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De auteur geeft de toelating deze studie voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk 

ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting 

de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens 

vermeld in deze literatuurstudie berust bij de promotor(en). Het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel 

geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren, blijft daarbij gevrijwaard. De 

auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze 

studie geciteerd en beschreven zijn.  



Post mortem diagnose van blikseminslag bij nutsdieren 

 

Samenvatting 
 

Het stellen van de diagnose ‘sterfte door blikseminslag’ is geen sinecure. Meestal zijn er weinig 

indicaties. Het is belangrijk om het dier in situ te kunnen onderzoeken. Hierbij wordt zowel op 

uitwendige letsels als op de omgeving gelet. Soms kan dit al voldoende zijn, maar meestal is een 

autopsie vereist, vooraleer men besluiten kan trekken. Bovendien kan men ook de hulp van het KMI 

inroepen om te weten of er al dan niet bliksemontladingen geweest zijn in de omgeving.  

Men kan enkel spreken van een zekerheidsdiagnose als aan twee voorwaarden voldaan is. Ten 

eerste moet er een blikseminslag geweest zijn in de nabijheid van het dier. Vervolgens moet het dier 

acuut gestorven zijn en uitwendige tekenen van een blikseminslag vertonen. Is slechts één van 

bovenstaande voorwaarden vervuld, dan kunnen we enkel een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen.  

 

Summary 

It’s not easy to diagnose "death by lightning strike". Usually there are few indications. It is important to 

investigate the animal in situ. It is important to pay attention to both external injuries and the 

environment. Sometimes this can be enough, but an autopsy is usually required before one can draw 

decisions. Moreover, one can also seek help from the KMI to find out whether or not lightning 

discharges have occurred in the area. 

One can only speak of a security diagnosis if two conditions are met. First, there had to be a lightning 

strike in the vicinity of the animal. Second, the animal has died acutely and external signs of a lightning 

strike are shown. If only one of the above conditions are met, we can only speak of a probability 

diagnose. 

 

KEYWORDS: acute death, diagnosis, forensic medicine, lightning strike, production animals. 
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1 Inleiding 
 

Veterinaire expertisebureaus krijgen in Vlaanderen naar schatting jaarlijks zo’n 286 aangiften van 

neergebliksemde dieren (Stevens, 1998). In een statistische studie, uitgevoerd in Vlaanderen 

gedurende de jaren 1993 – 1997 heeft men verschillende expertiseopdrachten in verband met 

neergebliksemde dieren opgevolgd. Van de 643 aangiften werden slechts 35% positief bevonden. 

In 14% van de opdrachten kon men geen uitspraak doen en bij 51% van de aanvragen kon men 

met zekerheid zeggen dat de dieren niet neergebliksemd waren. Slechts in 63% van de positieve 

gevallen werden duidelijke sporen van blikseminslag gevonden in de omgeving en/of op het dier 

zelf (Stevens, 1998). 

 

Uit voorgaande cijfers blijkt duidelijk dat de diagnosestelling van een blikseminslag niet zo 

eenvoudig is. Nochtans is deze erg belangrijk. Rechtstreekse schade door blikseminslag of 

elektrocutie wordt immers gedekt door de brandverzekering van een landbouwbedrijf. Hierbij 

worden de dieren beschouwd als een deel van de inboedel van de landbouwexploitatie. Het zijn 

dan ook de verzekeringsmaatschappijen die een gefundeerd en gemotiveerd advies vragen aan 

de dierenarts-expert omtrent de omstandigheden waarin het dier gestorven is (Weyens, 1996). 

 

In de literatuur wordt er meestal geschreven over runderen, bijgevolg is deze studie vooral 

toegespitst op deze diersoort. Toch wordt in de titel verwezen naar nutsdieren, omdat 

verschillende artikels in deze studie gevallen van blikseminslag bij paarden en zelfs bij varkens 

met buitenbeloop behandelen.  

Bovendien beperken we ons hier tot de post mortem diagnose, aangezien een blikseminslag bij 

dieren meestal fataal is.  

 

Voor meer informatie wat betreft het ontstaan van de bliksem, mechanismen van blikseminslag, 

en de hierbij horende pathofysiologie verwijs ik graag naar het eerste deel van mijn masterproef, 

getiteld ‘Blikseminslag en elektrocutie bij nutsdieren’ (Academiejaar 2008 -2009). 

In deze literatuurstudie wordt beschreven hoe men via een systematische aanpak tot een 

diagnose van blikseminslag of elektrocutie kan komen. Er wordt ook aandacht besteed aan 

factoren die het stellen van deze diagnose vaak bemoeilijken en tot slot wordt er kort vermeld hoe 

men fraude kan ontdekken.           

 

  

Figuur 1 – Een onweersstorm in Canada. (Baker W., Thomas G. (2009). 

Internetreferentie: http://www.guy-sports.com/fun_pictures/lightning_large.jpg.) 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Algemene diagnosestelling bij acute sterfte 
 

Aan de basis van een juiste diagnose ligt een grondige anamnese. Er wordt een signalement van 

het dier opgesteld (diersoort, ras, geslacht, leeftijd, identificatie) en er worden algemene gegevens 

verzameld (Deprez, 2009). Men kan zowel vragen stellen aan de eigenaar als aan de 

behandelende dierenarts om meer over de voorgeschiedenis van het dier te weten te komen 

(Weyens, 1996). Vervolgens bekijkt de expert het dier op een afstand. Hij let daarbij onder andere 

op de manier waarop het dier ligt. Hierbij is het heel 

belangrijk dat het dier niet werd verplaatst nadat het 

gevonden werd (Tartera en Finelle, 2001). 

Ondertussen kunnen ook de omgeving (figuur 2) en 

de overige dieren in de groep geobserveerd worden. 

Daarbij wordt vooral gelet op de algemene conditie, 

voedingstoestand en eventuele opvallende 

afwijkingen (Weyens, 1996).  

Daarna wordt het dier aan een nader onderzoek 

onderworpen. Men begint met een algemeen 

uitwendig onderzoek en dit kan eventueel gevolgd 

worden door een autopsie, als er nog geen 

postmortaal verval aanwezig is (Deprez, 2009). 

Meestal wordt het dier hiervoor wel verplaatst. 

Staalname voor onder andere bacteriologisch, 

toxicologisch en biochemisch onderzoek gebeurt ook 

tijdens de autopsie (Tartera en Finelle, 2001). 

In zijn differentiaaldiagnose moet de dierenarts rekening houden met predisponerende factoren. 

Bepaalde aandoeningen zijn immers species-, ras- of leeftijdsgebonden. Bovendien kunnen 

statistische gegevens betreffende het voorkomen van aandoeningen en specifiek de 

mortaliteitsgraad ervan, richtinggevend zijn voor de differentiaaldiagnose (Weyens, 1996). 

2.2 Diagnosestelling bij neergebliksemde dieren 
 

Om met zekerheid te kunnen stellen dat een dier neergebliksemd is, moet er aan 2 voorwaarden 

voldaan zijn. Ten eerste moet er een blikseminslag geweest zijn in de nabijheid van het dier of op 

het dier zelf in de periode voorafgaand aan de sterfte. Ten tweede moet het dier acuut gestorven 

zijn en moeten er uitwendig tekenen van een blikseminslag kunnen vastgesteld worden. Als 

slechts één van bovenstaande voorwaarden vervuld is, kan men enkel een 

waarschijnlijkheidsdiagnose stellen (Weyens, 1996). 

De diagnosestelling bij neergebliksemde dieren is gebaseerd op de algemene diagnosestelling bij 

acute sterfte en wordt schematisch weergegeven in tabel 1. 

 
 

Figuur 2 – Neergebliksemd rund, dat gevonden 

werd nabij een omheining. Het is belangrijk om 

de omgeving te observeren! (Finelle M., Tartera 

P. (2001). L’expertise du foudroiement chez les 

bovins. Le Point Véterinaire 217, p. 42-44.) 
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Tabel 1: Onderzoek naar de oorzaak van plotse en onverwachte dood (Naar: Weyens P. (1996). 

Acute sterfte bij rundvee: verblikseming – elektrocutie. Eindscriptie P.U.O. Cursus Vakdierenarts Rundvee 

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, p. 27-80). 

 

 

 
Anamnese 

Observatie andere dieren 

(diarree, hoest, longjacht) 

Uitwendig onderzoek: 

- Algemene toestand 

- Tympanie 

- Uitvloei 

- Verschroeiingen 

Omgeving: 

- Doodsstrijd 

- Bomen, planten, hagen 

- Weideland 

- Omheining 

- Temperatuur en het weer 

voorafgaand 

Positieve informatie 

Positieve gegevens 

Indien onvoldoende informatie: 

Indien onvoldoende gegevens: 

Autopsie: 

- Macroscopisch: 

pathologisch onderzoek 

- Microscopisch:  

histologisch onderzoek 

- Staalname:  

bacteriologisch, toxicologisch, 

biochemisch, … onderzoek 

DIAGNOSE 

Positieve gegevens 

Geen gegevens 

GEEN DIAGNOSE 



Post mortem diagnose van blikseminslag bij nutsdieren 

 - 5 - 

  

 

2.2.1 ONDERZOEK VAN DE OMGEVING EN VAN HET DIER ZELF IN SITU 

 

In de omgeving van het dier kunnen 

we vaak de gevolgen van een hevig 

onweer zien. Neergebliksemde dieren 

worden vaak gevonden onder een 

boom, die opengesplitst is door de 

bliksem (figuur 3). Dieren die in de 

buurt van een omheining, 

hoogspanning of water liggen, zijn ook 

verdacht. Veelal liggen er na een 

blikseminslag meerdere dode dieren 

dicht bij elkaar (Köhler en Kraft, 1984) 

(figuur 5, 6). Als er overlevende dieren 

zijn, moeten deze ook onderzocht 

worden. Als er verschillende dode 

dieren verspreid liggen in de weide 

moet er eerder in de richting van 

vergiftiging gedacht worden. De plaats 

waar het dier gevonden wordt na een 

blikseminslag mag geen enkel teken 

van een doodsstrijd vertonen (figuur 4). 

De aarde mag niet omgewoeld zijn 

door het spartelen of stampen van een 

dier in agonie. Vaak worden 

neergebliksemde dieren in een onfysiologische houding teruggevonden. Daarbij kan een hoorn in 

de grond steken of zelfs afgebroken zijn (Stevens, 1998). Dit kan verklaard worden doordat het 

dier in zekere zin weggekatapulteerd wordt door de blikseminslag. Hoefijzers kunnen ook 

loskomen en worden vaak in de buurt van het paard teruggevonden (Liégeois, 1955). 

 

 
 
Figuur 4 – Op deze foto zijn er duidelijke tekenen van een doodsstrijd: de aarde is omgewoeld door het spartelen of 

stampen van het dier in agonie. Dit rund kan dus onmogelijk acuut gestorven zijn na een blikseminslag. (Gourreau J-M 

(2008). In : Maladies des Bovins. 4
ième

 édition. Editions France Agricole, p. 644.) 

 
 

Figuur 3 – Het spoor dat de bliksem op deze boomstam 

achtergelaten heeft, is een sterke aanwijzing in het voordeel van 

de diagnose van blikseminslag. (Bendali F., Bosquet G. (2008). 

In : Maladies des Bovins. 4
ième

 édition. Editions France Agricole, p. 

688-689.) 
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Wat erg opvalt bij een neergebliksemd dier is de snelle intrede van de rigor mortis, maar 

eveneens het snelle verdwijnen ervan. Bij runderen treedt ook zeer snel tympanie op (Kahn, 

2005). Er ontstaat zeer snel vergisting en gasvorming aangezien een blikseminslag meestal 

voorkomt in de zomer bij warme temperaturen, bij dieren die op de weide staan en dus goed 

doorvoed zijn. Door de drukstijging in het abdomen kan er een protrusie van de anus ontstaan. 

Vaak kan er ook een hoopje mest achter 

het dier gevonden worden, dat per of post 

mortem door de druk naar buiten geduwd 

is (Tartera en Finelle, 2001). Aangezien 

het dier volledig verrast is door de 

blikseminslag, wordt er meestal ook 

voedsel in de mondholte gevonden 

(Williams, 2000) (figuur 7). Hierbij moet 

men wel oppassen voor fraude. Sommige 

eigenaars durven zelf voedsel in de 

mondholte steken nadat ze het dier dood 

aangetroffen hebben in de weide, in de 

hoop dat de verzekering het dier dan toch 

zou uitbetalen. (Stevens, 1998). Verder 

ziet men soms een spumeuze 

hemorrhagische neusvloei. Ook mydriasis en bloedingen op de oogbollen, zelfs cornea ulcers, 

worden soms vermeld (Olivier, 1984; Bedenice et al., 2001). Ten slotte beschrijft Williams (2000) 

de uitdrijving van een vroege vrucht bij een drachtige merrie.  

 

 

 
 

Figuur 5 – Deze kadavers vertoonden geen enkel 

teken van een blikseminslag. Acute sterfte van een 

groep dieren in een bos na een onweer, wijst toch 

in de richting van een blikseminslag. (Bendali F., 

Bosquet G. (2008). In : Maladies des Bovins. 4
ième

 

édition. Editions France Agricole, p. 688-689.) 

 
 

Figuur 6 – 9 neergebliksemde vaarzen, die 

gevonden werden in een bosje. (Schelcher F., 

Tartera P. (2001). Images du foudroiement chez 

les bovins. Le Point Véterinaire 217, p. 48-51.) 

 
 

Figuur 7 – Neergebliksemd rund. Vers gras in de mondholte. 

(Schelcher F., Tartera P. (2001). Images du foudroiement 

chez les bovins. Le Point Véterinaire 217, p. 48-51.) 
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De enige pathognomonische letsels die 

soms uitwendig kunnen gezien worden, 

zijn de schroeiletsels (Joest, 1985). Bij 

deze letsels zijn enkel de haartoppen 

verschroeid (figuur 8). Schroeiletsels 

nemen meestal grillige, min of meer 

lineaire vormen aan en kunnen overal op 

het lichaam voorkomen. Toch zijn er 

enkele preferentiële plaatsen zoals de 

mediale zijde van de ledematen, de regio 

van het perineum tot aan de tarsus, de 

keelstreek en de neusspiegel (Kahn, 

2005). 

 

 

2.2.2 AUTOPSIE 

 

Er wordt niet altijd een autopsie uitgevoerd. Een geldige reden om dit niet te doen kan zijn dat er 

reeds duidelijke tekenen van een blikseminslag zijn in de omgeving of op het dier zelf of omdat het 

postmortaal verval reeds te ver gevorderd is (Stevens, 1998). 

Indien men wel een autopsie uitvoert, dan is het belangrijk om systematisch te werk te gaan en 

steeds eenzelfde volgorde te handhaven. Op de dienst Pathologie van de Faculteit 

Diergeneeskunde in Merelbeke hanteert men volgende richtlijnen bij het uitvoeren van een 

autopsie. Paarden worden op hun rechterzijde gelegd, herkauwers op de linkerzijde. Vervolgens 

wordt het bovenliggende voorste lidmaat verwijderd en het dier wordt gevild tot aan de achterpoot. 

De uier wordt verwijderd alvorens het abdomen te openen. Vervolgens wordt de buikholte 

geopend, beginnend vanaf de navel. Hierbij wordt gelet op zowel kwantitatieve en kwalitatieve 

afwijkingen van het buikvocht. Daarna wordt de borstholte geopend door de bovenliggende 

ribwand te verwijderen met uitzondering van de eerste rib (deze wordt in situ gelaten om 

bezoedeling van het autopsieveld met bloed uit de brachiale vaatplexus te vermijden). Nu kan 

men alle organen beoordelen (Chiers, 2009). 

De belangrijkste bevindingen bij een autopsie op een neergebliksemd dier zijn verspreide 

puntbloedingen en ecchymosen op de verschillende organen en donker gekleurd bloed dat weinig 

tot niet stolt (Weyens, 1996). Door de gestegen abdominale druk zal het meeste bloed ook passief 

naar perifeer geduwd worden (Kahn, 2005). Mucosae zijn gestuwd en haemorrhagisch en de 

bovenste luchtwegen zijn bovendien ook oedemateus en bevatten bloederig en spumeus vocht 

(Bouisset, 1994). Magen en darmen kunnen geballoneerd zijn, maar zullen een normale vulling, 

inhoud en consistentie vertonen (Weyens, 1996). In uitzonderlijke gevallen kan een orgaan 

 
 
Figuur 8 – Soms is een kadaver gekenmerkt door typische 

schroeiletsels. (Bendali F., Bosquet G. (2008). In : Maladies 

des Bovins. 4
ième

 édition. Editions France Agricole, p. 688-

689.) 



Post mortem diagnose van blikseminslag bij nutsdieren 

 - 8 - 

  

 

geruptureerd zijn door de snelle stijging van de abdominale druk (Tartera en Schelcher, 2001). 

Verder kunnen er bloedingen en oedeem gevonden worden in het centraal zenuwstelsel en ter 

hoogte van het midden- en binnenoor (Olivier, 1984; Boevé et al., 2004). In het algemeen wordt 

ook gesteld dat de afwezigheid van levensbedreigende letsels typisch is bij neergebliksemde 

dieren (Liégeois, 1934).  

Bij varkens wordt er ook melding gemaakt van fracturen (Cooper en Cooper, 2007), naast 

uitgebreide bloedingen rond het bekken. Er worden vooral fracturen van lumbale wervels, het 

bekken, acetabulum en ribben gezien (Best, 1967). Dorsale verplaatsing van het sacrum, 

veroorzaakt door een fractuur en met als gevolg een transsectie van het ruggenmerg wordt ook 

beschreven (Van Alstine en Widmer, 2003). bij varkens zijn de Lichtenberg figuren op de huid ook 

pathognomonisch, net als bij de mens (Van Alstine en Widmer, 2003). 

2.2.3 KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT (KMI) 

 

Het KMI kan via het SAFIR-systeem bliksemontladingen lokaliseren. Men kan via de website van 

het KMI (www.meteo.be) een blikseminformatiebrief aanvragen voor een bepaalde plaats en een 

bepaald tijdstip. De dienst Teledetectie van het KMI antwoordt dan met een brief of aan de hand 

van een kaart, waarop de lokatie van elke ontlading voorgesteld wordt in functie van de tijd. 

2.2.4 ALTERNATIEVE TECHNIEKEN 

 

Tijdens de autopsie kan men stalen nemen voor parasitair, bacteriologisch, viraal, toxicologisch en 

eventueel ook histologisch onderzoek. Door middel van uitsluiting kan dan in sommige gevallen 

de diagnose van een blikseminslag gesteld worden. Verder kan men ook gebruik maken van een 

oogvochtanalyse of men kan de kalium- en glucoseconcentratie bepalen in het corpus vitreum. 

Deze methodes worden weinig of niet gebruikt in Vlaanderen (Stevens, 1998). Analyse van het 

corpus vitreum kan eventueel wel aangewend worden om het postmortaal interval te bepalen als 

lijkschouwing door gebrek aan macroscopische letsels of door erg postmortaal verval niet tot een 

diagnose kan leiden (Secelle, 1994). Het tijstip van sterfte kan door ervaren personen ook bepaald 

worden aan de hand van de madengrootte (Stevens, 1998).  
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2.3 Bespreking 
 

Alle bronnen zijn het met elkaar eens: de diagnose stellen van een dier dat gestorven is door een 

blikseminslag is alles behalve eenvoudig. Aangezien een autopsie meestal niet veel meer 

specifieke informatie kan geven, moet er vooral veel belang gehecht worden aan het onderzoek 

van de omgeving waarin het dier gevonden is, de betrokkenheid van meerdere dieren die acuut 

gestorven zijn en uitwendige tekenen van verblikseming. Typische uitwendige tekenen van acute 

sterfte ten gevolge van een blikseminslag zijn schroeiletsels op de huid, snel optredende rigor 

mortis en tympanie, voedsel of een herkauwbolus in de mondholte en verse feces, die achter het 

dier kunnen gevonden worden. Hoewel bij autopsie meestal enkel vage letsels gevonden worden, 

wordt het toch aangeraden een degelijke lijkschouwing uit te voeren. De afwezigheid van 

levensbedreigende letsels kan in sommige gevallen toelaten de diagnose van blikseminslag te 

stellen door uitsluiting. Meestal wordt ook het KMI geraadpleegd om zekerheid te hebben wat het 

voorkomen van een bliksemontlading betreft. 

Vaak kan men enkel een waarschijnlijkheidsdiagnose stellen. Slechts als men kan bewijzen dat er 

effectief een blikseminslag geweest is in de nabijheid van het dier én dat het dier acuut gestorven 

is en bovendien ook uitwendige tekenen van een blikseminslag vertoont, kan men een 

zekerheidsdiagnose stellen. Dit komt immers zelden voor.  

 

       

 

 
 

Figuur 9 – 3 neergebliksemde vaarzen onder een eik. De boom is opengesplitst door de bliksem, maar dit is niet of 

weinig zichtbaar op de foto. (Schelcher F., Tartera P. (2001). Images du foudroiement chez les bovins. Le Point 

Véterinaire 217, p. 48-51.) 
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Bij dieren is een blikseminslag meestal fataal. 70% van de menselijke slachtoffers daarentegen 

overleven een blikseminslag. De oorzaak van dit opvallende verschil moet gezocht worden in het 

feit dat er bij nutsdieren geen mogelijkheid is om te reanimeren. Bovendien worden de dieren 

meestal pas geruime tijd na het onweer gevonden en komt alle hulp te laat.  

We moeten deze gegevens wel met een kritisch oog bekijken, aangezien een eigenaar meestal 

de blikseminslag niet gezien heeft bij overlevende dieren (Williams, 2000). 

 

De verwondingen bij mensen die neergebliksemd werden, zijn niet over de hele lijn vergelijkbaar 

met die van dieren. Het algemene principe is wel steeds dat de bliksem een kortsluiting van de 

elektrische systemen in het lichaam veroorzaakt. Vooral het hart, de longen, de hersenen, de 

zenuwen en de spieren worden aangetast (Lee, 1997). In ernstige gevallen leidt dit tot een acute 

hart- en ademhalingsstilstand. Hierbij geldt, evenals bij dieren, dat op autopsie vooral de 

àfwezigheid van dodelijke letsels kenmerkend is (O’Keefe Gatewood en Zane, 2004).  

 

Pathognomonisch bij de mens zijn de 

keraunografische tekeningen. Deze 

volgen een lineair of vertakt patroon op 

de huid en tonen het pad dat de stroom 

gevolgd heeft in het lichaam op zijn weg 

naar de grond. Deze letsels worden ook 

wel Lichtenberg figuren genoemd en zijn 

in feite een voorbijgaand erytheem dat 

opkomt binnen het uur na de 

blikseminslag en ongeveer 24 uren later 

vanzelf verdwijnt (Dimaio en Dimaio, 

2001). Bijgevolg zijn deze figuren niet 

zichtbaar op autopsie na een acute 

sterfte.  

Behalve de letsels aan ogen en oren 

(Lewis,1997), worden ook fracturen en 

stomp trauma vaak vermeld zowel bij 

mens als dier (Cooper en Cooper, 2007). 

 

Wat de post mortem diagnose van blikseminslag bij nutsdieren betreft, kunnen we dus 

samenvattend stellen dat de omgeving waarin het dier gevonden is een heel belangrijke rol speelt. 

Verder zijn schroeiletsels op het dier en de afwezigheid van een duidelijke doodsoorzaak bij 

autopsie sterke indicaties die duiden op een blikseminslag.  

 
 

Figuur 10 – Typische Lichtenberg figuren bij de mens. (Mahajan 

A.L., Rajan R., Regan P.J. (2008). Lichtenberg figures: 

cutaneous manifestation of phone electrocution from lightning. 

Journal of plastic, reconstructive and aesthetic surgery 61, 111-

113.) 
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Dankwoord 
 
 

Bliksem roept bij velen angst of fascinatie op. Slechts weinig mensen zijn vertrouwd met de 

ingrijpende gevolgen die een blikseminslag teweeg brengt. Twee jaar geleden was dit ook voor mij 

onbekend terrein. Om deze reden heb ik ‘blikseminslag bij nutsdieren’ in eerste instantie als 

onderwerp gekozen voor mijn masterproef. Het is verrijkend om mij nu reeds voor het tweede jaar in 

deze materie te kunnen verdiepen. Ondertussen heb ik nader kunnen kennismaken met dit 

ontzagwekkend natuurfenomeen, namelijk de bliksem.  

 
Op mijn ontdekkingstocht door de wonderlijke wereld van de bliksem mocht ik rekenen op de 

professionele hulp van vele mensen. Ik wil hen bij deze allemaal heel erg bedanken! Om te beginnen 

zou ik graag mijn promotor Prof. Dr. Koen Chiers bedanken voor de goede begeleiding. Ook wil ik een 

speciaal woord van dank richten aan mijn co-promotor Dr. Pierre Weyens voor de vele extra informatie 

die hij me bezorgd heeft. Jullie stonden steeds voor mij klaar en de inzichten die jullie verkregen door 

jullie jarenlange ervaring op gebied van blikseminslag hebben mij enorm geholpen. Bedankt!  

Dank je wel ook aan alle mensen die mijn literatuurstudie met een kritisch oog hebben gelezen: mijn 

ouders, familie en vrienden.  

 

Eline Vanneste 

 


