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"Papa, ik heb een demon gedood" 
 
De 31-jarige Stephanie R. die zondag in Vurste bij Gavere door haar partner vermoord werd, is 
onthoofd. De dader Kris V.M. (38) zei bij zijn aanhouding dat hij zich niks meer herinnert van de feiten. 
Volgens zijn advocaat was V.M. de laatste dagen psychotisch geworden en dacht hij dat zijn vriendin 
een demon was, die dood moest. 
 

De gruwelijke feiten speelden zich zondagnacht af in de Ter 
Eeedestraat in Gavere. Nadat Kris V.M. zijn vrouw met een mes 
had omgebracht en verminkt, vluchtte hij naar zijn ouders. 
"Papa. Ik heb een demon gedood", klonk het. Wat de man bezield 
heeft, blijft onduidelijk. De familie van het slachtoffer beweert dat 
Kris V.M. handelde in een psychose. "Hij had eerder al 
psychiatrische problemen", zegt de vader van het slachtoffer. "Hij 
heeft daarvoor drie weken in een instelling gezeten. Onlangs was 
hij begonnen met zijn medicatie af te bouwen. Maar enkele dagen 
geleden begon hij opnieuw vreemd te doen. En toen Stephanie 
een afspraak wou maken bij de psychiater, had die geen tijd. Ze 
moesten twee weken wachten. Waarom heeft de arts toch niet de 
tijd genomen om eens naar Kris te kijken? Ik zeg niet dat het 
drama zijn fout is. Maar als hij wat minder nonchalant zou 
geweest zijn, leefde mijn dochter misschien nog." 
 

Geheugenverlies 
 
Volgens zijn advocaat Rudy Verschraegen bezocht Kris V.M. 
zaterdag, één dag voor de feiten, wél een arts die hem een 
geneesmiddel voorschreef. "Maar dat heeft blijkbaar niet 
geholpen. Kris herkent niets of niemand. Als ze hem foto's van 
zijn moeder of vader laten zien, weet hij niet wie die mensen zijn. 
Als men hem zegt dat hij bezig was de elektriciteit te leggen in 
zijn nieuwe huis, dan zegt hij dat hij geen nieuw huis heeft. Hij is 
helemaal van de kaart en doet vreemde dingen. Hij wil zich zelfs 
niet meer aankleden. Volgens mij wordt dit nooit een 
assisenzaak. De dader is niet toerekeningsvatbaar en zal wellicht 
geïnterneerd worden."Niet iedereen is daarvan overtuigd. 
Volgens de speurders is het ook mogelijk dat de dader veinst dat 
hij opnieuw psychotisch werd. Ook de onderzoeksrechter is nog 
niet helemaal zeker van zijn stuk. "Naast het aanstellen van een 
college van gerechtspsychiaters wordt er ook tijdens de verhoren 
nauwlettend op toegekenen dat Kim V.M. niet aan het 
manipuleren is", klinkt het uit goede bron. Volgens een 
gerechtspsychiater met vele jaren ervaring klopt één en ander 
inderdaad niet. "Normaal gezien herinnert een psychoot wél wat 
hij doet. Hij denkt alleen dat wat hij doet goed is". 
 

"Tekort aan crisiszorg" 
 
Desondanks vreest psychiater Chris Bervoets van de Vlaamse 
Vereniging voor Psychiatrie (VVP) dat er in de toekomst nog meer 
incidenten zoals in Vurste zullen gebeuren. "Er is een groot tekort 
aan crisiszorg voor psychiatrische patiënten in ons land. Bij 
raadplegingen bij de psychiater is het effectief zo dat men soms 
weken moet wachten, gezien de lange wachtlijsten. Er wordt 
momenteel een soort mobiele crisiscel uitgebouwd die dan ter 
plekke kan gaan met een paar man, maar die komt maar traag 
van de grond. Al jaren scoren we heel slecht op toegankelijkheid 
van de geestelijke gezondheidszorg. Intussen zijn al veel drama's 
gebeurd: veel zelfmoorden, maar ook moorden zoals in dit 

 
 
 



droeve geval in Vurste."Net vandaag wordt in de 
Kamercommissie Volksgezondheid gestart met de bespreking 
van een wetsvoorstel dat een wachtdienst voor psychologen 
mogelijk moet maken. 
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