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In februari dit jaar was er de nodige 

ophef in nieuwsmedia omtrent een 

slachtoff er van een straatrace. De 

nabestaanden wisten niet dat de her-

senen van de jongeman na de gerech-

telijke sectie niet in het lichaam waren 

teruggeplaatst. Het openbaar ministe-

rie verontschuldigde zich voor de mis-

communicatie. Het niet terugplaatsen 

van organen op zich, past echter wel 

binnen het protocol voor gerechtelij-

ke secties.

Bij het Nederlands Forensisch 

Instituut (NFI) worden tijdens een sec-

tie vrijwel alle inwendige organen uit-

genomen, op het oog onderzocht, 

gewogen én bemonsterd voor nader 

onderzoek: microscopisch, toxicolo-

gisch, of microbiologisch in verband 

met mogelijke infecties. Direct na het 

bemonsteren - meestal is dat binnen vier uur - worden de orga-

nen weer teruggeplaatst. Althans, in de meeste gevallen. Soms is 

het noodzakelijk het hele orgaan te bewaren voor verder onder-

zoek. In die gevallen wordt de politie hierover direct na de sectie 

mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Overlijden  Bela Kubat is forensisch en neuropatholoog bij 

het NFI. Zij doet het specialistische hersenonderzoek. “Als we 

iets bewaren, zijn het meestal de hersenen. Heel incidenteel het 

hart of een ander orgaan. Bij een verdenking van geweld op het 

hoofd of kindermishandeling bijvoorbeeld, doe ik als neuropa-

tholoog uitvoerig onderzoek aan de hersenen. Hetzelfde geldt 

als ik tijdens de sectie verkleuringen tegenkom onder de schedel, 

die kunnen duiden op een infectie of een hersentumor. Ziekelijke 

afwijkingen kunnen een rol gespeeld hebben bij het overlijden 

of bij de toedracht van een bepaalde gebeurtenis. Als iemand 

bijvoorbeeld is overleden nadat hij in een zeer opgewonden 

toestand is aangehouden of een gevecht heeft geleverd met een 

ander, dan zoeken we naar geweldsinwerking op de hersenen. 

Maar we kijken ook naar mogelijke ziekteverschijnselen waardoor 

hij wellicht in die opgewonden toestand is geraakt, bijvoorbeeld 

een hersenweefsel- of een hersenvliesontsteking. Heel af en toe 

vinden we zoiets.”

Voor een dergelijk onderzoek moeten de hersenen in hun 

totaliteit bewaard worden. Dat geldt ook voor het hart, als dat 

bijzondere afwijkingen vertoont. “Als ik besluit het hart te laten 

beoordelen door een gespecialiseerd patholoog, dan kan ik hem 

niet slechts een paar stukjes geven. Hij kan zich pas een totaal-

beeld vormen en daar een goed oordeel over vellen, als hij het 

hele hart kan onderzoeken.” Gemiddeld komt dit minder dan één 

keer per jaar voor, aldus Kubat.

Het onderzoek aan organen kan alles bij elkaar zo’n drie 

maanden duren, onder andere doordat er veel tijd gaat zitten in 

de voorbereidingen (zie kader). Bovendien moet het ingepast 

worden tussen de andere activiteiten van de assistenten, de foto-

graaf die het vastlegt en documenteert, en van de patholoog zelf.

Om de precieze doodsoorzaak te kunnen vaststellen, is het soms nodig na de 
gerechtelijke sectie belangrijke organen nader te onderzoeken. Dat kan behoorlijk 
wat tijd kosten. Openbaar ministerie en forensische opsporing informeren de 
nabestaanden hierover.

Onderzoek na de sectie
n Forensisch-medisch

Coupe van de hersenstam en de kleine hersenen.
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Specialistisch hersenonderzoek begint met fi xeren van het weefsel, voordat er in gesneden wordt.

Het hersenweefsel wordt doordrongen door een oplossing met formaline, die de postmortale processen, de rotting, stopt. In feite 

gebeurt dat met alle weefsels. Kubat: “Van alle organen die wij bij de sectie uit het lichaam halen, nemen wij een stukje weefsel, 

voordat wij ze terugplaatsen. Dat is niet meer dan het oppervlak van een postzegel. Dit kunnen wij later microscopisch onderzoe-

ken. Bij de hersenen maakt de formaline het weefsel ook wat steviger. Dat voorkomt dat door het aanpakken en snijden postmor-

taal veranderingen optreden die je niet kunt onderscheiden van ziekelijke afwijkingen. Postmortale artefacten noemen we die. 

Alles wat je ziet tijdens het onderzoek is dus echt.”

Wachten De hersenen moeten in hun geheel ondergedompeld worden en dan is het wachten tot de oplossing tot in het 

binnenste is doorgedrongen. Dat duurt ongeveer vier weken, zegt Kubat. Daarna zijn ze met het blote oog te onderzoeken en 

in plakjes te snijden. Uit die plakjes worden weer stukjes genomen, waarvan, na een aantal dagen nafi xeren, coupes worden 

gemaakt voor het microscopisch onderzoek. Zo duurt het al gauw vijf weken voordat het onderzoek kan beginnen.

Geweld Welke organen of onderdelen 

de patholoog bewaart en verder onder-

zoekt, hangt af van het type zaak, de aan-

dachtspunten van de offi  cier van justitie 

en de bevindingen gaandeweg de sectie. 

“We hebben een aantal zaaktypen gede-

fi nieerd en daarvoor bestaan protocollen 

waarin is vastgelegd wat je moet doen”, 

zegt Kubat. Terugkerend punt in de pro-

tocollen is het aantonen of juist uitsluiten 

van ziekelijke afwijkingen en/of geweld-

inwerking. Zo mogelijk met onderscheid 

tussen moedwillig toegebracht letsel en 

letsel dat op een meer ‘natuurlijke’ manier 

is ontstaan, zoals door een val.

Kindersecties  Het meest uitge-

breid is het kinderprotocol. Bij zeer kleine 

baby’s gebeurt het verhoudingsgewijs 

vaker dat de patholoog een orgaan in z’n 

geheel bewaart voor specialistisch onder-

zoek. “Bij een pasgeboren baby’tje zijn bijvoorbeeld de niertjes 

nog op postzegelformaat. Dus dan kan het gebeuren dat het 

orgaan in z’n totaliteit nodig is voor microscopisch onderzoek. 

Maar wij streven ernaar, bij alle secties, zo min mogelijk weefsel 

af te nemen.”

In het protocol voor kindersecties staan onderzoeken die 

lang duren, onder andere naar stofwisselingsziekten en virus-

sen. “Voor het onderzoek naar infecties maak je gebruik van 

kweken. Een beetje bloed of een afstrijkje van longweefsel 

bijvoorbeeld gaat op een kweekbodem de broedkast in en dan 

wacht je of er een micro-organisme gaat groeien, een bacterie, 

een schimmel. Die groeien in hun eigen tempo; daar heb je 

geen invloed op. Het duurt soms lang voordat je defi nitief een 

uitslag kunt geven.”

Begraven  Zowel het rechercheteam als nabestaanden 

vragen zich nog weleens af waarom het onderzoek zo lang 

moet duren. Daarom heeft het NFI een brochure gemaakt, 

die openbaar ministerie (OM) en politie kunnen uitreiken aan 

nabestaanden. Daarnaast levert het NFI tijdens het onderzoek 

relevante informatie aan het OM en het opsporingsteam.

Een langdurig onderzoek aan de organen of de monsters 

Coupe van de hersenen van een kindje dat geschud is en dit in eerste instantie overleefde. Waar 
nu gaten zitten, hoort hersenweefsel te zitten. Het kindje overleed later aan de gevolgen van de 
beschadiging.

Tekst: Joan Kurpershoek · Foto’s: NFI en Harro Meijnen / Blauw

Voordat het onderzoek kan beginnen
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daarvan, betekent niet noodzakelijkerwijs dat de familie ook 

langer op teruggave van het stoffelijk overschot moet wachten. 

De Wet op de Lijkbezorging bepaalt dat het lichaam binnen 

zes werkdagen begraven of gecremeerd moet zijn. De secties 

zelf vinden daarom zo snel mogelijk plaats, soms ook in het 

weekend. Kubat: “We verzorgen het lichaam direct na de sectie 

zodanig dat het opgebaard kan worden en dragen het over aan 

de politie.” Omdat het stoffelijk overschot in beslag is genomen 

voor het gerechtelijk onderzoek, bepaalt de officier van justitie 

vervolgens het moment waarop het kan worden vrijgegeven 

voor de nabestaanden. Meestal is dat kort na de sectie.

Soms zit daar nog wel een voorwaarde aan vast, bijvoor-

beeld als de officier van justitie het mogelijk acht dat het 

lichaam nog een keer onderzocht moet worden. “Het komt 

een enkele keer voor dat het lichaam dan alleen begraven mag 

worden en niet gecremeerd”, zegt Ester Lodder, officier van 

justitie van het parket Midden-Nederland. “Of het lichaam mag 

alleen begraven worden in Nederland.” Een voorbeeld was de 

hamermoord in Amersfoort een aantal 

jaren geleden. Het hoofd van het slacht-

offer was ingeslagen met een hamer 

en moest bewaard blijven lopende het 

onderzoek ter zitting. De rest van het 

lichaam mocht in dat stadium alleen 

begraven worden, niet gecremeerd. 

Maar de religieuze achtergrond van het 

slachtoffer gebood crematie. Voor de 

nabestaanden was dat erg moeilijk, ook 

omdat het lichaam niet compleet was.

Familierechercheurs  Vaak 

onderhouden twee familierechercheurs 

het contact tussen nabestaanden en de 

recherche. Zij krijgen van de teamleiding 

van de forensische opsporing alleen de 

noodzakelijke informatie mee. “Daar 

zijn vaste procedures voor”, zegt Theo 

Vermeulen, voorzitter Landelijke Expert-

groep Familierechercheurs. “De familiere-

chercheurs maken geen deel uit van het 

onderzoeksteam, maar zijn intermediair. 

Zij vertellen de nabestaanden wat er 

met hun familielid is gebeurd, leggen de 

procedures uit en kunnen hun vragen 

beantwoorden. Zij hebben kennis van 

de werkzaamheden in de opsporing en 

weten dus altijd wat de handelingen van 

het team feitelijk inhouden en ook welke 

gevolgen die hebben.”

De familierechercheurs kunnen de 

familie ook uitleggen waarom het onder-

zoek aan een compleet orgaan langere tijd 

kan duren. “Als een lichaamsdeel voor een 

aanvullend onderzoek wordt bewaard, 

krijgen de nabestaanden daar uiteraard 

bericht en uitleg over”, aldus officier van 

justitie Lodder. Voor de familierecher-

cheurs zijn dat moeilijke momenten, zegt 

Theo Vermeulen. “Maar zij hebben de com-

petenties om dit te doen en zijn hiervoor 

>>

Bij hartfalen ontstaat bloedstuwing, zoals hier in de long.

Coupe van hersenen. De zwarte streepjes zijn zenuwuitlopers, de zwarte vlekken zijn zenuwcellen. 
Hieraan kan hersenbeschadiging beoordeeld worden.
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getraind. Ondanks hun moeilijke bood-

schap weten zij uiteindelijk toch begrip te 

krijgen bij de nabestaanden.” 

In principe worden via de familiere-

chercheurs ook afspraken gemaakt over 

het teruggeven van de achtergebleven 

organen. De nabestaanden kunnen 

daarvoor kiezen, mits het OM toestem-

ming geeft. Zij kunnen dan organen en 

eventueel ander materiaal bij het lichaam 

begraven. Meestal wil de familie alleen het 

orgaan terug hebben dat is uitgenomen 

en niet de veiliggestelde bloedmonsters 

en haren.

Dokter  “Wij proberen altijd bij de 

sectie zo weinig mogelijk inbreuk op 

het lichaam te maken”, zegt Kubat. 

“Want het is natuurlijk heel heftig voor 

de nabestaanden. Hun dierbare over-

lijdt, de politie neemt het lichaam weg 

en ze mogen er niet meer bij, hebben er geen zeggenschap 

over. Ik realiseer mij dat dat heel traumatiserend kan zijn. 

Daarom vind ik het heel goed als er familierechercheurs bij 

zijn. Die kunnen goed met de nabestaanden communiceren. 

Hopelijk weten ze ons ook te vinden, als er meer uitleg nodig 

is. Mijn collega’s en ik zijn daartoe altijd bereid.” 

Als zij dat willen, kunnen nabestaanden via het OM uiteindelijk 

ook het sectierapport krijgen. Kubat adviseert om dat via de huis-

arts te doen, zodat die medische handelingen kan uitleggen. 

Sporadisch krijgen Kubat en haar afdeling rechtstreeks van de 

familie een verzoek om uitleg over procedures. “Daar geven wij 

altijd antwoord op. Behalve forensisch patholoog zijn we ook 

dokter. De nabestaanden horen er gewoon bij, net als familie van 

een patiënt in het ziekenhuis. Wij voelen ons aan hen verplicht om 

ons onderzoek zo goed mogelijk te doen en de waarheid naar bo-

ven te halen. Dat is onze andere taak als arts in het algemeen. Er 

zit een professionele kant aan dit werk, maar ook een menselijke 

en emotionele kant.” Volgens haar is het een kwestie van goede 

zorg. “Dat is de plicht van een arts, daar hebben wij onze eed op 

afgelegd.”

Wilt u reageren op dit artikel?  

Mail naar redactie.blauw@politieacademie.nl

Voor meer informatie:

PKN > Forensische opsporing > FO PD maatwerk plus > FO 

stoffelijk overschot

PKN > Opsporing > Tactische onderzoeksmethoden > 

Familierechercheur Een vervolgonderzoek kan maanden duren, onder andere doordat er veel 
tijd gaat zitten in de voorbereiding.

Coupe van de hersenen: de bruine substantie is pigment (hier normaal). Als pigment ontbreekt, kan 
dat wijzen op de ziekte van Parkinson.


