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Grote rol
medicijn
zaak-Baflo
3 Paroxetine speelt crucia-
le rol bij moord op politie-
agent en vriendin
3 Alasam ging in Baflo
mogelijk door medicijnge-
bruik door het lint
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ne (een antidepressivum) speelt

een cruciale rol indemoordoppoli-

tieagent Dick Haveman en Renske

Hekman, in april vorig jaar in Baflo.

In het bloed van verdachte Alasam

S. (26) is een hoge concentratie van

het medicijn aangetroffen.

Het gebruik van paroxetine kan

volgens advocaatMathieu van Lin-

de leiden tot zeer agressief gedrag.

Hij verzocht de rechtbank deskun-

digen aan tewijzen die iets kunnen

zeggen over de bijwerkingen van

paroxetine. In diverse gezinsdra-

ma’s zou hetmiddel een rol hebben

gespeeld, aldus Van Linde.

Mocht er een direct verband be-

staan tussen het medicijngebruik

van Alasam S. en de moorden op-

Haveman en Renske Hekman, dan

kan dat betekenen dat de misdrij-

ven S. niet kunnen worden aange-

rekend. In dat geval kan geen straf

worden opgelegd (wel TBS).

Het openbaar ministerie (OM)

erkent dat het medicijn een be-

langrijke rol speelt in het onder-

zoek. Volgens het OM bestaan er in

de wereld van deskundigen twee

kampen: het enemeent dat paroxe-

tine heel veel invloed op iemands

gedrag kan hebben, het andere

kamp stelt dat het middel geen tot

weinig invloed heeft. Het OM ziet

meer in een onafhankelijk onder-

zoek door het Nederlands Foren-

sisch Instituut (NFI).

Een en ander bleek gisterochtend

tijdens de derde pro formazitting

voor de rechtbank. De verwachting

is dat de inhoudelijke behandeling

van de strafzaak in april of mei

plaatsheeft. Alasam S., die niet in

de rechtszaal aanwezig was, is on-

derzocht in het Pieter Baancen-

trum in Utrecht. De rapportage is

eind deze maand klaar.

Op 13 april vorig jaar zou S. zijn

vriendin Renske Hekman in haar

woning in Baflo hebben doodgesla-

gen. Kort daarna schoot hij motor-

agent Dick Haveman, die hem wil-

de aanhouden, met diens eigen

dienstwapen dood.


