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ANCONA/ROTTERDAM r De

2iaat oude Elena uit het

Italiaansé Ancona overleed zonda9, nadat haar vader
haar ras yerge,tFn ¡n de at¡to. Hi¡ l¡et haar uren acfrter in detra¡de¡dem. t€ü dedoodtûû gprudg;
Zo¡eûs drerbrnt deen andereß Of toó niet?IRISVAN DEN EOOM

Vergadering na vgrgadering, een

wiend in de-problemen die de nodige aandacht waagt, een hoop geregel rondom de verbouwing en oh
j4 ook de boodschappen nog. Iedereen heeft wel eens een hoofd dat
overloopt. Maar je eigen kind verge-

ten op de achterbank van de auto
en het in coma terugvinden?
Dat gebeurde Lucio Petrizzi afge-

lopen week. Met zijn dochtertje
Elena in het zitje reed hij naar zijn

bij

de brievenbus, omdat

je dat nor-

maal ook niet doet."
Na^armate mensen meer a¿n hun
hoofd hebben, schakelt het zenuwstelstel makkelijker over op die automatische piloot, blijkt uit onderzoek. ,,Het ligt sneller op de loer
dan je denkt. Je hoeft echt niet op
de rand van een burn-out te zitten,
eerjeje kÍnd vergeet. Alsje kind ligt
te slapen in zijn stoeltje en zelf

A¡nedloam ¡onget¡e I¡gt te slapen in een auto. Een slapend kind in een auto die in de zon staat geparkeerd,
loopt gevaar op oververhitting. Dat kan de dood tot gevolghebben. ¡oro DREAMSTTME
Een

weglegjongen, net als de mens. Ze
leggen hun jong tijdelijk \ry'eg, om
zelf erop uit te gaan. De bedoeling
is om snel terug te keren, maar bij
stress - bijvoorbeeld de bedreiging
van een roofdier - kunnen ze hun
jong vergeten. Abnormaal gedrag,
maar het komt zeker voor."
Het noodsignaal dat jongen en
baby's kunnen laten horen om hun
ouders te wa¿rschuwen, werkt
alleen als hun ouders

binnen

keerplaats. Een aantal dagen later
stierf ze in het ziekenhuis aan de
gevolgen van oververhitting.
,,Een triest en extreem voorbeeld,
ma¿r het kan ons allemaal gebeurenl' zegl. sociaal psycholoog Ruud
Custers, als onderzoeker verbonden
aan de Universiteiü Utrecht. ,,Het
heeft alles te maken met de automatische piloot. Je wilt een brief
posten op weg naar je werk en eenmaal aangekomen heb je de brief
nog in je tas. Vergeten.te stoppen

Maar of de drukte van alledag
een afdoende verklaring is voorjustitie? Het Italiaanse Openbaar Mi-

nisterie (OM) doet onderzoek na¿r
dood door schuld. Precies zoals het
OM in Breda dat deed in 2002, toen

geweest door het kind achter te
laten, met de dood tot gevolg,,'legt
persofûcier Suzanne Tbrporten uit.
,,De vraag blijft wel wat je ermee
opschiet. Zo'n verdachte"is, al voor
het leven getekend. In Breda is de
zaak destijds dan ook geseponeerd."

gehooraf-

stand zijn. ,,In de
huidige maatschap-

pij is de letterlijke af-

vergeten. Abnormaal,
maar het gebeurt.

een onderwijzeres haar baby in de
auto vergat en het jongetje stierf.
,,Juridisch gezien kun je iemand
verwijten dat hij ernstig nalatig is

stand soms zo groot,

effeweg. n I

suPeruoordelige

dat het signaal niet

wordt opgevangen."

De wouw

ben je met je hoofd bij je

wer\ dan
kan het zomaar gebeuren dat je
nietsvermoedend uitstapt."
Ook dieren kunnen hun jong ver-

geten, weet emeritus hoogleraar ge-

dragsbiologie Jan van Hooff. ,,Wol-

van

Lucio petrizzi heeft
ha¿r man vergeven, vertelde ze ltaliaanse media gisteren. ,,Het had iedereen kunnen overkomen, omdat

wij allemaal zo hard moeten rennen," aldus de

van Elena.

ven en hazen hebben zogeheten

loodzware branddeuren sluiten ouderen op
MARJOTEIN KOOYMAN

HEILEVOETSIUIS. Bewoners van de

Hellevoetse ouderenflat Vliedberg
z{in wanhopig. De loodzware
branddeuren in de gangen slaan

elke avond dicht op last van de
brandweer en gaan alleen met d.e
grootst mogelijke moeite open. be

F

drukknoppen die woningcoryoratie
Maasdelta heeft laten plaatsen om
de deuren gemakketljk open te krij-

¡

gen, zijn nooit aangesloten, ,rDaar

zijn we nog mee bezig. Het is een
test" zegt beheerder Ma¡tin Mulder.
Veel bewoners zijn alleen mobiel

dankzij hun rollator, rolstoel of

scootmobiel. ,,Je ziet veel belryoners

die hun rug moeten k¡ommen of
hard duwen met hun scootmobiel
om de deuren te openen,', zegt Nelly

Buskens (70), lid van de bewonersvereniging. Ook voor¿itter Frederik
Molenaar krijgt regelmatig klachten. ;,I\¿ensenj v,oelgrr ¿ichropgeslo,

ten als de deuren dicht zijn. Het is

hier toch geen gevangenis?,'
Volgens Maasdelta vallen de problemen wel mee. ,,De branddeuren
ga^an om elf uur 's avonds dicht.
Dan is het echt uitgestonen op de
gangen. Om zeven uur's ochtends
worden de deuren geopend doór de
huismeester. Eigenlijk heeft niemand er last van." Maar voþiens de
bewoners vallen ze ook overdag wet
ee¡¡s zonder reden.dicht, i. ;..:.
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