
In de strip PMI zijn de onderdelen die naar de sectie

verwijzen reeds onder de aandacht gebracht, nu gaat het

meer over de doodsoorzaak.

Er werden drie potentiële doodsoorzaken gemeld, waarbij de

volgorde min of meer in het midden bleef. Violet de

messteken en groen de talrijke ribbreuken.

Ook werd er massieve schade aan de hals gerapporteerd als

gevolg van een verwurging. Deze letsels zijn volgens de

literatuur zonder meer dodelijk

Ook statistieken over de dodelijkheid van vewondingen in de

hals maken duidelijk dat de verwurging zeer dodelijk was.
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Uit het voorkomen van deze hele kleine bloeduitstortinkjes

(petechiën) volgt dat de verwurging bij leven werd ingezet.

De halsaders laten zich gemakkelijker afknijpen dan de

slagaders, waardoor de bloedvaten in het hoofd openbarsten

onder druk van de hartslag.

De druk in de slagaders (rood) is op de maxima wel 10 maal

zo hoog als de druk in de aders (blauw).

Met dank aan Wikimedia Commons.

Ook uit deze foto blijkt de verwoestende uitwerking van de

verwurging, zo te zien uitgevoerd met een riem. Aan de

rechterzijde verwondingen als gevolg van de poging van het

slachtoffer de verwurging af te wenden (krassporen van de

nagels).
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Ook aan de rechter hand zien we de sporen van de poging

van het slachtoffer de verwurging te blokkeren: ingesnoerde

vingers en striemen met onderhuidse bloeduitstortingen.

De verbanden tussen deze details komen echter in het

sectieverslag van Dr. Visser niet voor. Ze werden in 2014

ontdekt tijdens expertsessies met forensische artsen van de

GGD's van Amsterdam en IJsselland.

De mond was geheel volgelopen met bloed - was

overgestroomd. Bij eventuele resterende ademhaling zou

bloed zijn ingeademd.

En dat was precies wat de patholoog-anatoom (pa)

veronderstelde; alleen klopt dat niet met de aanwezigheid

van helder slijm en de afwezigheid van bloed in de luchtpijp.

Het slachtoffer was dus al overleden.
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Uiteraard kon het bloed gewoon via de steekgaten de linker

long zijn binnen gedrongen, hetgeen ook meteen verklaart

dat er in de rechter long geen bloed werd aangetroffen.

In dat geval waren de steekwonden post mortem

aangebracht, hetgeen in overeenstemming was met de

geringe hoeveelheid bloed op de blouse. En de vertraagde

stolling van het bloed.

Door het geknoei van de technische recherche in het

mortuarium kreeg Dr. Visser veel meer bloed onder ogen, hij

sprak van 'met bloed doordrenkt'.

Op de borstkas van het slachtoffer waren blauwe plekken

zichtbaar in de vorm van een hand. De achtergrond hiervan

bleef aanvankelijk zonder verklaring.
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Pas jaren later kwam de pa met een verklaring voor het

ontstaan van de ribbreuken als veroorzaakt door frontaal

geweld op de borstkas met de bijgaande afbeelding rechts ter

illustratie (overigens zonder een hartmassage te

veronderstellen).

Wat de pa niet onderkende was dat de inwendige

bloeduitstortingen niet alleen samenvielen met de ribbreuken

links, maar ook met de messteken links en dat er rechts

eigenlijk niets aan de hand was; ofwel de ribbreuken waren

ook post mortem.

Voor de messteken - als ze bij leven waren aangebracht -

waren de bloedingen eigenlijk heel gering, zeker in

samenhang met de druk uitgeoefend op de borstkas, dus op

het hart. Ook op de blouse was de uitgeoefende druk

zichtbaar.

Mogelijk was de pa onder de indruk van het gegeven dat er

zich 1250 cc bloed in de borstholte bevond. Recent onderzoek

laat zien dat dit ook op een post mortale bloeding duidt,

zeker gezien de uitgeoefende druk.
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Nog meer onderzoek laat zien dat een volume van 1250 cc

bloed juist kenmerkend is voor een postmortale bloeding van

de aorta - hier was daarenboven ook het hart vele malen

doorklieft.

Wat ook niet geholpen heeft is het gegeven dat deze

greepsporen op arm en schouder ongemerkt bleven. Op die

plaatsen had de kleding (vest!) van het slachtoffer op DNA

moeten worden onderzocht.

De livor mortis in de rechter bovenarm - een ongebruikelijke

locatie voor een rugligging - bleef onopgemerkt.
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