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Dit is een verwonding van een man die ‘s nachts terwijl hij 

sliep, twee keer met een mes in zijn rug is gestoken”, zegt 

Daan Botter, forensisch arts bij het NFI. Hij toont een uit-

vergrote foto die genomen is met een GSM: een massa zwart-witte 

vlekken. “Een politieagent heeft op de eerste hulp in het ziekenhuis 

snel nog even een foto gemaakt met zijn GSM. Gelukkig was er 

geen ernstig inwendig letsel. Ik kreeg een proces-verbaal met deze 

foto’s, maar daar had ik niets aan. Om iets over de gevaarzetting te 

kunnen zeggen, moet ik weten waar het letsel zich precies bevond.” 

Uiteindelijk was Botter wel in staat de vraag te beantwoorden, 

maar zonder deze beelden. “De man is naar het politiebureau geko-

men en ik heb foto’s gemaakt van zijn littekens. Op grond daarvan 

kon ik toch nog een stuk schrijven over de gevaarzetting, wat heeft 

bijgedragen aan een veroordeling voor poging doodslag.”

Slecht  Forensisch artsen van het Nederlands Forensisch Instituut 

(NFI) krijgen vaak zaken van lichamelijk geweld voorgelegd, die bij 

de aangifte niet zorgvuldig genoeg zijn opgepakt. De ernst van het 

letsel is bijvoorbeeld verkeerd ingeschat en mede daardoor niet 

goed vastgelegd. De bijbehorende foto’s, gemaakt met een mobiel-

tje, zijn niet scherp en geven te weinig informatie over de locatie 

van het letsel, de vorm, de afmetingen en de kleur. Een forensisch 

arts kan op basis van deze foto’s niet met zekerheid zeggen hoe het 

letsel is ontstaan en waar het zich bevindt, terwijl dat wel nodig is 

om erover te kunnen rapporteren.

Als het openbaar ministerie met een slechte foto bij de foren-

sisch arts aanklopt, is het meestal te laat om het letsel zélf alsnog te 

onderzoeken en daarmee scenario’s te toetsen. “Dan is het soms zes 

tot acht weken later”, zegt Botter. “De oorspronkelijke letsels zijn al 

weg en het enige wat we hebben, is een foto van zeer slechte kwa-

liteit. Dat is dramatisch, want letsel is bewijs, mits goed gefotogra-

feerd en gedocumenteerd.” In het ergste geval moet de aanklacht 

worden ingetrokken bij gebrek aan voldoende onderbouwing. 

“Daarmee doe je mensen die mishandeld zijn ernstig tekort.”

Scherp  Ook Ronald van Pelt kent de voorbeelden. De forensisch 

coördinator van de Forensische Opsporing Rotterdam laat een 

foto zien. “Deze man is zwaar mishandeld, hij is door twee gasten 

geschopt en op z’n hoofd getrapt terwijl hij op de grond lag. De 

verdachten werden aangehouden en in verzekering gesteld. De 

Een goede foto van letsel bij een slachtoffer van geweld, kan de doorslag geven 
tussen vrijspraak en een veroordeling. Maar een goede foto maken is nog niet zo 
eenvoudig.
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“

Goede overzichts- en detailfoto met maatlat, van letsel aan  
een rechterelleboog.
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komen”, zegt Ronald van Pelt. “De lichtomstandigheden in de studio 

zijn optimaal voor letselfoto’s. Forensisch licht gebruiken we meest-

al voor wat ouder letsel. Bij verkrachtingszaken of huiselijk geweld 

wordt vaak pas na een paar weken aangifte gedaan. Dan komen de 

Jeugd- en Zedenpolitie en het slachtoffer hierheen en doen wij ons 

best onderhuids letsel zichtbaar te maken en te fotograferen.”

Uitkleden  De forensisch arts dient bij de aangifte van mis-

handeling een belangrijke rol te spelen, zegt Daan Botter. “Volgens 

mij kan de politie meer gebruik maken van forensisch artsen bij 

aangiften van geweld en zedenmisdrijven. Een politieagent mag 

bijvoorbeeld aan iemand met een blauw oog niet vragen: ‘Wilt u 

ook even de rest van uw kleding uittrekken, zodat ik kan kijken of 

daar nog meer letsel zit?’ Als arts mag ik dat wel. Dat kan toege-

voegde waarde hebben. Het echte verhaal zit soms op plekken die 

je niet ziet of die mensen niet direct willen laten zien. Als iemand 

met een plausibel verhaal komt, bijvoorbeeld dat hij is geslagen 

door een taxichauffeur, dan hoef je hem natuurlijk niet z’n sokken te 

laten uittrekken. Maar als je vermoedt dat het om huiselijk geweld 

of een zedendelict gaat en dat er eergisteren ook al iets is gebeurd, 

dan ligt dat anders. Ik vind dat je er dan een forensisch arts bij moet 

halen. Die is in staat helderheid te verschaffen, maar bijvoorbeeld 

ook valse aangiften in een vroeg stadium aan het licht te brengen.” 

Redden  De aanwezigheid van de arts kan zelfs levens redden. 

Botter: “Als een slachtoffer een schop heeft gehad in zijn linkerflank, 

zie je misschien niets aan de buitenkant. Maar inwendig kan er van 

alles mis zijn. Een arts weet dat een blauwe plek links op de borst-

kas mogelijk gevaarlijk is, want daaronder zit de milt. Als die kapot 

is, wordt het slachtoffer over zes uur misschien niet meer wakker 

omdat hij of zij is verbloed in de buik. Een arts kan die schakeling 

maken en die persoon zekerheidshalve doorverwijzen. Hetzelfde 

geldt voor iemand die bij z’n strot is gegrepen en zit te vertellen 

dat iemand heeft geprobeerd hem te wurgen. Die kan een paar 

uur later tot stikkens toe benauwd zijn. Het slijmvlies dat bekneld 

is geweest, kan na verloop van tijd gaan zwellen en daardoor een 

ernstige blokkade vormen in de luchtwegen.”

De arts vervolgt: “Gelukkig gebeurt het - voor zover wij weten - 

niet veel dat het helemaal verkeerd afloopt. Misschien gaan die 

mensen na de aangifte zelf naar het ziekenhuis om zich te laten 

onderzoeken. Maar de agent die de aangifte van mishandeling 

opneemt, moet hier ook op letten. Hij is niet deskundig in het 

beoordelen en in kaart brengen van letsels. Daar moet hij dus op 

z’n minst iemand voor inschakelen die goed kan fotograferen, maar 

liefst ook iemand die er meteen iets over kan zeggen. Dus de ene 

keer is een FO’er voldoende, maar ik vind het raadzaam er vaker een 

een arts bij te halen. Ideaal zou zijn dat iedereen die aangifte doet 

van mishandeling, wordt gezien door een forensisch arts.”

Verklaring  Voor gevallen waarbij het slachtoffer linea recta 

naar het ziekenhuis gaat, zijn er afspraken met ziekenhuizen dat 

tactische recherche kwam een dag of twee, drie later met deze foto: 

‘Kun je zeggen welke schoen bij dit letsel past?’ Maar de foto is niet 

scherp en hij is niet en profile gemaakt. Dat is een gemiste kans.”

Botter legt uit: “Het probleem met GSM-camera’s is dat ze 

wel veel pixels hebben, maar dat is geen garantie voor scherpte. 

Daarnaast laten zowel de belichting als de scherptediepte vaak 

te wensen over. De grote valkuil is dat het er op het schermpje 

redelijk uitziet, tenminste, als je zelf het letsel hebt gezien. Maar dat 

geldt dus niet voor mij. Ik moet het doen met een uitermate kor-

relig plaatje, waarop ik vaak niet eens kan zien waar het letsel zich 

bevindt. De agent maakt een foto van letsel aan het bovenbeen, 

kijkt op het schermpje en denkt: ‘Het staat er precies zo op als ik het 

zie’. Maar op die foto kan ik niet zien dat het een bovenbeen is, als 

hij van te dichtbij gemaakt is. Als dan ook nog het maatlatje en de 

kleurenreferentie ontbreken, zal een advocaat hier terecht kritische 

vragen over stellen.”

Letsel  Volgens Botter is het raadzaam bij aangiftes van lichame-

lijk geweld altijd de forensische opsporing of een forensisch arts 

erbij te halen. “De forensische opsporing kent fenomenen als de 

blauwe plek die er nú niet is, maar morgen misschien wel. Daarom 

zullen ze het slachtoffer vragen een of twee dagen later terug te 

komen. Bovendien hebben zij de mogelijkheid onderhuidse blauwe 

plekken met forensisch licht in beeld te brengen. Daarmee zie je 

bloeduitstortingen die iets dieper onder de huid liggen, of die al 

wat ouder zijn; enkele dagen, weken, soms zelfs maanden.”

Dergelijke foto’s worden onder andere gemaakt in de fotostu-

dio van de Forensische Opsporing Rotterdam, op de vestiging in 

Krimpen aan den IJssel. “Meestal vragen wij slachtoffers hierheen te 

Forensische foto’s van letsel
Tekst: Joan Kurpershoek · Foto’s: NFI en Eenheid Rotterdam 

Een onscherpe, slecht belichte en schuin genomen foto, gemaakt met 
een telefoon. Aangever was mishandeld en liggend op de grond tegen 
het hoofd geschopt. Op basis van deze onscherpe foto was het letsel 
niet te linken aan de schoenen van de verdachten.
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een forensisch arts het letsel nog kan bekijken, of de forensische 

opsporing foto’s kan maken. Zo mogelijk vóór de behandeling en 

uiteraard met instemming van het slachtoffer of gezaghebben-

den. De forensisch-medische beoordeling van het letsel kan in het 

algemeen niet aan de ziekenhuisarts worden overgelaten, aldus 

Botter. “Die kijkt allereerst naar een letsel om te zien wat hij eraan 

moet doen. Hoe het ontstaan is, valt buiten zijn deskundigheid. De 

forensisch arts kijkt daar wél naar, maar kan eventueel ook beargu-

menteren of de verklaring van een verdachte overeenkomt met het 

letsel of niet. Bovendien zet hij het zo op papier dat het juridisch 

bruikbaar is.”

Goede foto’s zijn in zo’n geval ook van groot belang. “Daarmee 

kan de specialist tenminste iets over het letsel zeggen”, aldus Ro-

nald van Pelt. Dat bleek onder andere bij een brandstichting in een 

slagerij. Van Pelt had, zij het in een later stadium, de brandwonden 

van de ondernemer gefotografeerd. De man weigerde een verkla-

ring af te leggen, maar werd veroordeeld op basis van de foto’s, de 

bijdrage van het NFI en van een deskundige van een brandwon-

dencentrum. “De rechter achtte bewezen dat de verdachte benzine 

had gesprenkeld, waardoor een dampexplosie ontstond. De explo-

sie vond plaats voordat hij het pand kon verlaten.”

Snel  De vraag dient zich aan in hoeverre het de collega’s van 

forensische opsporing lukt altijd te assisteren bij aangiften van 

geweld. Maar de wil is er wel, zegt Marco Sens, forensisch coördi-

nator in Rotterdam, collega van Van Pelt. “We benadrukken dat ze 

Deze twee foto’s van het rugletsel geven de postmortale verandering van letsel aan. De eerste foto werd door de FO gemaakt op de PD waar het 
slachtoffer werd aangetroffen. De tweede foto is tijdens de sectie gemaakt. 



ons altijd kunnen bellen in verband met zo’n aangifte. Ook ‘s nachts, 

want overleg kost niets. En toch doen de collega’s op het bureau 

het vaak niet, ‘want dan moeten we de FO uit bed bellen’. Maar als 

wij de volgende ochtend worden geconfronteerd met een brute 

verkrachting, denken wij: ‘Had ons maar gebeld. Dan waren we 

zeker gekomen.’”

De inzetcoördinator beslist hoe snel de FO in actie komt bij 

een aangifte. Sens: “Als het letsel al vijf dagen oud is, en het is 4.00 

uur, dan spreken we af voor de volgende ochtend. Maar als het 

net gebeurd is, zeg ik: ‘Rijd meteen maar even hier naartoe.’ Soms 

moet het sowieso snel. Is een slachtoffer net met een schoen op het 

hoofd getrapt, dan zie je misschien nog een profiel. Een dag later 

zie je de fijne detaillering van dat profiel niet meer. Dan is het een 

vlek geworden.”

Bewijs  Volgens Van Pelt kan elke FO’er op de juiste manier 

foto’s maken. “Het is een onderdeel van de werkzaamheden van 

de forensisch onderzoeker. Er wordt dan ook veel aandacht aan 

besteed tijdens de opleiding.” Op een foto die als bewijs dient, moet 

in ieder geval een meetlat mee zijn gefotografeerd, in verband met 

de afmetingen van het letsel. Evenals een kleurenkaart, waarmee 

de arts kan bepalen welke kleur het letsel had op het moment dat 

de foto werd genomen. De scherpte en de scherptediepte moeten 

goed zijn en het letsel moet ‘in zijn omgeving’ gefotografeerd wor-

den, zodat duidelijk zichtbaar is op welk deel van het lichaam het 

zich bevindt. Een en ander staat ook omschreven in de forensisch-

technische (FT)-norm ‘Fotografische registratie van letsels’, die in 

2008 is ingevoerd.

Van Pelt: “Ik fotografeer altijd eerst het slachtoffer in z’n geheel, 

daarna het hele lichaamsdeel, bijvoorbeeld de rug, en daarna zoom 

ik in. Dan gaat het om de details.” Belangrijke details van bijvoor-

beeld steek- en snijwonden zijn onder andere de wondrand, het 

wondbed oftewel de snee of scheur door de weefsels heen, en de 

huid naast de wond.

Bewust  Van Pelt, Sens en Botter raden af ‘zelf iets te proberen’ 

met de camera van een mobiele telefoon, waar het gaat om letsel-

fotografie. Sens: “Bel gewoon de forensische opsporing.” 

“Zodra het kan, moet je letsel zo goed mogelijk vastleggen”, bena-

drukt Daan Botter. “Bij voorkeur voordat het medisch behandeld is, 

maar ook voordat het verandert door genezingsprocessen. Je kunt 

het niet later nog een keer overdoen.” Hij doet indirect een oproep 

aan de politiemensen die te maken krijgen met aangiften van licha-

melijk geweld. “Wees je bewust van je verantwoordelijke functie in 

de frontlinie. Ken de grenzen van je eigen deskundigheid, haal op 

tijd anderen erbij. En laat je GSM alsjeblieft in je zak zitten. Letsel is 

bewijs, maar alleen als het met zorg is vastgelegd.”

redactie.blauw@politieacademie.nl

Snijwonden aan de strekzijde van de linkeronderarm (enkele dagen 
oud). Al deze foto’s zijn scherp, goed belicht en hebben een maatreferentie.

Steekwonden aan de voorzijde van de linkerschouder (circa een week oud). 
Uit de ouderdom van letsel valt soms af te leiden of een verklaring 
omtrent de toedracht aannemelijk is.

Litteken (circa zes weken oud) van steekwond onder de linkertepel van 
een man. De plaats van een letsel kan bijvoorbeeld veel zeggen over de 
gevaarzetting en over de toedracht.

Steekwond in de borst, veroorzaakt door een eenzijdig snijdend mes. 
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