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Scalpel maakt plaats 
voor computer

Dankzij virtuele autopsie blijven lichamen vaker intact na de dood

Wanneer de oorzaak van 
iemands overlijden niet 
duidelijk is, kan postmortem 
onderzoek uitkomst bieden 
en toekomstige levens 
redden. Veel nabestaanden 
vinden obductie echter geen 
fijn idee. In die gevallen zijn 
technieken als MRI- en 
CT-scans een goede optie, 
zegt radioloog Willemijn 
Klein. Met name voor 
kinderen en baby’s vormen 
ze een goed alternatief. 

‘Om 7 uur ’s avonds brachten we hem gezond 

naar bed. Toen we om 11 uur zelf gingen sla-

pen, vonden we hem dood.’ Marielle Vijfhui-

zen vertelt over de meest onwerkelijke avond 

van haar leven. De avond dat haar zoontje 

Sem van 16 maanden overleed. ‘Mijn man 

heeft hem nog geprobeerd te reanimeren, 

maar diep in ons hart wisten we het al.’ Bin-

nen een half uur kwam er een ambulance, een 

schouwarts en de recherche. ‘We werden zelf 

verhoord, mochten niet meer bij ons kind. Dat 

was zo bizar. Alsof ik in een film zat. Mensen 

in witte pakken kleedden mijn kind uit, 

namen zijn spullen mee en stuurden ons naar 

beneden.  Als ik eraan terugdenk, kan ik het 

nog steeds niet bevatten. Sem lag daar al die 

tijd alleen en wij wilden daar natuurlijk bij 

zijn. Dat heeft wel echt pijn gedaan.’ 

Marielle en haar man moesten allerlei vragen 

beantwoorden. Van wat Sem gegeten had tot 

aan wat hij die dag precies gedaan had. Om 

vier uur ’s nachts was het eerste deel van het 

onderzoek afgerond en werd Sem naar het 

Radboudumc gebracht. Hier werd het Nader 

Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen 

(NODOK) gestart. ‘Deze procedure wordt in 

alle gevallen van onverwacht en onverklaard 

overlijden van een minderjarige, aangeboden 

aan de ouders om de doodsoorzaak te achter-

halen’, zegt Willemijn Klein, radioloog in het 

Radboudumc, gespecialiseerd in onderzoek 

na de dood. ‘Het postmortem onderzoek 

kwam toevallig op mijn pad. Ik vind het een 

intrigerend gebied, waar nog veel te ontdek-

ken valt.’

Nieuwe bevindingen
'Zo'n acht jaar geleden begonnen wij in het  

Radboudumc met postmortem beeldonder-

zoek.’ De bekendste vorm van postmortem 

onderzoek is de obductie. Hierbij maakt een 

patholoog het lichaam van een overledene 

open en worden alle organen zowel met het 

oog als onder de microscoop bestudeerd. Tot 

aan de jaren zestig werd de helft van de over-

ledenen op die manier onderzocht. ‘Tegen-

woordig gebeurt het in minder dan 3 procent 

van de gevallen’, zegt de radioloog. Dit komt 

deels omdat artsen tijdens het leven van de 

patiënt vaak al een diagnose kunnen stellen. 

Toch blijkt dat pathologen regelmatig nieuwe 

bevindingen doen in het onderzoek na de 

dood. ‘Uit literatuuronderzoek blijkt in 20 tot 

Het 3D-beeld van Sem dat zijn 

ouders kregen, geprint door 

Jan-Maarten Luursema.

6 weetjes:
 

Autopsie komt uit 

het Grieks en 

betekent ‘met 

eigen ogen zien’. 

Een Zwitserse onder-

zoeksgroep heeft speci-

aal voor postmortem 

onderzoek een ingeni-

euze scanner gebouwd 

die alle moderne beeld-

vormings-technieken 

combineert. ‘Virtobot’ is 

3D-scanner en CT-scan-

ner ineen.

In de jaren zestig werd 

de helft van de 

overledenen via sectie 

onderzocht. Nu is dat 

nog maar een paar 

procent van de 

bevolking. 

Na de dood komt er gas 

in de bloedvaten 

terecht, te zien op scans. 

Niemand weet nog waar 

dit vandaan komt. 

22 februari verscheen de 

eerste richtlijn over post-

mortem beeldonderzoek. 

Willemijn Klein was voor-

zitter en initiatiefnemer 

van de werkgroep die de 

richtlijn ontwikkelde. 

Postmortem onderzoek 

binnen de NODOK-

procedure wordt in 

Nederland (tijdelijk) 

vergoed door het 

ministerie van VWS. 

Onderzoek dat buiten 

de procedure valt, 

komt voor rekening 

van het ziekenhuis. 
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50 procent van de gevallen de postmortem 

diagnose anders dan aanvankelijk door de 

behandelend arts werd gedacht.’

Artsen kunnen dus veel leren van postmor-

tem onderzoek. Willemijn: ‘Maar veel nabe-

staanden zien obductie niet zitten. 

Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de overle-

dene al genoeg heeft geleden en nu rust ver-

dient, of omdat het opensnijden van het 

lichaam bezwaren oproept bij de nabestaan-

den. Met postmortem radiologie kunnen we 

het lichaam bekijken zonder dat het 

beschadigt.’

Grote nauwkeurigheid
Een bekend voorbeeld van postmortem 

onderzoek is een röntgenfoto of CT-scan (zie 

5 VRAGEN AAN

‘Iemand zien zoals hij  
of zij echt is’

PERSONALIA

1Wie bewonder je?
‘Fotograaf Sebastião Salgado. Hij kan mensen, dieren en natuur heel 

goed in het moment vangen. Zelf fotografeer ik ook. Portretten bijvoor-

beeld. Zo wil ik iemand op de foto zetten zoals hij of zij echt is. Het menselijke 

aspect vind ik ook in mijn werk terug, in mijn contact met collega’s en 

patiënten.’

2 Welk boek ligt er op je nachtkastje?
‘Ik lees nu vier boeken, waaronder Het geheime dagboek van Hendrik Groen 

en Ons creatieve brein van Dick Swaab. Ik doe graag veel tegelijk, dat geldt 

ook voor mijn leesgedrag...’

3Waar ben je trots op? 
‘Op onze verpleegafdeling Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten.  

Wij staan open voor vernieuwingen en verbeteringen. Zoals 

“Beter uit bed”, waar wij pilotafdeling voor waren. We krijgen gere-

geld patiënten vanuit andere ziekenhuizen overgeplaatst, die daar 

soms een week in bed gelegen hebben of inactief zijn geweest. 

Dan hoor je onze verpleegkundige zeggen: “Dat kan echt niet.” 

Dat patiënten blijven bewegen, is onze mindset geworden.’

4Wat drijft je in je werk? 
‘Ik hou van afwisseling. Als verpleegkundig expert i.o. 

doe ik zowel onderzoek en onderwijs als patiënten-

zorg. Zo volg ik de master Verplegingswetenschappen en ben 

ik bijvoorbeeld umc-breed met JCI bezig geweest. Sinds kort 

ben ik ook adviseur kwaliteit en veiligheid van onze afde-

ling. Ik krijg binnen mijn werk veel ruimte om van alles te 

doen.’

5Hoe draag jij bij aan een persoons- 
gericht en innovatief Radboudumc? 
‘Ik probeer open minded te zijn en out of the box te 

denken, dat helpt om vernieuwingen op te pakken. Maar het bedenken 

van innovaties werkt voor mij alleen als ik óók in de directe patiëntenzorg blijf wer-

ken. Dan zie ik of het idee werkt en of ik hiermee de patiënt echt kan helpen.’ 

 

Linda Smulders (35), verpleegkundig expert in opleiding (i.o.) 
en adviseur kwaliteit en veiligheid

Naam: Linda Smulders Afdeling/functie: verpleegkundig expert i.o. en adviseur 
kwaliteit en veiligheid Cardio-thoracale Chirurgie Pluim verdiend in: maart 
Vanwege: haar sterke gedrevenheid, hoge verantwoordelijkheidsgevoel en brede 
verpleegkundige inzicht. Met deze competenties weet ze haar visie goed over te 
brengen, mensen te motiveren en verbeterideeën te implementeren.

 Gijs Munnichs  Paul Lagro

IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE  
VRAGEN AAN EEN MEDEWERKER DIE EEN  
RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN. 
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kader) die bij forensische casus de positie van 

een kogel in het lichaam laat zien. Tegen-

woordig wordt er ook veel MRI gebruikt. De 

beeldvormende methodes zijn vooral geschikt 

voor het aantonen van anatomische afwijkin-

gen en daarom voor foetussen en baby’s heel 

geschikt. ‘Bij de allerkleinsten is de nauwkeu-

righeid van de techniek 95 procent.’ Dat komt, 

doordat de doodsoorzaak bijna altijd een ana-

tomisch ‘foutje’ is, bijvoorbeeld een afwijking 

van het skelet. Bij volwassenen is de postmor-

tem radiologie ook geschikt om de grote 

afwijkingen te tonen, zoals een bloeding van 

een aneursyma. Microscopische afwijkingen 

zijn niet zichtbaar; daarvoor is een obductie 

geschikter. Twee promovendi doen op dit 

moment onderzoek onder begeleiding van 

Willemijn  om te kijken op welke gebieden het 

beeldonderzoek beter scoort dan de klassieke 

obductie, of het juist slechter doet. ‘We den-

ken dat we veel nauwkeuriger zijn in het vast-

stellen van hersenaandoeningen bij kinderen. 

Bovendien is beeldonderzoek aan de herse-

nen voor veel ouders geen probleem, terwijl 

een obductie van de hersenen op bezwaar 

stuit.’ Hiervoor moeten de hersenen namelijk 

uit het lichaam worden gehaald en zes weken 

in paraffine ‘uitharden’. Hierdoor kunnen ze 

ook niet mee worden begraven. 

Wachten
De ouders van Sem kozen bij het achterhalen 

van zijn doodsoorzaak voor een combinatie 

van obductie en radiologie. ‘De volgende och-

tend kwamen we in het Radboudumc aan en 

mochten we Sem zien. Hij lag in een speciale 

kamer van het mortuarium voor kinderen, er 

waren knuffels bij hem neergezet. Het zag er 

niet vervelend uit, dat vond ik prettig.’ De kin-

derarts legde uit hoe de procedure eruit zou 

zien. Er werden bloed en diverse biopten afge-

nomen en het radiologisch onderzoek werd 

uitgelegd. Ook besloten Sems ouders zijn hart 

te laten onderzoeken. In de weken die volg-

den, werden er diverse kweken uitgevoerd. 

Uiteindelijk kregen de ouders pas in septem-

ber de doodsoorzaak te horen. De kinderarts 

vertelde dat Sem waarschijnlijk aan een myo-

Postmortem beeldonderzoek maakt 

gebruik van verschillende 

technieken. Dit zijn de bekendste:

Röntgen: ioniserende straling waarmee 

foto’s worden gemaakt van botten, 

kraakbeen, tumoren en ‘luchthoudende’ 

(longen, darmen) organen. Met name 

geschikt voor het vaststellen of 

uitsluiten van breuken, bottumoren en 

stenen.

CT-scan: uitgebreid röntgenonderzoek 

vaak met intraveneus contrastmiddel, 

dat vele digitale dwarsdoorsneden van 

het lichaam oplevert die door de 

computer worden samengevoegd tot 

een 3D-beeld. Met name handig voor 

het in beeld brengen van botten, 

bloedvaten, longen en de buikholte van 

grote kinderen en volwassenen.  

MRI-scan: maakt gebruik van 

elektromagnetische velden. Zowel voor 

zachte, weke weefsels als voor harde, 

dichte weefsels geschikt. Hierdoor 

kunnen ook klieren, spieren, het 

zenuwstelsel en hersenen in beeld 

worden gebracht. Wordt in de 

postmortem setting vooral voor jonge 

kinderen gebruikt. Nadeel is dat het 

lang duurt (minimaal een half uur, 

terwijl een CT enkele seconden duurt).

Willemijn Klein 
is kinderradioloog in het 

Radboudumc Amalia 
kinderziekenhuis. Daarnaast werkt 
zij als forensisch radioloog in het 
MUMC+, met name in geval van 

overleden kinderen. Zij is 
gespecialiseerd in aangeboren 

afwijkingen. Ze scande de foetussen 
van het Anatomisch Museum 

middels CT en MRI, waardoor deze 
(kinderen) niet-invasief nader 

onderzocht konden worden, en 
jaren na overlijden nog diagnoses 
werden gesteld. Willemijn Klein is 

getrouwd met een
kinderarts-neonatoloog, en zij 

hebben vijf kinderen. Haar vrije tijd 
brengt zij het liefste door aan het

zwembad of op Vlieland, liefst 
vergezeld van een goed boek of - 

haar guilty pleasure - een historisch
kostuumdrama zoals Downton Abbey 

of Sense & Sensibility.

carditis (ontsteking van de hartspier)  is over-

leden maar dat dit niet 100 procent zeker is. 

‘Dat we zolang moesten wachten en het nu 

nog niet helemaal zeker weten, vind ik het 

moeilijkste wat er is.’ Toch is Marielle blij dat 

ze het onderzoek heeft gedaan.  ‘We zijn heel 

goed geholpen en hebben erg fijn contact 

gehad met de artsen. We voelden ons echt 

gehoord en de nazorg was super. De artsen 

hebben ons ook een 3D-print van de MRI-scan 

van Sem aangeboden. Die staat nu in onze 

slaapkamer.’  
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