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Een fi ctief geval. Na een steekpartij verklaart een getuige 

dat hij het slachtoff er dood heeft aangetroff en. Maar op 

het mes staan zijn vingersporen met bloed gezet. Volgens 

de getuige heeft hij het mes opgepakt om het opzij te leggen en 

zat er toen al bloed op het mes. De politie wil weten of die verkla-

ring klopt, in verband met het vervolg van het onderzoek. In dit 

fi ctieve geval klopt de verklaring van de getuige niet. Het spoor is 

mét bloed gezet, dus er zat bloed aan zijn vinger voordat er con-

tact was met het mes. “Als wij kunnen aantonen dat de getuige al 

bloed aan zijn handen had voordat hij het mes oppakte, dan 

heeft hij wat uit te leggen. Want dan rammelt zijn verhaal,” zegt 

Marcel de Puit. Hij is senior onderzoeker in het team vingerspo-

renonderzoek. Dat team ontwikkelde een nieuwe methode om te 

kunnen aantonen in welke volgorde bloed en een vingerspoor op 

een voorwerp terecht zijn gekomen. Is het vingerspoor gezet in 

vloeibaar bloed dat er al lag, of is het gemaakt met een bebloede 

vinger, als een soort stempel dus? De twee soorten vingersporen, 

ín bloed en mét bloed, vertonen namelijk verschillen. Deels zijn 

die te zien met het blote oog en een gewone camera, deels met 

een microscoop en deels met ultraviolet-spectroscopie.

Scenario  Volgens Sander Ernst, adviseur bij het landelijk 

Expertisecentrum Forensische Opsporing, is de nieuwe methode 

een belangrijke ontwikkeling voor het forensisch onderzoek. “Om 

bepaalde hypotheses en scenario’s vast te stellen of uit te sluiten 

en om de volgorde van gebeurtenissen op de plaats delict te re-

construeren. De vraag of een vingerspoor ín of mét bloed is gezet, 

dient zich voornamelijk aan bij zwaardere zaken, bijvoorbeeld 

moord of doodslag. Dan kan dit doorslaggevend zijn.” 

Het onderzoek is niet zozeer bedoeld voor opsporingsdoelein-

den, om snel een dader te vinden, aldus De Puit. De recherche kan 

beter eerst met de gebruikelijke methodes, zoals dactyloscopie en 

DNA-onderzoek, zien te achterhalen van wie het vingerspoor is. 

“De vraag of het ín of mét bloed is, komt meestal pas daarna: ‘We 

hebben een vingerspoor gevonden, dat is terug te brengen tot 

een persoon, maar hoe is dat daar eigenlijk gekomen?’ Het gaat 

meer om tactische informatie, het toetsen van verklaringen en 

dergelijke.” De methode, ondergebracht onder de titel ‘vingerspo-

ren op activiteitenniveau’, is inmiddels al voor enkele politiezaken 

ingezet. Dergelijk onderzoek door het NFI duurt normaliter wel 

een aantal weken, al kan het in spoedgevallen vermoedelijk wel 

Of een vingerspoor op een plaats delict ín of mét bloed is gezet, kan iets zeggen 
over de toedracht. Met name over de volgorde waarin bepaalde handelingen 
hebben plaatsgevonden.

Stempelen met bloed
n Bloedsporen

Vingerafdruk met een schone vinger in een bloeddruppel. Daarna verdeelt het bloed zich over vinger en glasplaat.
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in een dag of vier. Daarnaast moet De Puit eerst via de offi  cier van 

justitie een benoeming aanvragen, voordat hij hierover uitspraken 

kan doen in een zaak. “Ik ben gerechtelijk deskundige voor het 

zichtbaar maken van vingersporen, dat is technisch bewijs. Dit 

is interpretatie, dus deskundigenbewijs. Als ik iets wil doen wat 

niet binnen dat deskundigheidsgebied valt maar eraan grenst, 

moet de rechter-commissaris daar toestemming voor geven. Maar 

meestal is dat geen probleem.”

Cruciaal  Vaak kunnen bloedspooranalisten bij de politie ook 

al zien of een vingerspoor ín of mét bloed is gezet, zegt Chris de 

Bruijn, technisch rechercheur en bloedspooranalist bij de eenheid 

Oost-Nederland. “Daarvoor moet je natuurlijk allereerst goed naar 

de situatie op de plaats delict kijken. Ligt er bijvoorbeeld meer 

bloed, of is het verder relatief schoon? Als een afdruk ín bloed 

is gezet, dan ligt er meestal meer bloed omheen. Een kleine of 

een grotere hoeveelheid of een fl inke druppel, waarin die afdruk 

is gezet. Een druppel is vaak wel te herkennen, doordat je aan 

de rand kunt zien hoe die daar terecht is gekomen, loodrecht of 

onder een hoek. Een afdruk van een vinger met bloed is soms een 

maagdelijk stempeltje van de papillairlijnen, maar soms zit daar 

ook een randje omheen. Dat is dan bloed dat aan de zijkanten 

mee is gevloeid op de ondergrond. Het hangt er dus mede vanaf 

hoeveel bloed er aan de vingers zat en met wat voor kracht ze zijn 

neergezet.” 

Die conclusie van een bloedspooranalist is meestal wel 

voldoende voor het vervolg van het politieonderzoek, zegt De 

Bruijn. “Als er te veel vragen onbeantwoord blijven, kan ik het nog 

voorleggen aan collega’s die ook gespecialiseerd zijn in bloedspo-

ren.” En als het vingerspoor inderdaad cruciaal is en een wezenlijk 

onderdeel uitmaakt van het bewijs, zal De Bruijn, in overleg met 

de offi  cier van justitie, het spoor opsturen naar het NFI. “Als zij er 

iets over kunnen zeggen, is het wetenschappelijk onderbouwd.”

Halo  Om te bestuderen hoe het contact tussen bloed, vinger 

en een ondergrond verloopt, voerde het NFI een aantal experi-

menten uit. Daarbij is gekeken hoe bloed zich gedraagt bij contact 

met een vinger. De Puit toont een opname van een vingerafdruk 

die - met een schone vinger - wordt gezet in een bloeddruppel 

op een glasplaat. De opname is van onderaf gemaakt met een 

Tekst: Joan Kurpershoek · Foto’s: NFI

Het effect is een halo. Deze kring rond het vingerspoor (op glasplaat) is 
typerend voor vingerspoor ín bloed.

Een vingerafdruk zonder halo is gemaakt met bloed aan de vinger.
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n Bloedsporen

hogesnelheidscamera. Twee keer rolt er een golfj e bloed over 

het scherm. “De eerste keer zie je dat de vinger het bloed naar de 

zijkant wegdrukt. Het tweede golfj e wordt veroorzaakt door de ca-

pillaire werking tussen de vinger en het bloed: de vinger zuigt als 

het ware bloed mee op het moment dat hij de glasplaat verlaat. 

Maar daarna verdeelt het bloed zich keurig over de vinger en de 

glasplaat. Als je het later bekijkt met bepaalde lichteff ecten, zie je 

dat terug in een kringetje rond het vingerspoor op de glasplaat: 

een halo, een soort aureool.”

De halo is kenmerkend voor vingersporen die gezet zijn ín 

bloed, zegt De Puit. “Wij hebben honderden tests gedaan. In 82 

procent van de gevallen hebben die vingersporen zo’n kring. Bij 

afdrukken geplaatst mét bloed, is dat geen enkele keer voorgeko-

men, ongeacht de hoeveelheid bloed op de vinger.”

Achtergebleven  Een ander verschil is het laagje bloed dat 

achterblijft op de achtergrond. Drukt iemand zijn vinger in een 

bloedplasje, dan blijft het hele oppervlak onder de vingerafdruk 

bebloed, al is dat onder de papillairlijnen dunner dan daartussen. 

In het andere geval, bij een afdruk met een bebloede vinger op 

een schone ondergrond, blijft alleen het vingerpatroon in bloed 

achter. Het bloed tussen de papillairlijnen van de vingertop blijft 

aan de vinger zitten. Het blijkt dat de adhesie tussen vinger en 

bloed groter is dan tussen bloed en glasplaat.

Om te controleren hoeveel bloed is achtergebleven, kan de 

onderzoeker metingen doen, gebruikmakend van UV-licht en een 

spectrale camera. Is er sprake van lichtabsorptie bij bepaalde golf-

lengte, dan zit er bloed. Door op verschillende punten te meten, 

bijvoorbeeld waar de papillairlijnen hebben gezeten en daartus-

sen, kan zelfs een vingerpatroon in beeld worden gebracht.

Ondergrond  Maar De Puit maakt een voorbehoud, want de 

resultaten van de onderzoeksmethode zijn mede afhankelijk van 

het materiaal waarop het vingerspoor is aangetroff en. “Tot nu toe 

werkt het op harde ondergronden het beste. Zachte, poreuze on-

dergronden kunnen absorberend zijn. Neem bijvoorbeeld papier, 

Spectrale camera meet het gedrag van bloed bij zichtbaar licht.
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bloed trekt daar in. Als je bloed op een stukje papier hebt en je zet 

je vinger daarin, dan zie je niets. Wél als je bloed op je vinger hebt 

en je zet die op het papier. Dan zie je de eff ecten zelfs nog beter. 

Tenzij er langer contact is, want dan krijgt het papier de mogelijk-

heid om het bloed goed op te zuigen en dan vervagen de lijnen. 

Maar met een oppervlakkig contact, iemand die een papiertje 

even heeft beetgepakt, zie je heel mooie sporen.”

Zijn team heeft al de nodige materialen als mogelijke onder-

grond bestudeerd en gemeten. Hierbij is voornamelijk gekeken 

naar het onderscheid tussen sporen die ín bloed en die mét bloed 

zijn gezet. “Wij hebben dezelfde testen gedaan met onder andere 

porseleinen kopjes, hout, staal, karton en papier. En iedere keer 

zien we dezelfde eff ecten, behalve dus bij absorberend mate-

riaal.” En sommige plastics, zoals van boterhamzakjes, zijn wat 

waterafstotend. Daar gaat bloed op vloeien en dan zijn de eerder 

beschreven karakteristieken niet meer waarneembaar.

Daarnaast zijn ook testen gedaan met verschillende laagdiktes 

van bloed, waarin vingerafdrukken werden gezet, maar dat gaf 

geen zichtbare verschillen. De druk van de vinger maakte wel een 

verschil. Bij heel weinig en bij heel veel druk werd het vingerspoor 

een vlek.

Rapportage  Dit betekent ook dat de rapportage voor het 

dossier nog niet heel concreet kan zijn. “We rapporteren niet met 

een cijfer, maar met een beschrijvende verklaring van het spoor. 

Bijvoorbeeld: we hebben dit gezien en die bevindingen zijn iets 

waarschijnlijker als het spoor is gezet mét bloed.” 

De metingen naar de aanwezigheid van bloed op verschil-

lende punten in het vingerspoor, vormen in de toekomst een be-

langrijke basis voor de uitslagen van dit soort onderzoeken. Hoe 

meer die punten onderling verschillen, des te waarschijnlijker is 

het dat de afdruk is gemaakt met een bebloede vinger. Bij weinig 

verschillen gaat het ‘meer waarschijnlijk’ om een afdruk ín bloed. 

“Daarvoor moeten we nog heel veel metingen doen”, zegt De Puit. 

“Duizend afdrukken met bloed zetten en maar kijken hoe groot 

de verschillen zijn. Maar in de praktijk moeten we heel voorzichtig 

zijn, want er zijn bepaalde ondergronden die niet werken. Als wij 

ze nog niet in de database hebben, zullen we ze eerst moeten 

testen.”

Ervaring De Puit verwacht niet dat het onderzoek op korte 

termijn al helemaal op de plaats delict kan worden uitgevoerd. 

“Je kunt denken aan de mogelijkheid om op de PD de metingen 

te doen en de verwerking daarvan op het lab. Technisch gezien, 

qua apparatuur, is dat al wel mogelijk, maar we moeten eerst nog 

meer ervaring opdoen. Zodat we weten wat wel en wat niet kan, 

wat de valkuilen zijn en wat je er echt aan hebt. Daarom hoop ik 

ook dat de politie met meer zaken komt waarin dit speelt en waar 

zij mee zitten.”

Ernst heeft binnen het expertisecentrum de portefeuille In-

novatie. “Wij beogen een centraal aanspreekpunt te zijn voor de 

FO, en bieden onder andere structuur en overzicht aangaande 

lopende innovatieprojecten. Als er bijvoorbeeld vanuit een pro-

ject samenwerking wordt gezocht met collega’s met een bepaalde 

deskundigheid, proberen wij landelijk daarbij de juiste mensen 

te betrekken.” Daarom heeft Ernst met De Puit afgesproken hem 

in contact te brengen met politiecollega’s die hier ook mee bezig 

zijn. Ernst: “Want degenen die zijn opgeleid op het gebied van 

bloedspatpatronen, kijken hier in de praktijk ook al naar en leggen 

ook vast wat zij zien.”

redactie.blauw@politieacademie.nl

Voor meer informatie: 
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toepassing vingersporen in bloed

Een vingerspoor in (boven) en met bloed (onder).


