
Niet-Humane Biologische Sporen

Toepassing in forensisch onderzoek



Verbanden leggen

Niet-humane biologische sporen zijn overal. Het is de grond waar we 
overheen lopen, het water uit een sloot, de haren van onze huisdieren. 
Door de verspreiding en diversiteit zijn niet-humane biologische sporen 
zeer geschikt voor het leggen van verbanden tussen personen, voertuigen, 
materialen en locaties. 

Kan het blad uit de auto afkomstig zijn van de boom op de plaats delict?
Is de bloedvlek of de haar op het mes van het mishandelde paard?
Nadat eerst morfologisch of met DNA-onderzoek de soort is vastgesteld, 
kan uit een blad van een boom, een bloedvlek op een mes, of van een 
dierhaar een DNA-profiel verkregen worden. Op deze wijze kan een spoor 
met bepaalde zekerheid aan zijn oorsprong worden toegewezen, zoals een 
blad aan één bepaalde boom of een bloedvlek aan een bepaald paard. 
De mogelijkheden van individualisatieonderzoek hangen af van het soort 
plant of dier. Verspreidingsgebieden en voortplantingsmethoden verschillen 
per soort en over sommige soorten is veel meer informatie beschikbaar  
dan over anderen. Dit kan de aanpak, tijdsduur, kosten en bewijskracht  
van het onderzoek sterk beïnvloeden.

Komt de modder onder de schoenen overeen met de modder langs de sloot?
Grond is niet overal hetzelfde. Het losse zand van de Texelse duinen 
verschilt van humusrijke veengrond. Grond bestaat uit vele biologische en 
niet-biologische kenmerken die deze verschillen veroorzaken. Een grond-
onderzoek combineert meerdere kenmerken die elkaar aanvullen en 
versterken. Zo wordt er gekeken naar stuifmeel dat van bomen en planten 
waait en in de grond terechtkomt, bacteriën die in de grond leven en de 
chemische elementen waaruit de grond bestaat. Voor vergelijkingen met 
locaties zijn referentiemonsters en foto’s van de locatie nodig. Het aantal 
referentiemonsters is afhankelijk van de locatie.

Heeft de trui van de verdachte in dezelfde sloot gelegen als het slachtoffer?
Als een kledingstuk in een sloot terecht komt zullen diatomeeën uit het 
water achterblijven op bijvoorbeeld kleding. Diatomeeën zijn eencellige 
algen die in alle oppervlaktewateren en op vochtige plaatsen in de bodem 
voorkomen. Het aantonen van diatomeeën op kleding kan daarom een 
aanwijzing zijn voor contact met oppervlaktewater. Voor vergelijkingen met 
locaties zijn referentiemonsters en foto’s van de locatie nodig. Het aantal 
referentiemonsters is afhankelijk van de locatie.

Een moddervlek op de zijkant van een auto, een blaadje onder een schoen en de veer van 

een havik hebben twee dingen met elkaar gemeen: het zijn niet-menselijke biologische 

sporen en ze zitten vol forensisch interessante informatie. Of het nou gaat om een 

levensdelict, een zedenzaak, een ontvoering, diefstal of een CITES zaak, bij al deze delicten 

kunnen niet-humane biologische sporen een rol spelen. Het onderzoeksgebied is zeer 

breed en continu in ontwikkeling, waardoor regelmatig nieuwe onderzoeksmogelijkheden 

ontstaan. In deze folder geven we aan de hand van een aantal voorbeelden een overzicht 

van het gebied en een deel van de toepassingen.

Niet-Humane Biologische Sporen



Scenario’s toetsen

Niet-humane biologische sporen zijn ook bruikbaar voor het toetsen van 
verklaringen, reconstrueren van vluchtroutes en het schatten van een 
tijdsinterval na bepaalde handelingen.

Hoeveel tijd is er minimaal verstreken sinds het moment van overlijden?
Het moment van overlijden kan benaderd worden met forensisch entomo-
logisch onderzoek. Voor forensisch entomologisch onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van vliegensoorten waarvan de volwassen vliegen op het 
dode lichaam afkomen en daar eieren op afzetten. Uit het ei komt een 
made die zich via meerdere ontwikkelingsfasen uiteindelijk verpopt tot 
volwassen vlieg. Aan de hand van de aanwezige maden, gepubliceerde 
ontwikkelingsgegevens, de gemeten temperaturen op de plaats delict en 
historische temperatuur gegevens van een weerstation kan terug gerekend 
worden in welke periode de ei-afzetting plaats gevonden zou hebben. 

Waaruit bestond de laatste maaltijd van het slachtoffer?
Was het een broodje döner of een maaltijdsalade? Of zaten er giftige planten 
in de salade? Onderzoek naar de laatste maaltijd zou uitsluitsel kunnen 
geven. Maaltijden bestaan uit niet-humaan biologisch materiaal. Door 
middel van morfologisch en DNA-onderzoek kunnen de bestanddelen 
benoemd worden. Hoe compleet het beeld van de laatste maaltijd wordt, is 
afhankelijk van de aard van de maaltijd en de tijd tussen eten en overlijden. 
“Zachte” voedingsresten als vlees, vis, stengelgewassen, wortelgewassen, 
bladkruiden etc. worden sneller verteerd (en zijn daardoor moeilijker terug  
te vinden) dan “resistente” voedingsresten zoals zaden, graanzemelen, 
stuifmeel uit bloemdragende gewassen (b.v. broccoli), epidermisfragmenten 
(resten van schillen) van vruchten, bladeren, zetmeelkorrels en visgraatjes. 

Hoe oud is dit graf op basis van de vegetatie/plantengroei?
Op een recent gevuld graf gaan planten groeien. Op basis van de 
aangetroffen planten op het graf, de verschillen met de vegetatie eromheen 
en de verwachte snelheid van de vegetatieontwikkeling kan een inschatting 
gemaakt worden van de verstreken tijd. 

Waar is de schep voor het laatst gebruikt?
Ook als er nog geen specifieke locatie op het oog is, kan grondonderzoek 
nuttig zijn. In bijzondere gevallen kan tijdens de opsporing, bijvoorbeeld als 
nog niet bekend is waar een verdachte gelopen of gegraven heeft, aan de 
hand van de sporen in een grondmonster een indicatie gegeven worden waar 
het monster wel en niet vandaan zou kunnen komen. Zit er veel stuifmeel van 
dennen of berken in? Dan kan er gedacht worden aan een bosrijke omgeving. 
Zit er gras- en rozenstuifmeel in? Dan is juist een park of tuin waarschijnlijker. 
Grondvergelijkingen en reconstructies worden regelmatig aangevuld met 
onderzoek aan (fragmenten van) planten en vice versa.

Wat zijn de mogelijkheden?
Door de grote diversiteit aan potentieel niet-humaan biologisch 
sporen materiaal is het soms moeilijk om te bepalen wat precies de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in een specifieke zaak of aan 
een specifiek stuk van overtuiging. Is het botanische fragment op de 
broek geschikt voor vergelijkingen met een locatie? Hoeveel grond-
monsters moeten we nemen om de locatie in kaart te brengen? Zijn er 
uberhaupt sporen aanwezig waar we iets mee kunnen? Om bij deze 
overwegingen te helpen is het NHB001 product in het leven geroepen. 
In verschillende stadia van het onderzoek kan het deskundigheids-
gebied NHBS ondersteuning bieden. Hierbij kan gedacht worden aan 
het onderzoeken van stukken van overtuiging op de aanwezigheid 
van niet-humane biologische sporen. Advies geven over welke sporen 
het best onderzocht kunnen worden op basis van technische kans  
van slagen, snelheid en de verwachte toegevoegde waarde voor het 
overkoepelende onderzoek in de zaak en de vragen die daarin spelen. 
Voor deze laatste vraag is een zekere mate van achtergrond informatie 
over de zaak noodzakelijk. Daarnaast kan in een later stadium 
ondersteuning geboden worden bij de bemonstering van referentie-
monsters op locatie.



Soort spoor Hoeveelheid Wijze van verpakking Bewaarcondities

Pl
an

te
n

Planten droog Bij voorkeur één plant/fragment per zakje Papieren of pergamijnen zakje/envelop Donker, droog, kamertemperatuur

Planten vers/vochtig Bij voorkeur één plant/fragment per zakje Papieren of pergamijnen zakje/envelop, 

met een tissue om vocht af te vangen

Donker, droog, koel of kamer-

temperatuur. Eventueel direct 

invriezen en gekoeld transporteren

Hout (splinters) n.v.t. Papieren of pergamijnen zakje/envelop, 

bij voorkeur één fragment per zakje

Donker, droog, kamertemperatuur

Paddo’s droog Bij voorkeur één partij/exemplaar per zakje Afgesloten gripzakje Donker, droog, kamertemperatuur

Paddo’s/truffels vers/vochtig n.v.t. Afgesloten gripzakje Donker en koel (4 °C)

W
at

er
 

en
 

dr
ag

er
s Water/waterbodem (modder) ± 500ml/± 100ml Glazen/plastic donkere afgesloten pot Donker en koel (4 °C)

Sporendrager (bijv. kleding) n.v.t. Papieren zak/envelop Donker, droog, kamertemperatuur

G
ro

nd
 e

n 
fe

ca
lië

n Grond (sporen) n.v.t. Afgesloten gripzakje of katoenenswab Donker, droog en koel, liefst 

invriezen (-20 °C)

Grond (referentie) 1-5 eetlepels Potje met luchtdoorlatende deksel, 

extra verpakken in papieren zak

Foto’s van bemonsterde locatie

Donker, droog en koel, liefst 

invriezen (-20 °C)

Fecaliën (bacteriën) ± 1 mespuntje/katoenenswab In afgesloten potje of op katoenenswab Invriezen (-20° C) of koelen (4 °C) 

D
ie

re
n

Dierlijk (haren) n.v.t. Papieren of pergamijnen zakje/envelop 

of gripzakje

Donker, droog, kamertemperatuur

Dierlijk (veren) 1 à 3 veren Papieren of pergamijnen zakje/envelop Donker, droog, kamertemperatuur

Dierlijk referenties swab

uitgetrokken haren (ca. 20)

ca. 1 ml bloed

Bloed of wangslijm ingedroogd op 

katoenenswab/wangslijmswab

Papieren of pergamijnen zakje/envelop 

of gripzakje

In buisjes met eventueel EDTA als 

conserveringsmiddel

Donker, droog, kamertemperatuur 

Donker, droog, kamertemperatuur

Donker, droog, kamertemperatuur

Overig Neem contact op met het NFI (070 888 65 90)

Verboden bezit

Het bezitten van of het handelen in bepaalde soorten is onder zowel de 
opiumwet als flora- en faunawetgeving verboden. Het vaststellen van  
de soortnaam of controleren van verwantschap met in gevangenschap 
gehouden dieren zijn veel voorkomende vragen.

Zijn de aangetroffen wortelstelsels cannabiswortels?
Behoren deze paddo’s tot een soort die genoemd wordt in de opiumwet?
Wanneer het vermoeden bestaat dat biologisch materiaal wordt gekweekt, 
geteeld, gedroogd of verhandeld als verdovend middel, kan het vaststellen 
van de soortnaam van belang zijn. Kleine, gedroogde of verbrande materia-
len bevatten hiervoor vaak onvoldoende uiterlijke kenmerken. Ook lenen niet 
alle levensvormen (zaden, sporen, truffels) zich hier even goed voor. Met 
DNA-onderzoek kan meestal wel de soort vast worden gesteld om daarna na 
te gaan of deze soort op de Opiumwet vermeld staat. Als ook onderzoek 
wordt verricht door het deskundigheidsgebied Verdovende Middelen, 
worden de resultaten waar mogelijk in één rapport gecombineerd. 

Is dit kunstvoorwerp gemaakt van ivoor?
Van welke diersoort is deze pels afkomstig?
Net als bij het onderzoek aan verdovende middelen, is de biologische 
soortnaam meestal nodig om na te gaan of handel in het materiaal 
gereguleerd is. Als het onmogelijk is de soort vast te stellen aan de hand 
van uiterlijke kenmerken, kan DNA-onderzoek uitkomst bieden. Voor 
sommige soorten is het ook mogelijk om na te gaan of het materiaal van 
een specifieke plant of dier afkomstig is. 

Zijn deze (roof)vogels in gevangenschap gefokt?
Door middel van verwantschapsonderzoek kan onderzocht worden of 
(roof)vogels gefokt zijn. Het DNA-onderzoek dat hiervoor wordt uitgevoerd 
is vergelijkbaar met het onderzoek aan menselijk DNA. Uit bloedmonsters 
of uitgetrokken veren worden DNA profielen verkregen die voor elke vogel 
uniek zijn. De profielen worden vergeleken om vervolgens te bepalen of één 
of meer nakomelingen voortkomen uit twee betwiste ouderdieren. Deze 
techniek is voor een selecte groep vogelsoorten beschikbaar.

Bemonstering

Het is belangrijk om biologische sporen zo te verpakken en te conserveren, 
dat er geen onderzoeksmogelijkheden verloren gaan door achteruitgang 
van het materiaal of door contaminerende factoren, zoals bijvoorbeeld 
schimmels. Algemeen geldt dat deze processen worden beïnvloed door 
temperatuur, licht en vocht. Hierdoor hebben deze factoren veel invloed op 
de staat van biologisch materiaal (dood of levend).

Snel en op maat

Onderzoek aan niet-humane biologische sporen bestaat voor een groot 
gedeelte uit maatwerkonderzoek dat soms zeer snel en soms meer 
tijdrovend is. Sommige antwoorden kunnen binnen een paar uur gegeven 
worden, andere onder zoeken kunnen meerdere weken tot maanden in 
beslag nemen. Productcodes, levertijden voor standaardproducten en 
aanvullende informatie staan vermeld op mijnNFI. Neem contact op in 
geval van spoed of maatwerk.
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Advies / meer informatie
Voor vragen en advies bij het aantreffen van sporen in 
een uitzonderlijke conditie, sporen die niet in het schema 
voorkomen, informatie over monstername strategieën, 
of bij andere bijzondere gevallen, is het altijd raadzaam 
om contact op te nemen met medewerkers van het 
deskundigheidsgebied ‘niet-humane biologische sporen’ 
van het NFI. Tel. 070 888 65 90.


