dat de kogel zodanig ontworpen is dat die afgeremd is in lichaam. Doelstelling: 

 Iemand die erachter staat zal niet geraakt worden 
 Persoon wordt tot staan gebracht als die op u afkomt: verwondingspotentieel is 

groter als het stopt in het lichaam. Alle potentiële energie om te verwonden blijft in 
het lichaam. 

Hoe? Door iets te doen met tip van kogel. Men kan 
die een soft nose geven, hollow point (holte in 
maken). Als het tegen de huid botst, zal kogel 
vervormen en zelfs zijn paraplu opentrekken als 
paddenstoel, zodat die afremt in het lichaam. 
“mushrooming” 

 Weefseleigenschappen 
o Elasticiteit 
o Vochtgehalte 

 

 LVM: Kogel veroorzaakt wonddefect. Met kleine 
drukgolf, vertaalt zich in een kneuszone of 
contusiezone. Dat is het. De wonde neemt 
ongeveer de diameter van het kaliber aan, 
grosso modo. 

 Bij high velocity: kracht is zo groot dat er een 
wondtraject is, maar drukgolf is zo groot dat 
weefsel rond schotkanaal ook wordt vernietigd. 
Fractie van de zone is hevig samengedrukt: 
necrose zone, weefsel sterft af nadien en je 
krijgt een veel groter defect. Dat zijn de wonden 
die per definitie zijn geïnfecteerd. Vuil 
aangezogen mee naar binnen. Dat is 
oorlogschirurgie, leidt vaak tot amputatie, dat zijn wonden die je niet mag hechten, open laten, … 
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SCHOTTRAUMA - JACHTPATROON 

 Jachtgeweer (gladde dubbbelloop / 50 m) “choke” 

 Jachtpatroon (hagel/kardoes) 

 
 
Dat zijn totaal andere verwondingen. Projectiel is nu een schrootbeker (meestal plastiek) gevuld met kleine 
bolletjes hagel. Afgesloten door prop. 
 
Twee verschillen met kogelpatronen: 

 Meerdere projectielen tegelijk (hagel) 

 Munitie is veel groter: diameter van bijna 2 cm, terwijl grootste kogels diameter van 10 mm hebben. 
Dat maakt een groot verschil. Men heeft veel meer kracht nodig om die af te vuren, ontploffing is veel 
groter. Men kijkt naar schouder van diegene die het afschiet: men heeft terugslag en kneuzing van 
schouder als je het nog niet gewoon bent. 

 
Wat gebeurt: 

 Roet en kruid naar buiten, grote steekvlam 

 Schrootbeker zal naargelang het kaliber in drie of vier vleugels openplooien. 
o Als geweer meteen tegen huid: alles naar binnen door 1 groot gat 
o Wat verder: nog 1 groot gat waar alle hagel naar binnen, maar daar rond afdruk van vleugels 

want schrootbeker botst tegen huid 
o Nog verder: scheiden en krijg je mogelijks een aparte wonde van schrootbeker want zakt 

tijdens de vlucht 
o Nog verder gaat hagel helemaal uit elkaar gaan 
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Gevolgen 

 Contactschot is enorm destructief! (bv in mond). Meestal kan je alleen zelf aan trekker als je zittend 
tegen keel loop zet. Dan schiet er niets meer over van je hoofd. Heel wat opkuiswerk. Zeer destructief 
op korte afstand. 

 Bij toenemende afstand zeer afnemend verwondingspotentieel. 

 Gat 
o Tot 30 cm: 1 groot gat 
o Tussen 30 cm en 1 m: 1 groot gat met gekartelde randen 
o > 1 m: individuele satellietletsels, kleine gaatjes door hagelkorrels 
o Vanaf 10 m: individuele letseltjes 

 

 
 
Hagel is uitgevonden zodat konijn toch nog doodgaat op grotere afstand  oppervlakte waarmee je slachtoffer 
wil raken is groter. Dus als je niet goed kan schieten, toch nog raken. 
 

 Loop van jachtgeweer vernauwt naar uiteinde toe om hagelkorrels zo lang mogelijk samen te houden 
met druk. Als je jachtgeweer schiet met afgezaagde loop, geldt alles van hierboven niet, spreiding 
gebeurt veel sneller 

 

SCHOTTRAUMA: DODING VS ZELFDODING 

 Doding met schietwapens is buiten de grootsteden relatief zeldzaam.  

 Iets meer tegenkomen met zelfdoding. De laatste jaren is het verminderd door nieuwe wapenwet. 
 
Kan iemand het zelf hebben gedaan? 

 vindplaats wapen  onmiddellijke nabijheid 

 plaats inschot: slaap, voorhoofd (geen goed gedacht, zeker niet als je in het midden schiet), mond, kin 

 aantal schoten 1 (zelden meer!) 

 schotafstand   druk- of contactschot 

 sporen 
o ‘backspatter’: heel belangrijk. Als je dood moet vaststellen  oorspronkelijke situatie is 

belangrijk om onderscheid te maken tussen zelfdoding of niet. High velocity bloedspatjes: uit 
inschotwonde vliegen bloedspatjes weg, bv op hand bij handvuur. Als je dat niet hebt, kan het 
geënceneerde zelfdoding zijn. 

o (kruitsporen) 
o Voorbereiding 
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VERKEERSTRAUMATOLOGIE 

 > 50 000 letselongevallen / jaar 

 ca. 1000 doden / jaar 

 meeste doden 
o in leeftijdscategorie < 30 j & > 65 j 
o distributie 

 ± 60 % inzittenden voertuigen 
 ± 10 % voetgangers 
 ± 30 % tweewielers 

(± 10 % fietsers, ± 10 % brom- & ± 10 % motorfietsers) 
 

OORZAKEN 

 Omgevingsfactoren 
o toestand wegdek 
o zichtbaarheid 
o onvoorzien obstakel 

 Technische factoren 
o defect 

 remmen 
 Lichten 

o klapband… 

 Menselijke factoren 
 

MENSELIJKE FACTOREN 

 ongeschiktheid (rijvaardigheid) 
o ‘onder invloed’ van gedrags/bewustzijnsbeïnvloedende middelen : alcohol – drugs – 

geneesmiddelen - Cave geneesmiddelen: als iemand benzo’s gaat nemen ’s ochtends, moet je 
hem verwittigen dat zolang er geen gewenning is, of therapie loopt, dat hij niet rijgeschikt is! 
Zelfde met antidepressiva, … 

o ziektetoestand: epilepsie, diabetes… 
  CARA/Tijdschr. voor Geneeskunde,57, nr. 1, 2001; 9-22 

 onaangepast rijgedrag 
o vermoeidheid 
o onoplettendheid (o.a. ‘dode hoek’-ongevallen) 
o roekeloosheid - onvoorzichtigheid 
o onaangepaste snelheid 

 plotse ziektetoestand (hart/bloedvaten, hersenen) 
o acute hartaanval 
o epileptische aanval 
o verstoorde glycemie 
o spontane aortaruptuur 

 
Ziektetoestand: iemand kan geen rijbewijs krijgen of tijdelijk inleveren als die aan een bepaalde ziektetoestand 
lijdt die niet onder controle is. Bv epilepsie die niet in stabiele fase is gekomen. Iemand met instabiele angor, die 
kans maakt op hartinfarct. Slecht gecontroleerde diabetes, … Dat komt je allemaal tegen in praktijk van 
rijgeschiktheidsevaluaties. 
 

ALCOHOL 

 0,5 promille  bij minst ervarenen zal het reeds een verhoogd risico op ongeval veroorzaken 

 Kijk eens na wat de effecten zijn op motorische cognitieve functies. Zeer snel gestoord zijn van 
coördinatie en fijne motoriek! Normaal heb je 0,8 tot 1 s nodig om te reageren.  
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 RijdenOnderInvloed (DrivingUnderInfluence) 

o verkeersnorm: vanaf 0.5 ‰ (bloedname) 
o dronkenschap 

 gedragspatroon 
 coördinatietesten 

 staptest - Romberg - vinger-neustopproef 
 oogsymptomen 

 conjunctivale stuwing- mydriase - horizontale nystagmus 

 Effecten op rijvaardigheid 
o 0.3 ‰: optische reactietijd met 10 %  
o 0.5 ‰: coördinatiestoornissen 
o 0.6 ‰: vermindering waakzaamheid 
o 0.7 ‰: toename ‘tunnelzicht’ 
o 0.8 ‰ 

 bij iedereen gestoorde cognitieve functies (beoordelingsvermogen) 
 steeds verhoogd risico op VKO 
 verminderde pijngevoeligheid en tijdsbesef 

o 1.2 - 1.5 ‰ 
 reactietijd met 35 %  
 aantal foutieve reacties met 40 - 45 %  

 

AARD EN ERNST VERWONDINGEN 

Zeker bij ongevallen met snelheid > 40 km/u  vooral de snelheidsverandering, de deceleratie (soms 
acceleratie) heeft belangrijkste verwondingspotentieel 

 Type slachtoffer 
– inzittende voertuig 
– voetganger 
– tweewieler 

 Ongevalsdynamiek 
– impactgeometrie: frontaal - staart - zijwaarts 
– impactsnelheid (snelheidsverandering-wet v.d. traagheid) 

 
IMPACTSNELHEID / SNELHEIDSVERANDERING 

 Direct trauma   contactletsels 

 Indirect trauma 
– krachtgeleiding 
– acceleratie-deceleratie (rotatoire en shearing krachten) 

 subduraal hematoom en diffuse axonal injury 
 aortaruptuur 
 lever/miltruptuur 
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 overeenkomstig valhoogte in m tegenover snelheid (30 km / u = val van 4 m) 

 Overlevingspotentieel van val van 6 m, twee verdiepingen, botsen tegen 40 km/u: kans op dodelijk 
schedelhersentrauma significant. 

 Aortaruptuur: zie je bijna altijd bij botsingssnelheden van > 60 km/u. 
 

VOERTUIG: FRONTAAL (80%) 
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LETSELPATROON INZITTENDE 

 Hoofd (& nek) 
o CCT 

 Borst (“steering wheel injury”) - diegene die geen 
gordel dragen, en zeker in afwezigheid van een airbag: 
steering wheel injury: compressie van borstkas met 
daarmee verbonden letsels 

o Flail chest 
o Hemo/pneumothorax 
o Longletsels  

 Ledematen 
o Distorsies 
o Fracture  

 (glasssplinterletsels – rondvliegende voorwerpen) 
 
 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

 
 

 Gordel houdt u vast. Die snoeren meteen aan, de moderne. Je vertraagt mee met auto in plaats van 
verder te vliegen aan snelheid van auto. Enorme vertragingseffect. Het is een van de belangrijkste 
uitvindingen in zake verkeersveiligheid. Behoedt u voor ergere kneuzingen. 

 De airbag is er nu bijgekomen. Helpt mee ALS JE UW GORDEL DRAAGT. Als je botst tegen een airbag die 
zich aan geweldige kracht ontplooit  je botst tegen de airbag. Retinaloslatingen bij botsingen aan lage 
snelheden, airbag ontplooit zich en gordel niet dragen of te dicht bij stuur zat. 

 

GORDELTEKEN –  GORDELLETSELS 
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 kan tekens nalaten, kan verwondingen nalaten als je aan hoge snelheid zat. Je vliegt met borst tegen 
gordel, en die zal huid kunnen kneuzen, maar ook sternumfractuur, ribfractuur. Als gordel niet goed 
gedragen is, andere letsels. Gordel mag niet over hals, mag niet onder oksel of over buik. 

 Schouder naar bekken 

 Zwangere vrouwen: overtuig die van de gordel te dragen! Bescherming voor zichzelf en ongeboren 
leven. Er is geen enkel excuus om gordel niet te dragen. NIET OVER BUIK! ONDER de buik.  

 
Letselpatroon inzittende 

 Zijwaarts  letsels aan impactzijde 

 Staart  halswervelzuildistorsie: 
“whiplash” 

 Bij staartbotsing is er 1 type letsel waar men 
zeer zich voor moet hoeden: whiplash.  

 
Ejectie  vaak fataal 

 Geen gordeldracht 

 Roll-over (overkop) 

 Gevaar voor 
o Overrijding 
o Inklemming (traumatische asfyxie) 

Uitwerpen tegenhouden door gordel. Dat is belangrijkste. Als je botst is kans groot dat je door de voorruit naar 
buiten vliegt. Dat is geen goede zaak voor het hoofd. Je botst tegen iets anders  overlevingskans bijzonder 
klein 
 

VOETGANGER 
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Dynamiek van voetganger die wordt opgeschept: is persoon aangereden? 

 1e fase: wat botst er met voetganger? Meest uitstekende punt: bumper. Kan gaan van kneuzingen tot 
breuken aan onderste ledematen, meestal net onder de knie.  

 Op dat ogenblik wordt slachtoffer opgeschept, komt op motorkap met lichaam en vooruit met hoofd 
 barsten met spinnenweb patroon. Daar heb je meest kans om dodelijk schedel-hersentrauma op te 
lopen.  

 Ondertussen krijgt voetganger snelheid mee van snelheid waarmee auto reed. Meestal stopt chauffeur 
wel. Auto remt plots, maar jij hebt snelheid van auto. De auto remt, je hebt snelheid en richting mee 
(snelheid beweegt zich in richting waarmee men zich begeeft)  voorwaarts afgeworpen. 

 Als slachtoffer achter auto ligt: aan zeer hoge snelheid (70 km) uit schoenen de lucht in, auto rijdt onder 
u door en je ligt erachter. Ondertussen ledematen verloren. 

 
LETSELPATROON VOETGANGER 

 Primair contact 
o Aanrijding (hoogte! + richting) 
o Bumper injuries 

 Bilateraal symmetrisch 
 Bilateraal asymmetrisch 
 Unilateraal  

 Secundair contact 
o Opscheppen 
o Dij/bekken en hoofd/hals 

 Tertiair contact 
o Afwerpen 
o Obstakels 

 

OVERRIJDING / OVERROLLEN 

 Herken je doordat slachtoffer in contact komt met 
onderkant voertuig 

 Vuil, schavingen  je wordt meegesleurd over afstand. 
Als er over lidmaat rijdt, heb je compressie of 
plettrauma vaak gepaard met avulsie van huid die 
losscheurt van spiercompartiment. 

 

 Compressietrauma 

 Schuurletsels 

 Hitte-letsels 

 Bevuiling (olie, …) 

 Banden (profiel)letsels 

 Décollement / avulsie 
 
BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 

 impacthoogte 
o boven zwaartepunt: neerdrukken (overrijden) 
o onder zwaartepunt: opscheppen 

 impactsnelheid 
o sterk remmen:  voorwaarts afwerpen 
o ‘lage’ snelheid:  zijwaarts afwerpen 
o ‘hoge’ snelheid :  achterwaarts (over het dak) 
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LETSELPATROON TWEEWIELER 

 Snelheid + onbeschermd 

 Impact + val 

 Risico:  helm ! 
o craniocerebraal trauma 

 closed head injury 
 schedelbasisfractuur 

(‘ringfractuur’) 
o # wervelkolom 

 

 
 

 



 
 
 

83 
 

VII. FORENSISCHE KLINIEK 
 

 Fysieke agressie 
– Intrafamiliaal / partnergeweld 

• battered wife 
• battered elderly 

– crimineel geweld 
• vechtpartij 
• home/car jacking ; tiger kidnapping 
• verkeersagressie 
• overval 

 Seksuele agressie 
– aanranding eerbaarheid 
– verkrachting 

 Kindermishandeling 
 

FYSIEKE AGRESSIE 

 Aard van de letsels  aard feiten: verschil scheur- en snijwonde is belangrijk om te weten of het een 
stomp of scherp voorwerp was. Bij stomp geweld met vuistslagen is het iets anders dan wanneer men 
een wapen ter hande heeft zoals een mes. 

 Ernst van de letsels  ernst feiten: ook daar zijn er juridische bedenkingen, men kan mensen 
aanhouden als er bepaalde gevolgen zijn 

o voorlopige aanhouding 
o bepaling strafmaat 

 Gevolgen  evaluatie menselijke schade 
o tijdelijke gevolgen 
o blijvende gevolgen 

 strafrechtelijk: gebruikt andere definities om de ernst van de feiten waaraan een 
eventuele strafmaat gebonden is, te bepalen 

 burgerrechtelijk (begroting schadevergoeding) 

 Bewijsvoering  (biologische) sporen: ook bij levende slachtoffers en gekwetste verdachten 
 

ERNST 

Als we geconfronteerd worden met een gekwetste persoon moet je een zo nauwkeurig mogelijk bilan van de 
gekwetste persoon maken. Zeker uitwendige letsels (afmeting, anatomische lokalisaties, …) 
 
Wordt niet alleen bepaald door verwonding maar ook algemene toestand. 
 

 Aard van de letsels 
– uitwendig: beschrijving per letsel 

• kenmerken / type letsel 
• anatomische locatie (evnt. voetzoolhoogte, afstand tot repairs) 
• afmetingen 

– inwendig 

 Ernst 
– Algemeen impact 

• Bewustzijn (GCS) 
• Vitale parameters 

– Bloeddruk 
– Hartslag 
– Ademhalingsfrequentie 
– Ernst van de letsels 

• Abbreviated Injury Score 
• Injury Severity Score 
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ABBREVIATED INJURY SCORE 

Oorspronkelijk ontworpen om letsels binnen een polytrauma op te lijsten, en drie belangrijkste scores zijn 
belangrijk om overlevingskans te kunnen inschatten. Forensische gebruikt dat ook. 
 

1= licht 

 Kneuzingen, schavingen, … 

 “lichte” hersenschudding 

4 = levensbedreigend 

 Orgaanscheuren 

 Open thoraxwonden 

2 = matig ernstig 

 Matige hersenschudding 

 Ribfractuur  

5 = kritiek 

 Laceratie grote arterie 

 Hartletsels  

 Orgaanavulsie  

3 = ernstig 

 Inwendige kneuzingen 

 Fracturen  

6 = fataal 

 

 Mensen die op spoed binnenkomen, nazicht en eventuele behandeling en meteen terug ziekenhuis 
verlaten = licht gekwetste 

 Iemand 24 u of meer gehospitaliseerd: matig ernstig 

 Kan als leidraad voor medisch attest 
 

FORENSISCHE INTERPRETATIE 

 Traumatomechaniek: hoe kunnen letsels ontstaan, op welke manier? 
o Kracht: aard / richting / intensiteit 
o Daadinstrument 

 Reconstructie 
o Accidenteel of intentioneel 
o Zelf of derde 

 
Bij overlevende slachtoffers is dit niet altijd evident. 
Voorbeeld: iemand op Werchter neergestoken. Steekmes in de carotis, gehecht. Onderzoeksrechter: vraagt welk 
type mes in aanmerking komt. Je kan het niet afleiden, want chirurg heeft gesneden door steekwonde. Maar je 
kan foto nemen van wonde voor de ingreep. Dat zegt iets over de aard van het steekwapen. 
 
 

CHIRURGISCHE BEHANDE LING 

 documenteren wondranden/-uitzicht/-afmetingen 
  correlatie daadwapen 

 documenteren traject van mes/kogel/ vw. in lichaam – 
  beoordeling ernst van de verwondingen 

 verwijderen en bewaren projectiel(en), mespunt, glas… -- laat zelf geen sporen na. 
 plastic pincet: 

– CAVE extreme manipulatie  sporenonderzoek! (met metalen pincet op zacht lood van kogel 
knijpen: dan laat je zelf sporen na) 

– niet meegeven met betrokkene! Zet het op een veilige plaats. 

 bewaren van weggesneden weefselfragmenten (formol) 
  microscopisch onderzoek: 

– vitaliteit / ouderdom letsels 
– opsporen van kruitsporen bij schotwonden… 

 
Voorbeeld: homejacking, overvallen om Porsche te stelen. Man wachtte inbrekers op met een wapen. Zelf 
neergeschoten met Kalasjnikovs. Ze schieten politie neer. Het is bijzonder moeilijk om te weten hoe een kogel in 
een uit het lichaam is gegaan.  
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Schotrichting is belangrijk: als iemand bovenaan staat en schiet op iemand die naar boven komt: hoe kan die 
een schot van boven naar beneden krijgen? 1e kogel in buik, kruipt weg, kruipt in elkaar en krijgt 2e schot van 
bovenaf.  
 
Foto van Pim Fortuin: foutje gemaakt. Gebruik nooit plastic zakken om sporen te bewaren.  
Vijanden van DNA: vocht en warmte, en enigszins licht. Dus papieren zakken ipv plastic zakken 
(condensatievocht, opwarming, …). 
 

SEKSUELE AGRESSIE 

Elke vorm van seksuele penetratie zonder toestemming. “Neen zeggen” volstaat. Geen toestemming geven 
volstaat om het verkrachting te noemen. Seksuele penetratie van alle mogelijke lichaamsopeningen door om 
het even welk voorwerp.  
 
Seksuele agressie gebeurt vaak onder dwang. Dan is er af en toe ook geweld, zeker als het om vreemden gaat.  
 

 documentatie van ‘seksuele agressie’ 
– letsels: genitaal en extra-genitaal – wurging! (vaak in die context gebruikt). Denken aan 

wurging als: 
• Wanneer patiënte een gat in geheugen heeft (bewusteloosheid: intoxicatie of 

strangulatie) 
• Wanneer verhaal wordt gebracht van plots urineverlies of stoelgangsverlies 
• Als er klachten zijn van keelpijn, heesheid, sliklast, moeilijker kunnen spreken 

 MR voor larynxoedeem, breuken aan keelskelet, … Een zeldzame keer kan er een 
intimascheur van de carotis zijn opgetreden. Bij ernstige wurgpogingen is er laryngeaal 
oedeem met secundaire verstikking uren na de feiten. Ga er niet te licht over heen. Hij 
vindt MR beter, want laryngoscopisch onderzoek is geen pretje en daarmee kan je niet 
alles in het licht stellen 

– aanwijzingen seksuele handelingen 

 verzamelen van bewijsmateriaal 

 vaststellen van gevolgen 
– zwangerschap – morning after of dergelijke 
– Seksueel Overdraagbare Aandoeningen – HIV profylaxe is heel belangrijk geworden 

hedentendage 
– ‘post-rape’ syndroom – PTSD gekoppeld aan verkrachting 

 

MEDICOLEGAAL ONDERZOEK 

Slachtoffer moet zich uitkleden op papieren doek zodat haren e.d. worden opgevangen. Patiënte staat in blootje: 
is niet evident, je moet beginnen met goed gesprek om zo veel mogelijk te achterhalen.  
 

 datum en uur onderzoek! 

 anamnese 
– datum en uur der feiten 
– “verhaal” van patiënte: je schrijft op wat ze zelf zegt, niet wat je denkt dat ze zegt. “Mijn man 

heeft mij verkracht”. Je schrijft niet: “verkrachting door echtgenoot”  je was er niet bij, je 
weet het niet 

– vragen naar aard seksuele handelingen en geweld 
– datum laatste gewenste betrekkingen 

 klinisch onderzoek 
– extra-genitaal 
– genitaal 

 afname van stalen 
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LICHAMELIJK ONDERZOEK 

 extra-genitaal 
– kneuzingen (binnenkant armen & dijen/ knevelsporen…) 
– beetletsels 
– wurgsporen (hals - petechiën…) 

 genitaal 
– letsels 
– status hymen: er is niets zo moeilijk als beoordeling van status van het hymen. Foto van nemen 

en proberen te beschrijven. 
 

SPORENONDERZOEK 

In doos zit materiaal om alles af te nemen. Stappenplan. Er is iets om staal van huid te nemen: bedoeling is dat 
je vlek op huid bemonstert. Bloedvlek, spermavlek. De huid op zich bemonsteren heeft geen enkele waarde. 
Oraal, anaal en vaginaal afnemen: als je zeker bent dat daar geen handelingen zijn geweest, moet je die patiënt 
niet een tweede keer verkrachten! 
 

 SeksueleAgressieSet 

 afname van stalen 
– kledij (slip !) sperma 
– wissers vaginaal (oraal, anaal...)   DNA 

Spoelen: je verdunt hetgeen wat zou kunnen zijn, en je 
morst. Het opvangen is niet evident, de helft loopt ernaast. 
Vervang dat door wissers. Je hebt geen speculum nodig, 
gewoon anaal, oraal en vaginaal met wissers opvangen wat 
je nodig hebt. Je moet wel vaginawand nemen, in mond 
wangkuil aan binnenkant. 

 
– (droge) uitstrijkpreparaten   spermatozoa 

Er zal ook gevraagd worden uitstrijkpreparaat: is van oude tijd. Dit heeft niets met PAP te 
maken  dus met eerste wisser over draagglaasje, zachtjes. Aan de lucht drogen. 
 

– bloed (EDTA !, LiHe e.a.)    DNA, toxicologie 
Neem je voor toxicologisch onderzoek (groene tube) en voor een referentiestaal voor DNA 
(paarse tube, EDTA) 
 

– urine toxicologie 
Is goed voor screening maar zegt niets over beïnvloeding van gedrag  daarvoor heb je 
bloedconcentratie nodig, om te weten in welke mate iemand geïntoxiceerd is. Meest 
voorkomende is ALCOHOL! Vloeibare XTC is in optocht, dat ook in kleine hoeveelheden in 
lichaam aanwezig is. Exogeen toegediend: kleine coma van een paar uren. De meest 
voorkomende zijn benzo’s en alcohol. 

 
– (vreemde schaam-) haren   DNA 

Kammeke om schaamstreek uit te kammen en vreemde haren verzamelen 
 

– nagelranden     DNA 
Wissers: slachtoffer wat zich verzet heeft en gekrabd heeft. 
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KINDERMISHANDELING 

 Prevalentie: cijfers uit Britannië, maar we zien alleen topje van de ijsberg. 
– vooral < 5 j 
– recidief in 60 % 
– dodelijk in 10 % 

 Vormen    NIET-ACCIDENTEEL TRAUMA 
– battered child syndroom  
– shaken infant syndroom 
– Münchhausen by proxy syndroom 
– Verwaarlozing: meest voorkomende. Kan emotioneel (geen aandacht geven: kind normale 

ouderlijke liefde ontzeggen), sociaal (niet naar school laten gaan) en fysiek (te weinig eten 
geven, onvoldoende kleding  meest voorkomende, vaak gerelateerd aan sociaal 
achtergestelde situatie). 

 
Meest voorkomende dader is de moeder. Er is een lichte verschuiving aan de hand: het wordt meer en meer de 
nieuwe partner van de moeder, de niet-biologische vader. Die komt meer en meer in het vizier als de 
mishandelaar. Op jonge leeftijd is diegene die het meeste zorg moet dragen voor het kind meest voorkomend 
als dader van. 
 

 Meest voorkomend: stomp geweld, vooral tegen hoofd en ook tegen buik. Lever is nog groot bij kind, 
dus zeer gevaarlijk om te scheuren.  

 Shaken baby. 

 Andere minder frequente vormen: vergiftiging, toeknijpen van keel, smoren (toeknijpen van neus) 
 

“BATTERED CHILD”  

Kind loopt op niet-accidentele wijze een trauma op. Je denkt aan kindermishandeling bij:  

 Kneuzingen bij een kind wat nog niet kruipt, nog niet staat, speelt, zijn altijd verdacht!  

 Fracturen op jonge leeftijd (kinderen van 1, 2 jaar) 

 Kneuzingen op niet gemakkelijk bereikbare plaatsen (binnenkant van armen, dijen, romp, gelaat)  
zeker wanneer er een typische vingertop of vuistslag vorm is. Gekneusde oorschelp is 
kindermishandeling tot tegendeel is bewezen. 

 

 Verschillende letsels van verschillende ouderdom 

 kneuzingen > 1 cm ! 
– ‘spot bruise’, ‘slap mark’, ‘knuckle punch’, ‘pinch mark’ 
– profielkneuzing: tramspoor, beetwonde 
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 Brandwonden: was kind in staat om op accidentele manier brandwonde op te lopen? Soms is het door 

onachtzaamheid, eventjes alleen gelaten en de gelegenheid heeft om zelf een kraan open te draaien, 
… De knop naar mishandeling wordt vaak niet omgezet. Kind jonger dan 2 jaar met letsel: 
kindermishandeling MOET IN DD KOMEN, altijd! 

– Cigarette burns 
– Strijkijzer, heet water 

 Botbreuken 

 Inwendige verwondingen: CCT! – leverruptuur 
CCT bij val =< 1,5 m  < 0,48 dood / 1 miljoen kinderen: dus ZEER onwaarschijnlijk 
 
BRANDWONDEN 

 Symmetrische distributie 

 Geometrische figuur 

 Scherp afgelijnd (demarcatielijn) 

 Profiel 

 Uitsparen lichaamsplooien 
 

 
 
FRACTUREN 
Ribfracturen, wervelfracturen, en een typische fractuur is de bucket handle (de corner fractuur) = de metafysaire 
fractuur. Dat is pathognomoisch, wijst op abnormale manipulatie thv ledematen. Geforceerde beweging van het 
gewricht. 
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 Metafysaire fracturen: pathognomonisch voor niet-accidentele origine 
– ‘force de cissaillement’ (slingeren, torsie) 
– vooral t.h.v. knie, enkel, schouder 
– vaak gepaard met ontstaan van subperiostaal hematoom 
– RX : fissuur t.h.v. epifyse 

• en face : bucket handle 
• profiel: corner 

– Heling (histologie): focale groeistop t.h.v. de costochondrale epifysaire junctie 
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RX (total body) 

 Ribfracturen zijn N-AT wanneer 
– buiten de perinatale periode 
– geen verhaal van veroorzakend trauma 
– geen (bimanuele) reanimatie 

 # van oudere of verschillende datum  heling 
– fibreuse callus: vanaf 10 dagen 
– periostale reactie: 2-4 weken 
– osseuse callus: 4-8 weken 

 

SHAKEN INFANT SYNDROOM 

Is kind dat hersenschade onder de vorm van bewusteloosheid, meestal, een subduraal hematoom en 
netvliesbloedingen heeft opgelopen door seconden lang zeer heftig, buitensporig te schudden. Een keer in de 
lucht gooien of op knie schudden is niet voldoende. 
 
Gevolgen: 

 Encefalopathie, bewusteloosheid 

 Of het kind gaat de symptomen ontwikkelen (nausea, misselijkheid, braken, bleek worden, bradycardie) 
door toenemende intracraniële druk door subduraal hematoom. 

 Meesten hebben het onmiddellijk, en anders binnen de 6 uur. Zeer uitzonderlijk gaat er langere tijd 
overheen. 

 

 heftig schudden 

 letsel-triade 
– subduraal hematoom 
– retinabloedingen 
– stomp trauma: grijpletsels 

 
triade SDH + retinale bloedingen + encefalopathie zonder 
verhaal van trauma = N-AT (studie Pediatrics 2003) 
 

 symptomen meestal binnen de 6 uren 
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MÜNCHHAUSEN BY PROXY SYNDROOM 

 psychiatrische aandoening in de meeste gevallen van de moeder: via kind aandacht vragen voor 
zichzelf. Leidt vaak tot recidiverende hospitalisaties bij verschillende artsen. 

 veelvuldige hospitalisatie kind 

 graden van ernst 
– ‘false illness story’: moeder brengt een verhaal van ziekte, maar het blijft bij een verhaal. “Het 

heeft gestuipt” 
– ‘fabrication of signs’: moeder gaat symptomen nabootsen. Bv potje urine met 

menstruatiebloed in. Kind ondergaat nodeloze onderzoeken, is op zich mishandeling.  
– ‘induced illness’ (~ ALTE !): het kind ziek maken 

• Intoxicatie: bij iedereen, volwassen of kind! Neurologische symptomen waar je geen 
verklaring voor vindt: denk aan intoxicatie! 

• smoring: tot het bewusteloos wordt: bradycard, bleek soms stuipend kind wat op 
sterven na dood is wanneer men naar spoedgevallen holt, en dan plots opklaart. Voor 
hetzelfde geld blijft het kind erin! (acute life threatening event - ALTE) 

 

KINDERMISHANDELING – DIAGNOSE 

 alarmsignalen 
– laattijdig hulp zoeken – ongebruikelijke arts 
– inadequaat verhaal 
– multiepele letsels van verschillende ouderdom 
– AcuteLifeThreateningEvent 

 diagnostiek   bescherming kind – je moet als behandelende arts niet de ouders beschuldigen. Het 
beste wat je kan doen (en wetgeving voorziet dit): als personen in zwakke positie, in acuut levensgevaar 
of levensbedreigend letsel  MOET je aangeven, als er geen andere mogelijkheid is. 

– anamnese en observatie van het KIND 
– multidisciplinair onderzoek 

• wetsarts - pediater - RX - oftalmoloog – labo 
– correlatie met leeftijd, plaats, verhaal… 

 

VASTSTELLEN KINDERMISHANDELING 

 ERAAN DENKEN! 

 Voorbeschikkende factoren 
o Ongewenste zwangerschap/kind 
o Sociaal isolement / onstabiele gezinssituatie 
o Misbruik drugs / alcohol 

 Accidenteel versus niet-accidenteel 
o Correlatie met het ‘verhaal’ 
o Correlatie met ontwikkelingsstadium 
o Correlatie met eventuele ziekte 

 
Differentiële diagnose 

 Bloedingsziekten 

 Verhoogde fractuurneigingen, o.a. metabole afwijkingen 

 Gastro-intestinale pathologie 

 Dermatologisch aandoeningen 
 
o.a.  

 Erythema multiforme / nodosum 

 Impetigo 

 Phyto-photodermatitis 

 Mongoloïde vlekken 

 Capillaire hemangiomen 

 Epidermolysis bullosa 

 Bloedziekten 
– Stollingsstoornissen 
– Leukemie 

 Henoch – Schönlein purpura 

 Osteoporosis imperfecta 

 Ehlers Danlos syndroom 
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 Neurofibromatosis 

 Gastro-intestinale afwijkingen 

 Anogenitaal lichem sclerosis 

 Hematurie 
 

FYSIEKE AGRESSIE EN MEDISCH BEROEPSGEHEIM 

Hoe te handelen? 
Geen tijd om fysieke agressie en beroepsgeheim te behandelen  lees het eens! 
 
SLIDES 

BEROEPSGEHEIM 

 Code van Geneeskundige Plichtenleer 

 Art. 458 Sw: schendig beroepsgeheim strafbaar buiten 
• “zij die geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen” 
• “het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken” 

 Art. 20 K.B. 31 mei 1885 
o Aangifteplicht van ‘geval dat aanleiding geeft tot gerechtelijk onderzoek, zoals, vb. vergiftiging’ 

 

CODE GENEESKUNDIGE PLICHTENLEER 

 Art. 55 Het beroepsgeheim dat de geneesheer moet bewaren, is van openbare orde. De door patiënten 
geraadpleegde of om zorgen of raad verzochte practici zijn in alle omstandigheden door het 
beroepsgeheim gebonden. 

 Art. 56 Het beroepsgeheim van de geneesheer omvat zowel al wat de patiënt hem heeft gezegd of 
toevertrouwd, als wat de geneesheer weet of heeft ontdekt ten gevolge van onderzoekingen of van 
door hem gedane of aangevraagde navorsingen. 

 Art. 57 Het beroepsgeheim omvat alles wat de geneesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, 
vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep 

 Art. 63 De voor de gerechtelijke overheid gedagvaarde geneesheer mag weigeren getuigenis af te 
leggen over door het beroepsgeheim gedekte feiten, door zich te beroepen op dit beroepsgeheim. 

 Art. 64 De verklaring van een zieke waarbij hij de geneesheer van zijn zwijgplicht ontheft, volstaat niet 
om de geneesheer van zijn verplichting te ontslaan. 

 Art. 65 De dood van een zieke ontheft de geneesheer niet van zijn beroepsgeheim. De erfgenamen 
kunnen hem er evenmin van ontslaan of erover beschikken. 

 

ART. 61 (GEWIJZIGD OP 16 NOVEMBER 2002)  

§1. Als een geneesheer vermoedt dat een kind wordt mishandeld, seksueel wordt misbruikt of ernstig wordt 
verwaarloosd dient hij te opteren voor een multidisciplinaire benadering zoals bijvoorbeeld de inschakeling van 
een voor die problematiek opgerichte specifieke voorziening. 

 Indien een geneesheer vaststelt dat een kind in ernstig gevaar verkeert dient hij onmiddellijk het nodige 
te doen om het kind te beschermen. Indien het gevaar dreigend is en er geen andere middelen zijn om 
het kind te beschermen, kan de geneesheer de procureur des Konings in kennis stellen van zijn 
bevindingen. 

 De ouders of de voogd van het kind zullen door de geneesheer geïnformeerd worden over zijn 
bevindingen en de initiatieven die hij wenst te nemen tenzij dit de belangen van het kind kan schaden. 

 Alvorens om het even welk initiatief te nemen, dient de geneesheer voorafgaandelijk met het kind te 
overleggen in de mate dat zijn onderscheidingsvermogen dit toelaat. 

 
§2. Als een geneesheer vermoedt dat een door ziekte, handicap of leeftijd weerloze patiënt wordt mishandeld, 
misbruikt of ernstig wordt verwaarloosd zal hij, indien de verstandelijke mogelijkheden van de patiënt dit 
toelaten, zijn bevindingen met de patiënt bespreken. De geneesheer zal de patiënt ertoe aansporen zelf de 
nodige initiatieven te nemen, zoals onder meer het informeren van zijn naaste verwanten. 

 Indien deze bespreking met de patiënt niet mogelijk is, kan de behandelend geneesheer met een 
terzake bevoegde collega overleggen aangaande diagnostiek en benadering van de problematiek. 

 Indien de patiënt in ernstig gevaar verkeert en er geen andere middelen zijn om hem te beschermen, 
kan de geneesheer de procureur des Konings in kennis stellen van zijn bevindingen. 
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 De geneesheer zal de naaste verwanten in kennis stellen van zijn bevindingen en de initiatieven die hij 
wenst te nemen om de patiënt te beschermen indien dit de belangen van deze laatste niet schaadt. 

 
 

MEEDELEN INFORMATIE   WETSARTS 

Art. 62 Code van Geneeskundige Plichtenleer 
“Binnen de perken van volstrekte noodzaak, mag een diagnose of een inlichting van geneeskundige 
aard worden medegedeeld :  
b) aan de geneesheer met een gerechtelijkgeneeskundig onderzoek belast, voor zover de inlichtingen 
beperkt blijven tot de objectieve medische gegevens die rechtstreeks verband houden met het doel 
van het onderzoek en de patiënt daarmee instemt” 

 

PATIËNT SLACHTOFFER VAN MISDRIJF 

Art. 422 bis Sw : 
– er bestaat een wettelijke hulpverleningsplicht aan mensen in nood  soms bestaat de enige 

mogelijke vorm van hulpverlening in aangifte!! 
 
Hof v. Cass., 9 febr. 1988 : 

– art. 458 Sw. beoogt bescherming van de patiënt dus het verbod geldt niet als patiënt 
slachtoffer is. 

 

PATIENT DADER VAN MISDRIJF 

 Basisregel : aangeven MOET NIET 
– Cass. 9 Feb. 1988 : 

 geen afdwingbare meldingsplicht 
 verbod om feiten te onthullen als dit aanleiding geeft tot rechtsvervolging van pt. 

 Maar… bestaat er een recht op aangeven? 
– Hof v. Beroep Luik, 6 maart 1985 : aangeven verslaafde die gevaar is voor zichzelf en anderen 

  noodtoestand 
– Hof v. Beroep Luik, 22 jan. 1987 : aangeven dader hold-up 

  zwijgplicht ondergeschikt aan hoger belang 
 
 

TOEPASSING 

Algemene boodschap is: 
 

 Mededelen van informatie 
– Nooit aan ‘leken’ (vb. politie)  algemeen attest 
– Wel aan ‘wetsarts’ 

 Aangifte 
– Patiënt is dader  zwijgplicht vs. maatschappelijk belang (bv als dader gruwelijke feiten heeft 

gepleegd en nog gevaar zou kunnen betekenen voor anderen: dan kom je in gewetensnood 
en mag je zwijgplicht doorbreken) 

– Patiënt is slachtoffer 
• Oordeelsbekwaam (als vrouw slachtoffer is van partnergeweld en wil het niet 

aangeven, dan mag je niets doen) 
• Niet-oordeelsbekwaam (bv bewusteloos: behandelen als goede huisvader. Als het de 

zoveelste keer is of levensbedreiging  toch melden) 
• Cave vergiftiging – vrijheidsberoving – kindermishandeling (in eerste instantie 

denken: dit geef ik aan tenzij!) 
 
Medisch attest: mag je aan leken meegeven. Slachtoffer stapt naar politie  dit meegeven 
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Art. 485bis SW: mishandeling minderjarige  aangifte Indien (1) SO onderzocht, (2) gevaar voor ψ/φ 
integriteit en (3) bescherming niet mogelijk 

 

BEHANDELENDE ARTS 

 Medisch attest  politie / patiënt 
– ernst van de toestand (AIS, ISS) 

 Medisch dossier  wetsarts / in beslagname 
– gedetailleerd relaas (anamnese) 
– gedetailleerde inventarisatie verwondingen 
– (medische aansprakelijkheid) 

 Sporen  gerechtelijk DNA-onderzoek 
– (dubbele) wissermethode 
– referentiestaal (EDTA-bloedtube) 

 
Ps. Toxicologie (bloed en urine) – gerechtelijk bloedstaal 
 

MEDISCH ATTEST 

 Personalia 

 Tijdstip onderzoek 

 Ernst van de toestand 
 

“Ondergetekende, Dr. …, verklaart X te hebben onderzocht op xx.xx.xx om xx.xx u te … . 
Hij/Zij is voor minder / meer dan 24 uur in het ziekenhuis opgenomen. 
Betrokkene is licht/matig ernstig/ernstig/levensbedreigend gekwetst / in kritieke toestand.” 

 

BELANG VAN HET MEDISCH DOSSIER 

Zorg dat je goed noteert! Zeker artsen die consulten verrichten! (oftalmologie, NKO; dermatologie). Ook voor 
eigen belang in kader van medische aansprakelijkheid. Wat in dossier staat, bestaat, wat er niet in staat bestaat 
niet. Het is woord tegen woord. Als verpleegkundige opbelt ’s nachts, want je moet naar het ziekenhuis komen, 
en je komt niet  verpleegster heeft het opgeschreven! 
 

 wordt beschouwd als objectieve neerslag van feiten 

 kan hulpmiddel zijn zowel 
– voor arts bij conflicten over medisch handelen 
als voor 
– patiënt die slachtoffer is van geweld 

 inbeslagname door onderzoeksrechter: (niet parket, niet politie)  kunnen politie inschakelen. 
Bevelschrift mee van onderzoeksrechter. Je mag je daartegen verzetten. Als je je dossier niet kan 
afdrukken, wordt computer in beslag 
genomen. Je hebt er geen verhaal 
tegen. Onderzoeksrechter heeft 
absolute macht om dossier in beslag 
te nemen. 

 inzage door wetsarts 
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VIII. INTOXICATIES 
Niet gezien in de les – globaal wel te kennen, maar niet in detail (dus geen formules e.d.) 
 

 Bewustzijns/gedrags beïnvloedende middelen 
– Alcohol       verdovend 
– Drugs       stimulerend 

 Geneesmiddelen 

 CO 

 Verdelgingsproducten 

 Caustische stoffen 
 

GEDRAGS- OF BEWUSTZIJNSBEÏNVLOEDENDE MIDDELEN 

 Alcohol 

 Drugs 
o verdovende middelen: opiaten (heroïne), cannabis 
o stimulerende middelen:cocaïne, amfetamine-achtigen 
o hallucinogenen: LSD, psilocybine, mescaline, phencyclidine 

 Geneesmiddelen 
o (barbituraten) 
o benzodiazepines 
o narcotische analgetica 
o neuroleptica en antidepressiva 

 

ALCOHOL - FARMACOKINETICA 

 

 
 

 Absorptie (max.na 1 uur)  
o (maag + ) duodenum 
o 10 % absorptiedeficit 

 Metabolisatie (90%): LEVER 
o C2H5OH  H2O + CO2 
o alcoholdehydrogenase/MicrosomalEthanolOxydizingSystem 
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 Eliminatie (10 %): BAC a rato van ± 0.15 ‰/uur 
o urine (UAC/BAC = ± 1.3) 
o adem (BAC/AAC = 2300) 
o zweet 

 

ALCOHOLBEREKENINGEN –  BLOED 

 BloedAlcoholConcentratie g/L of ‰ 

 1g alcohol = 1.25 mL alcohol 

 Widmark-formule BAC g/L = g A / kg LG x 0.7 
vb. 3 pinten bier - 5 vol % alcohol (5 ml/dL) - man van 70 kg 

- (750 ml x 5 / 100 ml) = 7.5 x 5 = 37.5 ml alcohol - 3.75 (10 % absorptiedeficit) = 33.75 ml 
- 33.75 / 1.25 = 27 g alcohol 
- 27 g / (70 kg x 0.7) = 0.57 ‰ 

 Terugrekening (eliminatiefase) 
- BACt1 = BACt2 + [0.15 x (t2-t1)] 

vb. 0.3 ‰ gemeten 3 uren na de feiten: 0.3 ‰ + (0.15 x 3 u) = 0.57 ‰ bij de feiten 
 

ALCOHOLBEREKENINGEN –  ANDERE 

 Urine BAC min. = (0.788 x UrineAlcoholConcentratie) - 0.96 
o vb.  - BAC 0.57 ‰ x 1.3 = 0.74 ‰ UAC 

- [(0.788 x 740 mg/L) - 0.96] / 1000 = 0.58 ‰ 

 Ademlucht BAC = mg/L AdemAlcoholConcentratie x 2.3 
o vb.  - 0.22 mg/L AAC x 2.3 = 0.5 ‰ BAC 

- 0.35 mg/L AAC x 2.3 = 0.8 ‰ BAC 

 Oogbolvocht (CorpusVitreumConcentratie) 
o CVC / BAC = 1.2 
o CVC is equivalent aan BAC 1-2 uren voordien 

 Testis (postmortem ! ~ BAC) 
 

ACUTE ALCOHOLINTOXICATIE  

 0.5 - 1 ‰ (sociale) ontremming - euforie 

 1 - 1.5 ‰ excitatie - gestoorde coördinatie/concentratie 

 1.5 - 2 ‰ dronken (89 %) - slaperig - verward 

 2 - 3 ‰ stupor - braken - incontinentie 

 3 - 4 ‰ coma - anesthesie 

 > 4 ‰ potentieel letaal (ademhalingsdepressie) 
 

ALCOHOL –  DOOD 

Acuut 

 fatale intoxicatie 

 indirect 
o braakselaspiratie 
o bolusdood 
o posturale asfyxie 
o hypothermie 
o onaangepast gedrag 

 accidenteel trauma: VKO 
 accidentele verdrinking 
 accidentele verbranding 

Chronisch 

 leverziekten 
o steatose - hepatitis 
o cirrhose 
o complicaties (vb. 

slokdarmvarices) 

 alcoholische cardiomyopathie  plotse 
dood! 

 andere: pancreatitis, Wernicke-Korsakow 

 verwaarlozing 

 

ALCOHOL EN CRIMINALITEIT 

Volgens British Medical Association 
– in 60 - 70 % van de dodingen 
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– bij 1/3 slachtoffers van doding 
– in 75 % van steekpartijen 
– in 70 % van slagen en verwondingen 
– in 50 % van de vechtpartijen / partnerruzies 

 

ALCOHOL EN OPSLUITING   CAVE 

 intoxicatie 

 ‘verborgen’ trauma (vb. intervallum lucidum) 

 ontwenning 
o na 12 - 48 u: klassieke verschijnselen 

 tremor, nausea, malaise, angst, hoofdpijn, onrust 
 autonome hyperactiviteit (BD , pols , zweten) 
 transiënte hallucinaties 

o na 6 - 48 u: convulsies 
o na 72 - 96 u: delirium tremens 

 excitatie, verwardheid en angstaanjagende hallucinaties 
 

DRUGSPROBLEMATIEK 

 Verslaving 
o gewenning 
o afhankelijkheid 

 Polytoxicomanie - Paraphernalia 

 Body packer-syndroom / Body stuffer 

 Drugsdode   STEEDS MEDICOLEGAAL ONDERZOEK 

 Toxicologie 
o BLOED: concentratie 
o URINE: screening (opsporing) 

 

DRUGS - EFFECTEN 

 Cannabis (~ alcohol)   roken 
 

 Heroïne    snuiven, spuiten 
o bewustzijnsvermindering - pinpoint pupillen - hypotensie 
o † centrale ademhalingsverlamming: schuimzwam - longoedeem - volle blaas 

 

 Cocaïne    snuiven, spuiten 
o tachycardie - hypertensie - excitatie (excitatoir delirium) - 
o mydriase 
o † tachy-arythmie - coronair spasme - intracraniële bloeding 

 

 Amfetamine-achtigen (XTC…!)  slikken 
o maligne hyperthermie 
o levernecrose 

 
 


