
Blauw
Het politievakblad
Jaargang 4 - 1 maart 2008 - 5

DNA-kluis

Runnen op 

de golfcourse

‘ Processen-verbaal 

kloppen niet’

Gezinsvoogd 

vervolgd

Opspor ing

N176_Blauw5.indd   1N176_Blauw5.indd   1 22-02-2008   10:03:5222-02-2008   10:03:52



Bot ontmanteld

Een forensisch antropoloog bij het NFI onderzoekt 
skeletmateriaal en kan daar veel informatie uit 

afleiden, blijkt tijdens een bezoek aan het NFI. 
‘Soms suggereert de uiterlijke staat van een 

stoffelijk overschot iets heel anders dan wat 
je op basis van onderzoek aan botten of 

gebit concludeert.’ 

Tekst: Hans Vogelsang

Foto’s: Harro Meijnen / Blauw

■ Reportage
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>>

menselijk of niet uit het recente verleden 
te stammen. Hij vindt het niet erg. 
“Nee, het hoort erbij en je leert ervan.” 
Vorige maand werd hij via de politie 
ingeschakeld door archeologen. 
Normaal gesproken herkennen zij men-
selijke botten uit de middeleeuwen 
redelijk makkelijk, maar nu twijfelden 
ze. De botten werden opvallend dicht 
aan de oppervlakte gevonden. Samen 
met forensisch archeoloog Mike Groen 
nam Gerretsen op verzoek van de poli-
tie een kijkje op ‘de pd’. Het onderzoek 
loopt nog en Gerretsen kan over de uit-
komst niets zeggen.

Uiterlijk
Op het computerscherm toont 
Gerretsen een foto van een stoffelijk 
overschot. “Hier zie je de schedel en de 
huid. De lijkzak is opengeritst. Hoe lang 
denk je dat dit lichaam in de grond 
heeft gelegen?” vraagt hij ons. We stel-
len een paar vragen over de vochtigheid 
van de grond en de temperatuur van de 
omgeving, wat invloed zou kunnen 
hebben op het uiterlijk van het stoffelijk 

Op de witte tafel - een soort 
aanrecht - in de Haagse 
werkruimte van forensisch 

antropoloog en arts Reza Gerretsen ligt 
een schedel. “Kijk, het glazuur van twee 
kiezen is afgesleten”, zegt hij als hij het 
gebit onder de microscoop bestudeert. 
“Dit soort slijtage kan door langdurig 
contact met zand zijn ontstaan, maar 
bijvoorbeeld ook door tandenknarsen.”
Gerretsen krijgt zo’n 130 zaken per jaar 
binnen. Als forensisch antropoloog wordt 
hij onder meer ingeschakeld bij het aan-
treffen van verkoolde stoffelijke over-
schotten, skeletdelen en gedeeltelijk ont-
bonden lichamen. Door middel van 
onderzoek kan hij onder andere vaststel-
len of het menselijk materiaal betreft en 
uit welke tijd dit stamt, maar ook hoe de 
persoon eruit heeft gezien. “Van het 
Maasmeisje hebben collega’s en ik een 
gezichtsreconstructie gemaakt. De verto-
ning daarvan op tv leverde vijftig tips op, 
waaronder de juiste.” Van botbreuken kan 
hij aangeven hoe deze ontstaan zijn. 
Veel voorkomende vragen van de 
opdrachtgevers – politie en Openbaar 
Ministerie – betreffen de leeftijd, het 
geslacht, etnische afkomst en de medi-
sche achtergrond van de persoon. Maar 
rechercheurs wilden ook al van hem 
weten of een aangetroffen slachtoffer 
mogelijk in zuur was opgelost of – in 
een ander geval - in een zelfgemaakte 
vuurkorf opgestookt. Als lid van het RIT 
heeft Gerretsen ook geholpen mensen te 
identificeren na de tsunami.
Voordat Gerretsen drie jaar geleden bij 
het NFI kwam werken, was hij assistent-
uroloog in Nijmegen. Hij nam een lange 
vakantie en werkte anderhalve maand 
als arts/forensisch antropoloog bij het 
NFI. “Ik was gelijk verkocht. Ik kreeg 
een aanbieding en toen was de keuze 
niet moeilijk. Natuurlijk heeft dit werk 
ook nadelen, maar meestal is het een 
jongensdroom die uitkomt.” Iedereen 
mag zich forensisch antropoloog noe-
men, maar Gerretsen benadrukt dat 
naast een artsenopleiding veel kennis en 
ervaring vereist is, voordat je een vol-
waardig gesprekspartner kunt zijn in dit 
vakgebied.

Verstandskies
Veel van de skeletdelen die Gerretsen 
binnen krijgt, blijken na onderzoek niet 

overschot. Als leken komen we vervol-
gens met een schatting van een half jaar. 
“Dertig jaar”, brengt de forensisch 
antropoloog uitkomst. “Veel langer dan 
je aan de uiterlijke toestand van het lijk 
zou verwachten. En daarom is het zo 
belangrijk dat we ook onderzoek doen.” 
Daarbij noemt Gerretsen het noodzake-
lijk dat hij met verschillende deskundig-
heidsgebieden, zoals kras-, indruk- en 
vormsporen (KIV) en microsporen 
samenwerkt. Aan de hand van de aange-
troffen sporen  bepalen deze collega’s 
welk type werktuig of voorwerp even-
tueel  gebruikt is. Tijdens het voorberei-
dend onderzoek zoeken zij ook nog 
naar zeer kleine deeltjes ‘vreemd’ (niet 
lichaamseigen) materiaal dat vergeleken 
kan worden met het eventueel veiligge-
stelde werktuig/voorwerp van de ver-
dachte. Het microscopisch aangetroffen 
vreemd materiaal wordt daarna digitaal 
in beeld gebracht en voor nadere analy-
se onderzocht door de afdeling 
Microsporen met behulp van een elek-
tronenmicroscoop. 
Naast zich heeft hij een reader liggen, 

•  Overweeg voor het verplaatsen van een verkoold stoffelijk overschot eerst het maken van 
een röntgenfoto, omdat verpulvering tot informatieverlies kan leiden.

•  Als geslachtsbepaling van skeletdelen belangrijk is voor voortgang van het onderzoek, laat 
dit dan via een forensisch antropoloog doen. Dit kan binnen zeer korte tijd.

•  Controleer scenario’s bij een forensisch antropoloog. Bijvoorbeeld: is het mogelijk dat de 
skeletdelen geheel zijn verbrand in een zelfgemaakte vuurkorf?

•  Vertrouw niet blind op het oordeel van een niet in skeletdelen gespecialiseerde arts.
•  Vergroot uw kennis over de werkwijze en methodiek van een forensisch antropoloog door het 

volgen van een FTO-cursus die het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) verzorgt.
•  Schakel voor overleg op tijd een forensisch antropoloog in bij het aantreffen van skelet-

delen.

■ Tips bij het aantreffen van skeletdelen

Elk detail van het gebit wordt vastgelegd.
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>> de leeftijd vastgroeit. Onder de twintig 
jaar is het nog open en bij een persoon 
ouder dan 25 zijn de twee botdelen aan 
elkaar gegroeid. “Voor mij is het dus het 
mooiste als het bot deels gesloten is. 
Dan is de persoon tussen de 20 en 25 
jaar oud.” Gerretsen heeft een loden 
schort aan en pakt een bot uit een 
doorzichtige plastic zak. Het is een bot 
dat in zee is gevonden. Het hoort overi-
gens niet bij de schedel die op het aan-
recht ligt. Gerretsen legt het bot in een 
ruimte die deels is afgesloten door glas. 
Ter hoogte van de onderarmen is het 
open, waardoor Gerretsen zijn armen in 
de ruimte kan steken en het bot kan 
vastpakken. Met een dremel zaagt hij 
aan beide zijden kleine inkepingen, 
waardoor kleine stukjes bot loskomen. 
Vervolgens vist hij met een gesterili-
seerd pincet de losse stukjes eruit en 
stopt ze in kleine plastic potjes. Een 
daarvan stuurt hij op naar collega’s, die 
het DNA gaan proberen te bepalen. 
Het andere stukje gebruikt hij om de 
leeftijd vast te stellen. 
Even later zaagt een technisch assistent 
met een handzaag het bot in de lengte 
door. Na een tijdje komt de ijzeren 
beugel van de zaag tegen het brede deel 
van het bot aan, waardoor de assistent 
niet dieper kan zagen. “Reza, verder 
lukt niet”, zegt hij. “Oké, zo is het wel 
genoeg”, zegt Gerretsen na nog een 
paar vergeefse pogingen. Gerretsen haalt 
het afgezaagde deel van het bot en 

waarin de in zijn vakgebied bekende 
hoogleraren Mastwijk en Maat precies 
beschrijven waar hij op moet letten. 
Over elke tand en elke holte pent hij 
een paar krabbels op papier. “In deze 
holte zat nog een tand toen deze per-
soon leefde. Dat zie ik aan de scherpe 
tandkasranden.” 
Van een persoon die ouder is dan vijf-
tien, is de leeftijd moeilijker vast te stel-
len dan van een jonger iemand. Dat 
komt doordat de ontwikkeling van het 
gebit tegen die tijd redelijk afgerond is. 
Rond het achttiende jaar verschijnt bij 
de meeste vroeg-volwassenen de ver-
standskies, maar bij een kwart komt de 
kies helemaal nooit te voorschijn en is 
die niet voor onderzoek te gebruiken. 
Ook de wortels van de kiezen en de 
tanden kunnen uitkomst bieden. Bij het 
doorzagen van een kies worden ringen 
zichtbaar die informatie kunnen prijs-
geven over de leeftijd van de persoon 
en de kies is ook een soort kluisje waar 
zelfs eeuwen later nog DNA uit kan 
worden gehaald. Gerretsen maakt ook 
foto’s van het gebit. Die kunnen verge-
leken worden met foto’s van tandartsen 
of orthodontisten. 

Zagen
Tegenover ‘het aanrecht’ staat een model-
skelet waarop met blauwe en rode strepen 
de belangrijke delen zijn beschilderd. 
Gerretsen wijst naar het langste armbot 
waarop de groeischijf bij het stijgen van 

toont de binnenkant. “Kijk, hoe ouder 
iemand is, hoe meer holtes aanwezig 
zijn. Het bot wordt steeds brozer.” Hij 
schat dat de persoon van wie het bot 
was, overleed toen hij tussen de vijftig 
en zestig jaar oud was.
Een andere belangrijke vraag die de 
forensisch antropoloog moet beant-
woorden, is wat voor geslacht de persoon 
had. De schedelvorm kan een aanwij-
zing zijn. Een man heeft vaak een soort 
‘spoiler’ als voorhoofd, terwijl de vorm 

Gerretsen zaagt twee dunne schijfjes uit het bot. Een is voor de leeftijdsbepaling en een voor DNA-onderzoek.

De forensisch antropoloog wordt graag in een zo vroeg 

mogelijk stadium ingeschakeld.

■ Reportage
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die hun aanvragen indienen en vervol-
gens lang moeten wachten, kan dit lei-
den tot onbegrip. Bij dit soort chemisch 
onderzoek is wachttijd echter onvermij-
delijk. Is het bot eenmaal ontkalkt, dan 
volgt de eigenlijke chemische behande-
ling. In een klapper op tafel staan alle 
mogelijkheden opgesomd. Een kook-
wekker naast de klapper is de laboran-
ten behulpzaam.
In de werkruimte van Gerretsen ligt de 
schedel inmiddels onder de microscoop. 
Hij is blij dat de onderkaak er nog aan 
zit. “Voorheen was het gebruikelijk dat 
de politie de kaken uitnam voor identi-
ficatie. Voor mij maakte dat het onder-
zoek niet gemakkelijker, omdat we de 
schedel graag intact hebben voor een 
gezichtsreconstructie.” 
Gerretsen benadrukt dat NFI’ers als 
adviseur op de pd zijn en dat de officier 
van Justitie en de onderzoeksleider 
bepalen wat er gebeurt, maar voor hem 
is het wel belangrijk om snel ingescha-
keld te worden. “Ik geef een voorbeeld 
waarbij ik op de pd cruciale informatie 
verzamel. Er zit een verkoold slachtoffer 
in de voorstoel van een auto. Het stof-
felijk overschot wordt eruit gehaald en 
een groot deel verpulvert. Ik had vooraf 
graag röntgenfoto’s willen maken en dat 

bij een vrouw veel rechter is. Een andere 
aanwijzing is de vorm van het bekken. 
Bij vrouwen is het bekken breder dan 
bij mannen. Er moet immers een kinder-
hoofd doorheen kunnen bij een geboor-
te. Met een glimlach legt Gerretsen uit 
dat ook de heupbotten duidelijkheid 
kunnen geven. “In de collegezaal leg ik 
de vrouwelijke studenten die willen 
afvallen uit dat ze toch niet smaller wor-
den dan hun uitstekende heupbotten.”

Kookwekker
Naast de werkruimte van Gerretsen 
zwaait Nina Huls de scepter over het 
ondersteunende laboratorium. Door bot 
met chemicaliën te bewerken en daar 
dunne plakjes van te snijden, vergaren 
de laboranten allerlei informatie over 
bijvoorbeeld ziektes of over de ouder-
dom van botbreuken. “We hebben recent 
in een zaak kunnen aantonen dat de 
botbreuken die een overleden kind ver-
toonde, op verschillende tijdstippen 
waren veroorzaakt. Onze bevindingen 
kwamen niet overeen met de verklarin-
gen van de verdachte en de rechter 
heeft haar veroordeeld.”
Een schudapparaat zorgt dat alle kanten 
van het weefsel ontkalkt worden. Een 
voorwaarde voor de chemische behan-
deling. “Het ontkalken kan weken 
duren”, zegt Huls. Bij de politiemensen 

kan niet meer.” Trots laat hij een draag-
baar röntgensysteem zien, waarmee hij 
op de pd eenvoudig foto’s kan maken 
van alle botstukken en het gebit. 
“Vanwege de kosten heeft het een tijdje 
geduurd voordat we het systeem bij het 
NFI kregen, maar het is toch gelukt.” 
Hij pakt de schedel op en laat zoge-
noemde ‘pokken’ zien, die lijken op 
witte koraalachtige vulkaantjes. Over de 
pokken moet hij nog overleggen met 
de afdeling Biologie. Die medewerkers 
gaan kijken hoe lang het duurt voordat 
de pokken zich zo kunnen ontwikkelen. 
De slijtage van de tanden en kiezen is 
in ieder geval ongebruikelijk in de 
moderne tijd. Vroeger vermengde het 
voedsel zich veel meer met zand, wat 
een slijtende werking had op het gebit 
van de mensen. “Ik zou zeggen dat we 
te maken hebben met een schedel uit 
de vijftiende of zestiende eeuw.” Maar 
daar mag niemand hem vóór zijn rap-
portage op vastpinnen. ■

hans.vogelsang@politieacademie.nl

Voor meer informatie: 

Afdeling communicatie van het 

NFI, telefoon 070-8886155.

Met het draagbare röntgensysteem kan Gerretsen overal röntgenfoto’s maken.
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