
n	Sporenonderzoek

Heeft déze verdachte met déze hamer déze man op zijn 
hoofd geslagen? Steeds vaker krijgt het Nederlands 
Forensisch Instituut dit soort vragen voorgelegd. 

Politie, openbaar ministerie en soms ook de verdediging vragen 
het NFI dan te onderzoeken of er aanwijzingen zijn die hun 
hypothese of scenario bij een bepaald delict ondersteunen. Of 
juist aantonen dat deze niet klopt en dus steun geven aan een 
alternatieve hypothese. De vragen gaan verder dan het bronon-
derzoek naar bijvoorbeeld de herkomst van het bloed op de 

hamer of van het glas op de mouw van de verdachte. Niet alleen: 
‘Komt dat glas van die ene ruit?’ Maar ook: ‘Heeft de verdachte 
zelf de ruit ingeslagen of heeft iemand dat anders gedaan?’ Met 
andere woorden: door welke activiteit is het spoor op die plaats 
terecht gekomen? 

Activiteit
“Uiteindelijk draait het bij veel strafrechtelijke en opsporingson-
derzoeken om dat soort vragen”, zegt Jan de Koeijer, teamleider 

Niet alleen wat, maar 
ook wie en hoe

Hoe passen de aangetroffen sporen binnen diverse mogelijke 
scenario’s? Het Nederlands Forensisch Instituut krijgt steeds vaker 
die vraag voorgelegd.  Zo’n vraag is alleen te beantwoorden door te 
bestuderen hoe de resultaten van verschillende onderzoeks afdelingen 
met elkaar samenhangen. Het Interdisciplinair Forensisch Onderzoek 
van het NFI toetst indirect de mogelijke scenario’s van politie, OM en 
eventueel de verdediging.
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Interdisciplinair forensisch onderzoek (IDFO) bij het NFI. 
“Daarom hebben OM en politie behoefte aan informatie op acti-
viteitniveau. Die kunnen zij makkelijker omzetten naar delict-
niveau. Veelal zal dat gebeuren in combinatie met de resultaten 
van hun tactisch onderzoek.” Het activiteitniveau speelt dan ook 
steeds meer een rol bij het forensisch onderzoek op het NFI. 
Soms is het mogelijk zo’n vraag naar een activiteit al te beant-
woorden aan de hand van de sporen op één stuk van overtuiging 
(SVO). Daar is dan wel allerlei andere informatie bij nodig die 
iets zegt over de omstandigheden rond het delict. Bijvoorbeeld bij 
het aantreffen van glas op de kleding van iemand die verdacht 
wordt van een inbraak: waar zat het glas op de kleding, wat voor 
soort kleding is het, houdt het wel of niet makkelijk glas vast? 
Was het een hoge of een lage ruit die is ingeslagen, waarmee is 
dat gedaan, en hoeveel tijd zat er tussen het delict en de aanhou-
ding van de verdachte?

Scenario’s
Maar vaak gaat het om hypotheses of scenario’s die een breder 
antwoord vergen dan de activiteit rond één SVO. Wat kan zich 
allemaal hebben afgespeeld tijdens het delict? In dat geval is spra-
ke van een interdisciplinaire vraag waarbij de onderzoeksresulta-
ten van verschillende disciplines of deelonderzoeken van meerde-
re SVO’s in samenhang moeten worden beschouwd. Dat is het 
terrein van de dertien IDFO zaakcoördinatoren.
Zij doen dat in nauw overleg met hun collega’s van de betrokken 
onderzoeksgebieden en als de klant dat wil, maken zij over hun 
bevindingen ofwel een samenvattend rapport ofwel een epicrise. 
Een samenvattend rapport bevat over het algemeen een overzicht 
van alle SVO’s, de betrokken onderzoeksgebieden en de bijbeho-
rende forensische resultaten. Wanneer dat van toepassing is, wor-
den ook onderlinge verbanden vermeld. Met een epicrise gaat de 
coördinator een stap verder en gaat hij dieper in op de scenario’s 
die politie, OM en/of verdachte hem hebben voorgelegd. Hij 
maakt een inschatting van de bewijskracht van de gezamenlijke 
sporen onder de verschillende scenario’s, om wat preciezer te zijn: 
de waarschijnlijkheid van de onderzoeksresultaten onder het ene 
scenario tegenover die onder het andere scenario.

Voorbeeld
Voor een dergelijke weging moeten er dus altijd minimaal twee 
hypotheses of scenario’s zijn, zegt zaakcoördinator Wout Karelse: 
“Stel, je treft glas aan op de kleding van een verdachte dat over-
eenkomt met het glas van een ruit die tijdens een woninginbraak 
is ingeslagen. Dan heeft het OM mogelijk de hypothese: het glas 
op de kleding van de verdachte is afkomstig van de ruit van de 
woning. Daarentegen zegt de verdediging: het glas is bij toeval op 
de verdachte gekomen en kan van elke willekeurige andere ruit 
in Nederland zijn. Uiteindelijk zullen wij dan bijvoorbeeld zeg-
gen: de resultaten van de vergelijking van het glas op de kleding 
en het glas van de ruit zijn waarschijnlijker onder de hypothese 
van het OM dan onder die van de verdediging. Die resultaten 
geven daarmee dan steun aan die eerste hypothese. De deskundi-
ge glasonderzoek geeft dan ook heel duidelijk aan waarom.”

Een epicrise is meestal uitgebreider en meer interdisciplinair van 
aard dan bovenstaand voorbeeld. Zo leverde een NFI-onderzoek 
naar aanleiding van de moord op een autohandelaar een IDFO-
rapport met epicrise op van in totaal 55 pagina’s. Jan de Koeijer: 
“In totaal waren er bijna tweehonderd SVO’s naar het NFI 
gestuurd, met onderzoeksvragen voor dertien onderzoeksgebie-
den. Dat was dus erg complex. Dat leverde ongeveer veertig losse 
NFI-rapporten op, met in totaal meer dan driehonderd pagina’s. 
De IDFO-coördinator heeft daarvan dus een relatief heel 
beknopt samenvattend rapport met epicrise gemaakt. OM en 
politie zijn doorgaans heel blij met zo’n resultaat, omdat zij de 
relevante informatie niet allemaal zelf uit die veertig rapporten 
hoeven te distilleren en de samenhang in de aangevraagde onder-
zoeken meteen duidelijk wordt.”

Deadlines
De IDFO-coördinatie levert volgens hem geen vertraging op 
voor het onderzoeksproces. Sterker nog, de IDFO-coördinator 
fungeert vaak als aanjager van deelonderzoekers. Onderdeel van 
het coördineren is dat met de aanvragers de belangrijke deadlines 
worden afgesproken en ook gehaald. De resultaten van de deel-
onderzoeken gaan, zodra die onderzoeken zijn afgerond, direct 
naar de opdrachtgever, zodat deze daar alvast mee aan de slag kan. 
Het IDFO-rapport zelf is in principe klaar binnen dertig dagen 
nadat het laatste deelonderzoek is afgerond, al is voor een com-
plexe epicrise soms wat meer tijd nodig. “Als wij er vanaf het 
begin bij betrokken zijn geweest, is dat haalbaar. Als we er pas in 
de eindfase bij komen, kan het langer duren, omdat we ons dan 
nog moeten verdiepen in de zaak en alle gegevens moeten verza-
melen. Maar dan maken we afspraken met de opdrachtgever over 
de termijn”, aldus De Koeijer.
Volgens Wout Karelse houdt het IDFO ook dan rekening met 
deadlines. “Als het forensisch opsporingsteam een beslismoment 
heeft, is het belangrijk om voor die tijd alle belangrijke deelresul-
taten aan te leveren. Eventueel beperken we ons dan tot een 
NFI-resultaatmatrix, waarin heel kort schematisch de resultaten 
van alle deelonderzoeken staan.”
De IDFO-coördinatie is sowieso ook mogelijk zonder dat een 
rapport of epicrise wordt gemaakt, zegt hij. “Coördinatie is heel 
efficiënt bij grote, complexe zaken. We houden alle resultaten bij 

Vaak gaat het om hypotheses of scenario’s die een breder antwoord vergen 

dan de activiteit rond één stuk van overtuiging.
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met een matrix. Aan de hand daarvan kunnen we bijvoorbeeld de 
opdrachtgever voorstellen extra onderzoek uit te voeren of 
lopende deelonderzoeken te stoppen omdat die te weinig rele-
vante informatie opleveren.”

Aannames
De epicrise kan richting geven aan het verdere opsporingsproces 
of kan worden meegenomen naar de rechter. Al is van dat laatste 

niet iedere politieman overtuigd. “De conclusies die worden 
getrokken, zijn gebaseerd op aannames”, zegt Hans Prudon, 
expert Forensische Opsporing Haaglanden. Hij staat zeker achter 
de intentie van het NFI om te kijken naar de samenhang tussen 
de verschillende SVO’s en de scenario’s van de FO te toetsen, 
maar verder hoeven de deskundigen voor hem niet te gaan. “Ons 
basisprincipe is: het opsporingsproces is geborgd binnen de poli-
tie. Daar ligt de regie, daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor 
de analyse en de conclusies die voortkomen uit de forensische 
onderzoeken en rapportages. Bovendien kan het NFI-rapport je 
misschien teveel een bepaalde kant op sturen, waardoor andere 
onderzoeksmogelijkheden niet benut worden. Hier komt de 
waarde van een duidelijke regiefunctie in het totale opsporings-
onderzoek naar voren. Het forensisch onderzoek is daar een 
onderdeel van. Daarnaast vinden mijn collega’s en ik het nogal 
tricky als een onafhankelijk wetenschappelijk instituut zich gaat 
bezighouden met reconstructies op basis van aannames.”
Volgens De Koeijer is dat absoluut niet aan de orde. “Wij beden-
ken zelf niet de scenario’s, we kunnen de klant daar echter wel bij 
helpen. Uiteindelijk toetsen wij alleen hypotheses en scenario’s 
die door politie, OM of verdachte zijn aangeleverd of goedge-
keurd. Zonder een heldere vraagstelling of scenario van de 
opdrachtgever kunnen wij niet aan de slag. En áls wij een epicrise 
schrijven, maken we gebruik van alleen de onderzoeksresultaten 
die uit het instituut komen. Eventueel - op verzoek – gebruiken 
we ook onderzoeksresultaten waar de opdrachtgever zelf mee 
komt, maar dan alleen als deze voor de kwaliteit daarvan kan 
instaan. Uitgangspunt is dan altijd: als we die resultaten combine-
ren, kunnen we dan een overkoepelende onderzoeksvraag helpen 
beantwoorden? De politie is daar inderdaad een beetje huiverig 
voor, want zij zegt: datzelfde doen wij ook. Dat is ook wel zo en 
zij pakken dat zelfs veel breder op met alle tactische informatie 
die zij ook nog hebben. Maar als het puur gaat om het combine-
ren van forensische resultaten die bij het NFI vandaan komen, 
dan kunnen we daarbij helpen. Vooral omdat voor zo’n epicrise 
veel afstemming nodig is met de deskundigen van de verschillen-
de onderzoeksgebieden. Die forensische kennis en expertise heb 
je daarbij keihard nodig.” Het NFI maakt inderdaad gebruik van 
aannames, maar volgens Jan de Koeijer is dat onvermijdelijk. “Dat 
is een wezenlijk onderdeel van elk forensisch onderzoek, ook bij 
politie en OM. Maar het is belangrijk dat je die aannames expli-
ciet maakt. Bij de rechter moet duidelijk zijn welke aannames zijn 
meegenomen, hij kan die accepteren of van tafel vegen. Maar uit-
eindelijk is het proces dat de IDFO-coördinator en de betrokken 
deskundigen doorlopen om tot een epicrise te komen, niets 
anders dan de waarde van de bevindingen inschatten in relatie tot 
het misdrijf.”

Overeenstemming
De Koeijer: “Binnen het NFI bestaat een ‘Escalatie- en tegen-
spraakprocedure’ voor het geval deskundigen het niet met elkaar 
eens zijn. Daarmee wordt een dergelijke situatie naar een hoger 
niveau getild, met een derde onafhankelijke onderzoeker en 
eventueel in laatste instantie een commissie die het meningsver-

n ‘DNA-onderzoek van 
minimale biologische  
sporen’
‘Voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de 
conclusies van het DNA-onderzoek van minimale 
biologische sporen in de context van een misdrijf.’ Aldus 
DNA-deskundigen Ate Kloosterman en Lex Meulenbroek.

“Het gaat hier om sporen die slechts een zeer geringe hoe
veelheid biologisch materiaal bevatten en daardoor zeer 
weinig DNA. Vaak gaat het om zogenoemde biologische 
contactsporen, zoals gebruiksporen, greepsporen of aan
raaksporen. De delictgerelateerdheid van minimale biologi
sche sporen is vaak minder duidelijk dan die van gemakkelijk 
aantoonbare hoeveelheden bloed of sperma. 
Daarom is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van 
de resultaten in de context van het delict. Van minimale bio
logische sporen, die vrijwel altijd zonder optische instrumen
ten onzichtbaar zijn en waarvan bovendien veelal de aard 
van het celmateriaal in het laboratorium niet is te bepalen, 
is over het algemeen moeilijk vast te stellen of er een rela
tie is met het delict. Bovendien kan in de meeste gevallen 
geen uitspraak worden gedaan over wanneer en hoe het 
minimale biologische spoor op het bemonsterde stuk van 
overtuiging is terechtgekomen. Er is vaak meer dan een 
scenario te bedenken hoe iemands DNA op een pd of op 
een SVO terecht kan zijn gekomen. Een minimaal en meest
al onzichtbaar spoor kan al enige tijd voor het delict op het 
onderzochte materiaal zijn achtergebleven. Ook direct na 
het delict, of zelfs tijdens het delict kan DNA van iemand 
die niets met het misdrijf te maken heeft op een pd of een 
SVO terechtkomen, bijvoorbeeld bij hulpverlening aan het 
slachtoffer. Ook enige tijd na het delict kan DNA van niet bij 
het misdrijf betrokken personen achterblijven op het spo
renmateriaal, bijvoorbeeld van degene die het delict ont
dekt, of in geval van contaminatie bij het bewaren van het 
desbetreffende in beslaggenomen voorwerp. Bovendien 
moet men bij minimale sporen ook nadrukkelijk de mogelijk
heid beschouwen dat deze sporen door indirecte overdracht 
via een andere persoon dan de dader op een SVO terecht 
zijn gekomen. Daarom is het van het grootste belang dat 
de resultaten van het DNAonderzoek van minimale biologi
sche sporen worden beschouwd in de context van alle 
andere informatie in de zaak en dat hierbij met verschillen
de scenario’s wordt rekening gehouden.”
(Artikel uit: ‘DNAonderzoek van minimale biologische spo
ren; gevoelige problematiek’. Prof. Dr. A.D. Kloosterman en 
drs. A.J. Meulenbroek. Okt 2009.)
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schil nader 
onderzoekt. 

Deze procedure is in 
eerste instantie gemaakt 

voor meningsverschillen tus-
sen deskundigen binnen één 

onderzoeksgebied. Maar het is voorstelbaar 
dat een dergelijke procedure ook plaatsvindt wan-
neer een deskundige van een deelonderzoek en een 
IDFO-coördinator geen overeenstemming kunnen bereiken 
over de wijze waarop de resultaten van het deelonderzoek in de 
epicrise worden meegenomen. Als een dergelijk proces is vooraf-
gegaan aan een rapportage, zal dat altijd in het rapport vermeld 
staan.”
Overigens zijn op dit moment de meeste IDFO-coördinatoren 
zelf ook deskundige van een onderzoeksgebied. Van de dertien 
zijn er vier helemaal vrijgesteld voor het IDFO, de anderen wer-
ken ook nog binnen hun eigen vakgebied. Het NFI heeft inmid-
dels een opleidingsplan opgesteld voor coördinatoren, want het 
IDFO heeft zichzelf ondertussen al wel waargemaakt: er is vol-
doende vraag naar deze nog vrij onbekende dienstverlening. Vanaf 
het eerste jaar, 2009, zijn er jaarlijks tussen twintig en dertig aan-
vragen geweest. “We hebben een capaciteit op dit moment van 
zo’n 30 á 35 IDFO-coördinatieaanvragen op jaarbasis”, zegt De 
Koeijer. “Maar dat is ook afhankelijk van hoe groot die zaken zijn 
en hoe lang ze lopen.”

Overval
Gijs Houben, teamleider Forensische Opsporing van de politie 
Utrecht, heeft een onderzoek laten coördineren door het IDFO. 
De FO Utrecht vroeg het IDFO na een gewapende overval op 
een supermarkt het sporenonderzoek bij het NFI te coördineren. 
De overval ging gepaard met grof lichamelijk geweld en de poli-
tie had schoten gelost voor de aanhouding. In verband daarmee 
was de Rijksrecherche ingeschakeld en via haar ook FO 
Amsterdam-Amstelland.
“Het was een complex onderzoek”, zegt Gijs Houben. “Er was 
een uitgebreide PD binnen en buiten de winkel en er waren 
meerdere sporendragers, zoals weggeworpen buit en kleding. 
Bovendien moesten we diverse series DNA-sporen selecteren om 
een link te kunnen leggen tussen sporendrager, verdachte en inci-
dent. Daardoor zat er geruime tijd tussen sommige onderzoeks-
aanvragen.”
Bij het NFI namen verschillende disciplines deel aan het onder-
zoek. In samenspraak met de IDFO-coördinator en Anton van de 
Grift, coördinator FO in Utrecht, werden afspraken over tijdstip 
en vorm van de eindrapportage gemaakt en mogelijke scenario’s 
opgesteld. Houben: “Dit was voor ons een leerproces. Bij een 
volgende zaak komen wij zelf met scenario’s aan de hand waar-
van het NFI onderzoek kan doen.”
Het NFI rapporteerde tussentijds over de deelonderzoeken en 
verzamelde de resultaten daarvan. De IDFO-coördinator schreef 

uiteindelijk de samenvattende eindrapportage. Houben: “Dat rap-
port gaf een samenhang die verder gaat dan de conclusies uit de 
deelonderzoeken. De verschillende hypotheses werden besproken; 
de hypothese dat de verdachte de broek met de schotbeschadi-
ging had gedragen, bleek de meest waarschijnlijke. Het resultaat 
bevestigde het beeld dat wij hadden op basis van het tactisch en 
forensisch onderzoek, én de verklaringen van de aangehouden 
verdachte. Van de Grift heeft deze rapportage opgenomen in het 
forensisch dossier van de zaak. Zowel de OvJ als de rechters én 
de advocaat gingen daarin mee.”
Houben ziet het als ‘taak’ van het NFI ‘om te rapporteren over de 
waarschijnlijkheid van de door de politie aangegeven scenario’s’. 
“Al weet ik dat daar uiteenlopende meningen over zijn bij de 
politie. Maar juist omdat het NFI beschikt over een grote diversi-
teit aan onderzoeksmethoden en deskundigheidsgebieden, is het 
van belang deze niet alleen afzonderlijk maar vooral ook in 
onderlinge samenhang te beoordelen. Voor het bewijs was het in 
deze zaak essentieel de onderlinge samenhang tussen de sporen-
dragers aan te tonen.” n

Wilt	u	reageren	op	dit	artikel?		

Mail	naar	redactie.blauw@politieacademie.nl

n Wetenschap op de 
plaats delict
‘Contextinformatie is nodig om aangetroffen sporen en 
het delict te kunnen interpreteren en waarderen in 
relatie tot het delict, ’ vindt Christianne de Poot.

“Aangetroffen sporen zijn vaak consistent met meerdere 
scenario’s. Bovendien is niet duidelijk welke sporen wel en 
welke niet moeten worden meegenomen in een reconstruc
tie. Dit betekent dat je er met sporenonderzoek alleen nooit 
komt. Sporen vertellen nooit een heel verhaal. Voor de 
interpretatie van sporen is altijd aanvullende tactische infor
matie nodig waarmee de sporen in een context geplaatst 
kunnen worden. Het opsporingsonderzoek is dus niet alleen 
gericht op het identificeren van aangetroffen sporen, maar 
vooral ook op het aantonen van een verband tussen de aan
getroffen sporen en het veronderstelde misdrijf. 
Uit de praktijk kennen we zaken waarin het DNAprofiel van 
aangetroffen sporenmateriaal overeen kwam met het profiel 
van een verdachte, die achteraf onschuldig bleek, zoals bij 
de moord op Cees Wiel in Tilburg. 
We kennen nog veel meer zaken waarin het DNAprofiel van 
aangetroffen sporen niet overeenkwam met het DNAprofiel 
van de dader, en waarin achteraf bleek dat dit materiaal 
niet gerelateerd was aan het misdrijf. We kennen ook 
zaken waarin het DNAprofiel van aangetroffen sporen niet 
overeenkwam met de verdachte, waarin deze verdachte 
toch werd aangehouden en veroordeeld, omdat politie, OM 
en rechtbank veronderstelden dat de sporen niet gerela
teerd waren aan het delict; maar waarin achteraf bleek dat 
de sporen wel degelijk delictgerelateerd waren, en dat de 
verdachten dus ten onrechte veroordeeld waren. (Puttense 
moordzaak, Schiedammer Parkmoord.)”
(Uit: ‘Wetenschap op de plaats delict.’ Lectorale rede. Dr. 
Christianne de Poot. 26 oktober 2011.)
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