
CBRNe bij het 
Nederlands Forensisch Instituut

Vooruitstrevende technieken  
en diepgaande kennis



Het CBRNe-programma van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

levert een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van CBRNe-

calamiteiten. Het gaat dan om zowel aanslagen als incidenten.  

Het NFI hanteert de nieuwste onderzoeksmethoden en werkt voortdurend 

aan verdieping van kennis. Het instituut krijgt uiteenlopende en vaak 

internationale verzoeken om inzet. Of het nu gaat om het identificeren  

van slachtoffers bij een vliegramp, het onderzoek na een explosie bij  

een chemicaliënfabriek of huiszoekingen op plekken waar radioactief  

materiaal is aangetroffen.

 
Breed onderzoekspalet 

De dertig zeer diverse onderzoeksafdelingen van het NFI leveren waar nodig  
een inhoudelijke bijdrage aan CBRNe-onderzoek. Bovendien beschikt het NFI  
over experts binnen de vijf kolommen van CBRNe-onderzoek: chemie, biologie, 
radiologie, nucleaire en explosievenexpertise. Zo biedt het NFI een breed palet  
aan onderzoeksmogelijkheden bij CBRNe-calamiteiten. 
 

CBRNe-calamiteit: calamiteit waarbij chemische, 
biologische, radiologische, nucleaire middelen  
en/of explosieven zijn betrokken.

Het NFI kan een beroep doen op een breed CBRNe-netwerk in binnen-  
en buitenland. Internationaal zijn dit bijvoorbeeld de FBI en de Australian Federal 
Police, op nationaal niveau werkt het NFI samen met partners als Defensie, TNO  
en het RIVM.

Toonaangevend forensisch 
CBRNe-onderzoek

Het NFI maakt, samen met het bedrijfs-
leven, uiteenlopende producten geschikt 
voor forensische toepassing.



Specialistische meerwaarde

De specialisten van het NFI beschikken over forensische kennis op CBRNe-vlak.  
Door deze specifieke expertise krijgt het NFI regelmatig verzoeken om inzet. 
Opdrachtgevers als politie, intelligence-diensten en internationale partijen als  
de UN, OPCW en de EU, schakelen het NFI in bij CBRNe-incidenten.

24/7

Het CBRNe-team van het NFI is 24/7 beschikbaar en daardoor direct inzetbaar  
bij aanslagen of incidenten. Het team bestaat uit een basisgroep, gespecialiseerd 
in monstername, aangevuld met bijvoorbeeld biologische of nucleaire experts, 
afhankelijk van het type incident. Het NFI verricht onderzoek onder speciale  
condities en doet forensisch onderzoek aan specifieke CBRNe-agentia.

PD-registratie

Het NFI wil het vastleggen en het betreden van een plaats delict (PD) optimaal laten 
verlopen, evenals het onderzoek ter plaatse. Hiertoe werkt het onder meer aan het 
verder ontwikkelen van methodieken voor het vastleggen van de PD, zoals 
3D-opnames en sensoren voor agentia. Ook zorgt het instituut voor regelmatige 
training van de medewerkers.
 

Profiling levert meer informatie

Bij het NFI gaat de CBRNe-kennis veel verder dan alleen ontdekken welk middel is 
gebruikt of vrijgekomen (zoals sarin, anthrax, benzeen). Nadat het bewuste middel 
is vastgesteld, onderzoekt het instituut namelijk de samenstelling van het middel.  
Het profilen (het analyseren naar de aard en herkomst) van agentia zorgt ervoor dat 
uit sporen meer informatie valt te halen. De gevonden profielen kunnen vervolgens 
worden vergeleken met profielen in verschillende databases. Dit om bijvoorbeeld 
het verband met een crimineel netwerk te kunnen aantonen. Het NFI werkt aan 
nieuwe methoden en technieken voor het analyseren en profilen van uiteenlopende 
agentia. Dit omdat nog niet voor het profilen van alle agentia technologie 
beschikbaar is; maar ook om tot veilige en snellere onderzoeksmethoden te komen.

State-of-the-art

De nieuwste apparatuur en state-of-the-art methodieken zijn aanwezig bij het NFI.  
Zo zorgt Orbitrap voor het snel selecteren van chemische agentia. LC-MS-MS 
(massa spectrometrie) is geschikt voor een snelle en brede screening op diverse 
toxische stoffen die gebruikt kunnen zijn bij een CBRNe-incident of -aanslag.  
Ook beschikt het NFI over software die het bij een ramp mogelijk maakt snel veel 
slachtoffers te identificeren. Verder werkt het NFI aan de ontwikkeling van een 
sensor voor biologische agentia, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is om 
een PD te kunnen betreden.
 

Ambitieus in ontwikkeling

Op CBRNe-gebied investeert het NFI stevig in R&D. Met partijen die meestal 
internationaal opereren, ontwikkelt het instituut onderzoeksmethoden. Daarbij is 
het altijd geïnteresseerd in organisaties die menen een technologie toepasbaar te 
kunnen maken voor de forensische markt. LC-MS-MS, dat zijn achtergrond heeft 
in de medische wereld, is een voorbeeld van zo´n succesvolle ontwikkeling. Een 
ander voorbeeld is de ontwikkeling van decontaminatiemethoden die sporen intact 
laten. Dit zorgt dat onderzoeksmateriaal voorafgaand aan het onderzoek valt te 
ontsmetten, zonder dat er sporen verloren gaan. Binnen het onderzoeksgebied 
explosieven werkt het NFI aan niet-destructief onderzoek. Hierdoor kan, nadat in 
kaart is gebracht welke stof is gevonden, ook profiling worden toegepast. Zo vallen 
basischemicaliën terug te voeren tot een productieproces (syntheseroute) en/of 
mogelijke leverancier.



Het NFI kan in korte tijd  
500 slachtoffers van een  
aanslag of ramp identificeren.

forensisch onderzoeker bij de front office:

“Met verkenningsrobot  
de PD op”
 
“We werken op uiteenlopende manieren aan betere technologie op de CBRNe-PD.  
Zo zoeken we naar beschermende pakken die minder bewegingsbeperkingen geven  
en werken we aan verpakkingsmateriaal waar je het onderzoeksmateriaal doorheen 
kunt zien. In de toekomst willen we in staat zijn de PD te verkennen met robots.  
Deze kunnen de nodige onderzoeken al ter plekke verrichten. We brengen de locatie 
dan in kaart zonder menselijk handelen. Dat brengt veel voordelen met zich mee: het 
werkt veiliger, want je stuurt geen mensen naar binnen en je verplaatst geen mogelijk 
besmettingsgevaarlijke agentia. Daarnaast werkt het sneller en is het objectiever omdat 
je de hele PD vastlegt, en niet al een selectie maakt.”

Sporen intact laten
“Gevaarlijke stoffen op sporendragers willen we neutraliseren of onschadelijk maken. 
De meeste decontaminatiemiddelen vernietigen interessante forensische sporen. 
Vandaar dat we werken aan alternatieve middelen die wel bacteriën doden of gifgassen 
neutraliseren, maar die tegelijkertijd de interessante forensische sporen intact laten. 
Zo ontdekten we dat een Amerikaans schoonmaakmiddel wél bacteriën doodt,  
maar het DNA intact laat. Daardoor kunnen we na het ontsmetten nog heel goed  
een DNA-analyse uitvoeren. Dat passen we inmiddels succesvol toe.”



opleidingscoördinator nfi academy: 

“Training realiseert  
optimale samenwerking”
“Net na een incident, terwijl er nog gevaarlijke dampen of straling op een PD zijn,  
wil je toch onderzoek doen. Vandaar dat twintig NFI’ers zijn opgeleid om met 
beschermende kleding op risicovolle PD’s te kunnen werken. We onderhouden die 
vaardigheid én we investeren in de forensische kennis en samenwerking met andere 
partijen die op CBRNe-PD’s komen.”

Scherp blijven
“Om de mensen uit het CBRNe-team scherp te houden, volgen zij jaarlijks minimaal 
zeven trainingen. Twee daarvan zijn multidisciplinair; dat betekent dat ook andere 
partijen – zoals politie, TNO, brandweer en RIVM – deelnemen. Juist bij grootschalige 
incidenten, met veel spelers op de PD, moet iedereen zijn rol kennen en optimaal 
samenwerken. Je wilt immers goede eerste hulp verlenen, maar ook zo snel mogelijk 
relevante sporen veiligstellen. Bijvoorbeeld om mogelijke andere aanslagen te 
voorkomen.”

“Om de trainingen zo realistisch mogelijk te maken, zet de NFI Academy het Field Lab 
in. Deze unieke praktijklocatie maakt het mogelijk omvangrijke en complexe PD’s na te 
bootsen. Dit biedt de mogelijkheid de producten die we binnen R&D ontwikkelen 
gedegen uit te proberen.”

forensisch onderzoeker non-humane biologische sporen: 

“Analyse blijven  
verbreden én verdiepen”
“Non-humaan DNA-onderzoek richt zich op planten, dieren en schimmels. Forensisch 
gezien spelen hierbij meer zaken dan alleen de vraag om welk organisme het gaat. Je 
wilt niet alleen identificeren, je wilt ook de herkomst van het organisme achterhalen. 
Daarom ontwikkelen we bij het NFI onder andere methoden waarmee we zoveel 
mogelijk informatie uit het DNA van bijvoorbeeld een micro-organisme halen.  
Deze informatie kunnen we vervolgens vergelijken met informatie uit databanken.  
Bij de bewijsvoering is het essentieel dat je kunt aantonen dat een bepaald micro- 
organisme dat is aangetroffen bij een aanslag ook bij iemand thuis op kweek staat. 
Voor sommige bacteriën is de methode al ontwikkeld; voor andere soorten  
ontwikkelen we zelf methoden.”

Tien tegelijk
“Met microarrays kunnen we snel veel bacteriën detecteren en identificeren. Op  
één glasplaatje, een microarray, kunnen we wel 30.000 stukjes DNA zetten. Deze zijn 
complementair aan het DNA in bepaalde bacteriën. Zodra deze binden, weten we dan 
ook dat een bepaalde bacterie aanwezig is. Behalve naar het type bacterie kunnen we 
een niveau dieper kijken en de eigenschappen ervan in kaart brengen. Daarnaast 
startten we een nieuw analyseplatform, de Luminex. Deze bestaande techniek, die 
werkt met gekleurde bolletjes die gecoat zijn met antilichamen, optimaliseren we  
voor toxines. Zo kunnen we heel snel screenen en tot tien planten- en bacterietoxines 
tegelijk herkennen. Dat is ongekend. Met deze en andere methoden blijven we het 
onderzoek naar non-humaan DNA steeds verbreden én verdiepen.”



Het CBRNe-team van het NFI is 24/7 
beschikbaar en daardoor direct 
inzetbaar bij aanslagen en incidenten.



Programma CBRNe

Het Nederlands Forensisch Instituut zet sinds 2003 stevig in op CBRNe. Een 
krachtige impuls vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) 
leidde tot het programma CBRNe (2008-2012). Dit maakte het mogelijk te 
investeren in een breed spectrum aan apparatuur en in de ontwikkeling van  
nieuwe methoden. Eind 2012 zijn de methoden die binnen het programma 
worden ontwikkeld volledig geïmplementeerd.


