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Op 27 januari 2019 is het slachtoffer dood aangetroffen in zijn woning. Ter plekke is 
onderzoek verricht waarna het lichaam is meegenomen voor verder onderzoek. Op 28 
januari 2019 heb ik verdere autopsie verricht. 

Overledene 
De overledene was een 52-jarige man van 1meter89 die leed aan de ziekte ALS.  

Doodsoorzaak 
Na onderzoek werd als doodsoorzaak ontegenzeggelijk verdrinking vastgesteld. Het 
slachtoffer had water in zowel zijn longen als zijn maag. Het slachtoffer had relatief droge 
longen en had longemfyseem ontwikkeld ten gevolge van maximale uiteenzetting. Ook was 
er sprake van een duidelijke schuimzwam bij neus en mond. 

Het slachtoffer had relatief dun bloed met een verhoogde dosis kalium. Er waren sporen 
van bloedstuwing in lever en nieren en er was sprake van een gecontraheerde milt. Ook 
had het slachtoffer rode vlekken op de tong. Al deze symptomen passen in het beeld van 
een verdrinkingsdood in zoet water. 

Bevindingen 
Op het moment van het eerste onderzoek van het lichaam op 27-01-2019 rond 11:00 werd 
volledige rigor mortis geconstateerd. In acht nemende dat het water op het moment van 
overlijden misschien warm was, wordt uitgegaan van een overlijden tussen 20:00 en 22:00 
op 26-01-2019. 

Uit verklaringen blijkt dat het lijk op het moment dat het werd ontdekt nog in de gevulde 
badkuip lag met de rugzijde naar beneden. Het hoofd, de romp en de bovenbenen lagen 
grotendeels onder water. Aangenomen kan dus worden dat het lichaam na het overlijden 
in het water is blijven liggen tot het rond 10:00 de volgende morgen uit het bad werd 
getild. Dit klopt met de lichte mate van maceratie van het lichaam die in warm water 
sneller intreedt dan in koud water. De huid was gerimpeld, de oogbollen waren dof en de 
lippen gerimpeld.   

Er was sprake van lichte Livor Mortis aan de onderzijde van het lichaam. Ook was er sprake 
van Algor Mortis, waarschijnlijk bespoedigd door de ligging van het naakte lichaam in koud 
water. 
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Het slachtoffer had opvallend veel bloeduitstortingen op zijn lichaam waaronder grote, 
opvallende op de beide benen en enkels. Deze bloeduitstortingen kunnen niet post mortum 
ontstaan zijn. 

In de maag van de overledene werden, behalve etensresten en water, ook barbituraten 
aangetroffen. Deze matchen qua bestanddelen met de, niet via de reguliere weg 
verkregen, medicijnen die het slachtoffer nam vanwege zijn ziekte. De dosis die in de 
maag werd aangetroffen was ongeveer 5 keer hoger dan zijn normale dagelijkse inname 
gelijk aan die in 1 pil. Deze verhoogde inname zal vermoedelijk hebben geleid tot een 
mate van verdoving en een verminderde staat van bewustzijn. De dosis was niet hoog 
genoeg om te leiden tot de dood. 

 
Ik heb dit rapport opgemaakt te Amsterdam en gesloten op 31 januari 2019. 
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