Autopsierapport
Dit autopsierapport, nummer 2678, hoort bij zaaknummer is 2019143743 van het bureau Meppel van
eenheid Overijssel.
Op 7 december 2019 is het slachtoffer dood aangetroffen in de docentenkamer van het Hermes College
te Meppel. Ter plekke is onderzoek verricht waarna het lichaam is meegenomen voor verder onderzoek.
Op 8 december 2019 heb ik verdere autopsie verricht.
Overledene
De overledene is een 30-jarige vrouw van 1meter72. Zij was klaarblijkelijk kerngezond.
De overledene heeft bloedgroep O positief.
Doodsoorzaak
Na onderzoek is als doodsoorzaak ontegenzeggelijk een fatale steekwond in de buik vastgesteld. Bij de
steek zijn het peritoneum doorboord en zowel de rechter arteria, iliaca communis, de dikke darm als
een deel van de lever geraakt.
Bevindingen
Op het moment van het eerste onderzoek van het lichaam op 07-12-2019 rond 17:45 is een beginnende
Rigor Mortis geconstateerd, met name in het gelaat en de ledematen. Ook is beginnende Livor Mortis
geconstateerd. Het lichaam is slechts beperkt afgekoeld en de huid vaalbleek. De lippen zijn gerimpeld
en het hoornvlies van de geopende ogen is troebel. Er wordt uitgegaan van een overlijden tussen 15:30
en 16:30 deze middag.
De steekwond is veroorzaakt door een scherp voorwerp met een breedte van ongeveer 3 centimeter dat
aan beide kanten snijvlakken heeft. Gezien de vorm van de inwendige wond die in het lichaam ook de
lever raakte, moet het hier vermoedelijk gaan om een voorwerp met een gekromde vorm. De lengte van
de steek is 15 centimeter. Door het perforeren van de dikke darm is er inhoud van de darm in de buik
gelopen.
In de nek van het slachtoffer zijn lichte, rode hematomen aangetroffen. Gezien de vorm, en de
aanwezigheid van een schram is het aannemelijk dat deze veroorzaakt zijn door korte, manuele wurging.
Er zijn geen puntbloedingen of andere tekenen van verstikking aangetroffen waaruit af te leiden is dat
het slachtoffer slechts kort gewurgd is en deze wurging onmogelijk de dood tot gevolg kan hebben
gehad.
Bij het slachtoffer zijn sporen van zweten aangetroffen in de nek, rond de haargrens en in de handen.
Aannemelijk is dat dit zweten veroorzaakt is door een hypovolemische shock waar het slachtoffer vlak
voor de dood in gekomen is als gevolg van een tekort aan volume in de bloedvaten.
Aan de linkerhand van het slachtoffer zijn twee vingernagels gescheurd. Onder de nagels van beide
handen werden, naast straatvuil, ook resten aangetroffen van terpentine en verf.
Ik heb dit rapport opgemaakt te Zwolle en gesloten op 11 december 2019.
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