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Eis onderzoek
medicijngebruik

DUCAATPLEIN Moordenaar slikte antidepressiva

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Het openbaar mi-
nisterie (OM) in Maastricht moet
onderzoek doen naar het medi-
cijngebruik van Maastrichtenaar
Nico V., die heeft bekend zijn
vrouw afgelopen 10 maart in zijn
woning te hebben vermoord.
Die eis heeft V’s advocaat Peer
Szymkowiak ingediend.

V. slikte ten tijde van de fatale
steekpartij aan het Ducaatplein het
antidepressivamiddel Seroxat en
Haldol tegen psychoses. Dat blijkt
uit vertrouwelijke stukken, inge-
zien door deze krant.

V. probeerde in eerste instantie
zijn vrouw te laten stikken en haar
vervolgens te wurgen, maar toen
dit niet lukte stak hij haar met een
broodmes dood. V. heeft vlak na
de moord tegen familieleden ge-
zegd dat ‘het door de pillen kwam’.
De van moord verdachte Maastrich-
tenaar slikte al geruime tijd medicij-
nen, omdat hij naar eigen zeggen
depressief was en kampte met ‘ja-
renlange opgekropte frustraties’.

Advocaat Szymkowiak vraagt
zich af hoe groot de invloed van on-
der andere Seroxat en Haldol ge-
weest kan zijn op de gruweldaad

waarvan V. wordt verdacht. Hij
heeft ook vragen over de rol die de
slaapmedicatie van V. bij zijn ge-
weldsexplosie mogelijk heeft ge-
speeld. „Deze kwestie heeft veel
overeenkomsten met andere
moordzaken waar antidepressiva
een rol in heeft gespeeld”.

Szymkowiak doelt op de moord
op een 55-jarige vrouw uit Kerkra-
de in juli 2007. Zijn cliënt Martin
de B. slikte ook antidepressiva en
slaapmiddelen toen hij zijn partner
doodstak. Tot een veroordeling
kwam het niet. De B. pleegde zelf-
moord.

Harald Merckelbach, hoogleraar
psychologie bij de Universiteit
Maastricht, noemt het indienen
van de onderzoekseis in deze zaak
‘heel verstandig’. „Het is vooral be-
langrijk de rol van het medicijnge-
bruik te onderzoeken als niet te be-
grijpen is waarom de daad precies
is gepleegd. Het is algemeen be-
kend dat bepaalde medicijnen tot
agressief ontremmen kunnen lei-
den.”

Cindy Reijnders laat namens het
openbaar ministerie weten dat de
brief van Szymkowiak ‘in goede or-
de is ontvangen’. „Wij zullen in-
houdelijk reageren, maar dat doen
we niet via de media.”


