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Forensische odontologie in roman De achterblijvers

Worsteling
met identiteit en
identificatie

Tandarts Sprengler, een van de hoofdpersonen in de roman 'De
achterblijvers' van Maaike Gerritsen, ontleent zijn identiteit voor een
belangrijk deel aan zijn beroep. Hij raakt echter langzaam de grip
op zijn leven kwijt, wat onder meer duidelijk wordt als hij slachtoffers
van de tsunami in Thailand, in 2004, gaat identificeren. Forensisch
odontoloog Bert Slingenberg gaf Gerritsen tandheelkundige adviezen
en heeft daarmee, onbewust, ook invloed gehad op de verhaallijn van
haar boek. Het Nt sprak met hem en de schrijfster.
Tekst: Reinier van de Vrie; foto: Jan de Groot, Amsterdam.

D

e achterblijvers, haar tweede roman, wilde
schrijfster Maaike Gerritsen aanvankelijk wijden aan een moeder die bij de tsunami op

tweede kerstdag 2004 in Thailand slechts een van haar
twee kinderen kon redden, en het andere moest laten
gaan. Welk kind moest ze kiezen? Een fictief verhaal à
la ’Sophie’s Choice’. Het ging Gerritsen niet om de sensatie, maar om de zee, als grootste vriend maar ook als
ergste vijand.
De schrijfster wilde in het boek ook aandacht besteden
aan de identificatie van slachtoffers. Om erachter te
komen hoe dat proces er precies aan toegaat, kwam ze
via tandarts Kees Evers uit Doesburg een jaar of vier
geleden in gesprek met diens collega Bert Slingenberg.
Deze was direct na de ramp als forensisch ondontoloog
in Thailand en kon putten uit een rijke ervaring.
Gerritsen werd gastvrij door Slingenberg in Zoutelande
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Slingenberg: “Vermist is erger dan dood.
Dat schijnt echt zo te zijn. Zekerheid over de
dood is wel vervelend, maar je weet wel hoe
het zit. Bij de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne
wist je dat iedereen was overleden. Bij de
tsunami was dat pas zeker na identificatie.
Tot die tijd houden achterblijvers vaak nog
hoop dat iemand nog leeft.”
onthaald. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie

binatie van een nogal dominant karakter en de ziekte

gaf hij uitleg over forensische odontologie. Dat thema

van Parkinson zijn daar debet aan. Hij kan het werk

liet Gerritsen sindsdien niet meer los: “Het beroep van

in de praktijk, waar hij overigens wel gewaardeerd

tandarts fascineert me, ik zie het als iets waar je ook je

wordt door zijn patiënten, steeds moeilijker aan. Ook

identiteit aan ontleent. Dat schreeuwde om een perso-

de relaties met zijn vrouw en dochter worden steeds

nage in mijn boek. Na het gesprek met Bert vormde het

moeizamer en leiden tot dramatische ontwikkelingen.

verhaal zich eigenlijk pas.”

Op een dag krijgt hij de met haar identiteit worstelende
puber Fae met kiespijn in de stoel. Ze moet een endo

Dominant

ondergaan. Fae heeft met haar familie de tsunami in

In De achterblijvers is tandarts Sprengler aanvankelijk

Thailand meegemaakt; haar broertje Bhodi is er ver-

een succesvol man, maar al snel wordt duidelijk dat

dronken. Sprengler identificeerde in Thailand na de

hij de grip op zijn leven begint kwijt te raken. De com-

ramp lichamen, ook dat van een blond jongetje… Fae
en Sprengler, beiden nogal eenzelvige personen, krijgen een bijzondere band met elkaar. Uiteindelijk lijkt
het met de een goed te gaan, terwijl dat met de ander
nog maar de vraag is.

Bert Slingenberg
Op kosten van Defensie heeft Bert Slingenberg (1946)
tandheelkunde gestudeerd in Utrecht. Als beroepstandarts werkte hij eerst drie jaar in Duitsland voor militairen
en hun gezinnen. Daarna werd hij hoofd luchtmacht
tandarts in de Hojelkazerne in Utrecht. Dat combineerde
hij met drie halve dagen in een eigen praktijk in Vianen.
In 1977 zwaaide hij af en ging werken in een gezondheidscentrum in Middelburg. Een paar jaar geleden is hij daar
gestopt. Hij werkt nu nog parttime in een verpleeghuis
voor de stichting Verpleeghuizen Zeeland en regelmatig
in Afrika voor de Rotary Doctors Bank. Als forensisch
odontoloog wordt hij – los van rampen – tussen 5 en 25
keer per jaar ingeschakeld in Zuidwest-Nederland om
mensen te identificeren die bijvoorbeeld zijn verbrand,
verdronken, voor de trein zijn gesprongen of na langere
tijd dood in een huis zijn aangetroffen. Net voordat hij in
1977 afscheid nam van het leger werd hem gevraagd of
hij de slachtoffers wilde identificeren van de vliegramp in
Tenerife, waar een opstijgende KLM- en een landende Pan
Am-Boeing op elkaar botsten, met 583 doden als gevolg.
Dat was zijn kennismaking met de forensische odontologie: “Het was wel shocking om in een hangar een paar
honderd verkoolde lichamen aan te treffen.”

Geen twijfel
Slingenberg en collega Evers gaven commentaar op
alle passages over tandheelkunde in de verschillende
versies van het boek. De eerste ook op die over de forensische odontologie. Gerritsen wilde zeker weten dat
de feiten over het vak klopten, omdat dat geen fictie is
en een lezer niet mag worden afgeleid door twijfel over
de feiten.
Vooral op detailniveau heeft Slingenberg – zeker in de
eerste ronde – veel adviezen gegeven. Aanvankelijk
klopte bijvoorbeeld de beschrijving van een wortelkanaalbehandeling niet, en de volgorde van bepaalde
verrichtingen kon niet. Op basis van zijn advies is de
pijn bij de betreffende wortelkanaalbehandeling ook
anders beschreven. Slingenberg heeft zich beperkt tot
de feiten en zich niet beziggehouden met de opbouw
van het boek en de verdere inhoud. Dat vond hij aan de
schrijfster.
Slingenberg vindt dat het rampenidentificatieteam in
Thailand op een realistische manier wordt beschreven
als een heel serieus en professioneel team, dat hard
werkt en lange dagen maakt. “We zijn natuurlijk best
wat gewend, maar al die lichamen na de tsunami in de
tempel maakten een verpletterende indruk. Er was een
constante aanvoer met vrachtautootjes die steeds weer
nieuwe lichamen brachten, in ongehoorde aantallen.”
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Forensische odontologie

De achterblijvers
De achterblijvers, dit voorjaar verschenen, is
het tweede boek van Maaike Gerritsen. Eerder
schreef ze De geboorte van een wees .
Maaike Gerritsen - De achterblijvers,
ISBN 9789041425454, AmboAnthos, 2014

Gerritsen heeft het zware werk willen laten zien, maar ook
dat het gewone mensen zijn die na het werk de spanning
moeten afreageren, bijvoorbeeld met een biertje of een
banale mop.
Sommige mensen zijn zo bezig met hun werk dat ze daar
hun identiteit helemaal aan ontlenen. Dat geldt ook voor
Sprengler. Die voelt zich bedreigd door goedkope en in
zijn ogen slechte tandheelkunde uit bijvoorbeeld Turkije.
Wat moet hij nog als dat doorzet en hij niet meer gewoon

Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) is een team
van ongeveer honderdvijftig specialisten op het gebied van
forensische opsporing en slachtofferidentificatie bij onder
meer grote rampen. Bij het LTFO zijn – op dit moment zes –
forensisch odontologen betrokken, die zich verenigd hebben
onder de naam Landelijk Orgaan Forensische Odontologie (LOFO). Deze tandartsen beschikken over een mobiel
röntgenapparaat en het benodigde instrumentarium dat in
de auto meekan voor identificatie, die meestal plaatsvindt in
een mortuarium. De forensisch odontologen leiden elkaar in
Nederland op via learning on the job. In de Verenigde Staten,
Scandinavië en België (Leuven) is het mogelijk een cursus of
opleiding op dit gebied te volgen. Identificeren is vergelijken.
Daarvoor zijn gegevens van voor de dood (ante mortem)
noodzakelijk. De allereerste identificaties bij een ramp zijn
bijna allemaal op het gebit. Slingenberg: “Ik zie het eigenlijk
gewoon als een puzzel die je moet oplossen. Ieder lichaam
krijgt een nummer. En dat nummer moet een naam worden.
Dat is onze taak. Als forensisch odontologen hebben we vaak
meer emoties als we de gegevens van voor de dood invoeren, want dan zie je echt die mensen. Dan heb je links de foto
van een hartstikke leuk iemand en rechts een foto van een
dood lichaam. We moeten op dat moment onze emoties
proberen uit te schakelen, want dat werkt gewoon niet.”
Om te kunnen identificeren worden de kenmerken van het
slachtoffer beschreven: dna, vingerafdrukken, gebit, kleding,
sieraden, littekens, tatoeages en piercings. Tegelijkertijd worden dezelfde soort gegevens van de (mogelijke) slachtoffers
verzameld van voor de dood. Met behulp van de computer
worden deze gegevens met elkaar vergeleken op een match,
en dus op een mogelijke identificatie is. Soms worden handmatig röntgenfoto’s van voor en na de dood nog met elkaar
vergeleken. Om gegevens van voor de dood te verzamelen
gaan familierechercheurs naar de nabestaanden en nemen
daar zo mogelijk vingerafdrukken en verzamelen dna-materiaal. Aan de familie vragen ze naar kenmerken van het lichaam
van het slachtoffer. Aan hun tandartsen worden zoveel
mogelijk gegevens (röntgenfoto’s, behandelhistorie) over het
gebit opgevraagd. Hoe meer er aan een gebit is gedaan, des
te meer bijzonderheden en des te makkelijker de identificatie
vaak is. Op voorwaarde dat er goed gedocumenteerd is.
Slingenberg: “Je ziet nogal verschillen in hoe tandartsen de
ante mortem informatie aanleveren. De een doet dat echt
heel uitgebreid, inclusief informatie van de orthodontist met
wie hij samenwerkt. Een ander stuurt bij wijze van spreken
slechts één röntgenfoto op. Dan moeten we er weer achter
aan bellen dat we graag de hele behandelhistorie willen. Zo
maximaal mogelijk.”

tandarts kan zijn? Gerritsen heeft daarvoor als bron geput
uit de vakliteratuur. Daar heeft Slingenberg verder geen
commentaar op gegeven.

KNMT-voorzitter
In zijn goede tijd werd Sprengler door collega’s voorgedragen om voorzitter van de KNMT te worden. Later in
het boek, als de teloorgang is ingezet, wordt duidelijk dat
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De uitgever stelt drie gesigneerde exemplaren
van De achterblijvers beschikbaar. Wilt u daarvoor
in aanmerking komen mail de redactie dan voor
1 oktober op nt@knmt.nl. De drie exemplaren
worden verloot onder de inzenders.
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hij voor die functie niet meer beschikbaar is. Gezien
zijn ziekte en karakter was dat maar beter. Heeft Slin-

Tandarts in de literatuur

genberg daar nog commentaar op geleverd? “Ik vond
de functie van KNMT-voorzitter wel erg zwaar en heb

Je telt pas mee als je wordt genoemd. Onder dat
motto is de rubriek ‘De verbeelding’ in het Nt
gestart in de oneven nummers. Hoe komt de tandarts er bijvoorbeeld vanaf in de literatuur? Op
www.ntdigitaal.nl gaan we een databank aanleggen.

voorgesteld daar afdelings- of kringvoorzitter van te
maken.”
Gerritsen: “Ik vond het wel bij hem passen, maar jullie
hebben kennelijk een ander beeld bij de voorzitter van
een beroepsvereniging.” Mede op basis van dit gesprek
gaat ze dit gegeven bij een tweede druk waarschijnlijk
aanpassen.

Zielige man
Wat vindt Slingenberg van het boek? “Een mooi boek,

minder geschikt om patiënten te behandelen, vindt

dat ik met plezier heb gelezen. Ik heb alleen maar de

Slingenberg. Duidelijk iemand die te lang doorgaat en

nuchtere informatie aangedragen en aangegeven of iets

niet wordt aangesproken door collega’s, terwijl die wel

in principe mogelijk is. Maaike heeft er een heel inte-

zien dat het niet meer gaat. Sprengler zou een goede

ressant verhaal van gemaakt. Er zitten vrijheden van

kandidaat zijn voor de Monitor Mondzorg, beaamt

de schrijfster in, maar daarvoor is het een roman en

Slingenberg.

geen geschiedenisboek. Ik vind het leuk dat de foren-

Aan Gerritsen de vraag of ze iets met tandheelkunde

sische odontologie zo in de schijnwerpers wordt gezet.

had toen ze aan haar roman begon. “Ik kende alleen

Het slot waarin Sprengler een muurtje om zich heen

Kees Evers, die ook tandarts was.”

bouwt, vond ik wat merkwaardig. Dan vraag ik me af

Slingenberg: “Nee, niet was, maar is, want tandarts blijf

wat er precies mee wordt bedoeld. Maar goed, die man

je altijd.”

was behoorlijk gestoord. Hij komt toch wel bij me over

Over identiteit gesproken.

als een wat zielige man hoor, met zijn ziekte en zijn
waanideeën.”

Door de gesprekken met Slingenberg voor en tijdens

Hoewel de hoofdpersoon ook tandarts is, kan Slingen-

het schrijven hebben het verhaal en het plot een heel

berg zich totaal niet met hem identificeren. Hij kent

andere wending gekregen. Hoe kijkt hij terug op het

ook geen collega’s die op hem lijken. Sprengler komt

hele proces? Slingenberg: “Ik vond het heel leuk om

echt voort uit de fantasie van de auteur, benadrukt

met een schrijfster op te trekken. Ik heb me ook nooit

Slingenberg. Het is haar keuze om de hoofdpersoon in

gerealiseerd dat een tekst zo vaak heen en weer gaat

het boek op te voeren als despotisch autist die hele-

om te checken of de inhoud klopt. Als je begint aan een

maal niets van zijn dochter begrijpt, zoals zijn vrouw

boek weet je dus helemaal niet waar je eindigt.”

hem kwalificeert. Als tandarts wordt hij ook steeds

Vlucht MH17
Slingenberg was ook betrokken bij identificatie van
de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in
Oekraïne. Eerst zou identificatie ter plekke plaatsvinden. Van het rampenteam zijn er geen tandartsen naar de rampplek geweest, omdat de gevonden lichamen uiteindelijk toch naar Nederland
kwamen. Behalve min of meer intacte lichamen
waren er ongeveer vijfhonderd losse lichaamsdelen voor identificatie. Het werken voor de forensisch odontologen werd bemoeilijkt door gasmaskers die ze moesten dragen, omdat de lichamen
geconserveerd waren in formaline. Verder was
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het, net als bij de tsunami, lastig om ante mortem
informatie te verkrijgen omdat het vakantietijd
was en veel tandartspraktijken gesloten waren.
Via het nodige speurwerk en het achterhalen van
06-nummers van betrokken tandartsen moesten
de gegevens soms worden verzameld. Tegenwoordig nemen reizigers veel foto’s (vaak selfies) net
voor vertrek. Kleding is dan een goed hulpmiddel
voor herkenning. Volgens Slingenberg wijzen alle
theorieën er op dat de slachtoffers bij het wegvallen van de luchtdruk binnen een paar seconden
dood zijn geweest, omdat er dan enorme krachten
vrijkomen waar een lichaam niet tegen bestand is.
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