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In grote zaken worden vaak tientallen onderzoeksaanvragen gedaan bij  

meerdere deskundigheidsgebieden van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). 

In dergelijke complexe zaken is het voor u als aanvrager niet altijd eenvoudig het 

overzicht te bewaren over al het uitstaande onderzoek. Om een totaalbeeld van de 

resultaten te krijgen, moet u daarnaast vaak uit meerdere rapporten informatie 

over hetzelfde stuk van overtuiging (SVO) vergaren. Dit maakt interpretatie lastig.

Om in complexe zaken het overzicht te bewaren en het maximale onderzoeks-

resultaat te behalen, kent het NFI de zogenaamde IDFO-aanpak. Daarbij zorgen 

een IDFO-coördinator en een forensisch adviseur voor de inhoudelijke en proces-

matige coördinatie van de afzonderlijke NFI-onderzoeken, in nauwe samenspraak 

met u en de NFI-deskundigen. Zo kan structuur worden aangebracht in de ver-

schillende onderzoekslijnen en wordt een optimaal samenhangend forensisch 

eindresultaat gerealiseerd.

Interdisciplinair forensisch 
onderzoek (IDFO)

Interdisciplinair onderzoek
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Mogelijkheden

IDFO bestaat uit een aantal deelproducten. Afhankelijk van de zaak en  
uw wensen kunnen één of meerdere deelproducten worden geleverd.  
U hoeft slechts één aanvraag in te dienen voor IDFO, ongeacht van welke  
en van hoeveel onderdelen u gebruikmaakt. Omdat aan het begin van het 
traject mogelijk niet alle onderzoekswensen en -mogelijkheden duidelijk 
zijn, kan de keuze van de te leveren deelproducten tijdens het traject nog 
worden aangepast. 

IDFO kent de volgende deelproducten:

Deelproduct 1 consult

Vraag:
Ik ben bezig met een zaak. Wat kan IDFO voor mij betekenen?

Aanbod:
Tijdens een consult bespreken de IDFO-coördinator en een forensisch 
adviseur samen met u de verschillende IDFO-mogelijkheden en de 
meerwaarde hiervan voor uw zaak.

Deelproduct 2 coördinatie

Vragen: 
Hoe verkrijg ik het overzicht over alle onderzoeken die uitstaan bij het  
NFI en over de diverse onderzoeksresultaten? 

Hoe ben ik ervan verzekerd dat het NFI-onderzoeksproces zo optimaal 
mogelijk verloopt, wanneer meerdere deskundigheidsgebieden bij de zaak 
betrokken zijn of onderzoek verrichten?

Aanbod:
De IDFO-coördinator begeleidt het onderzoeksproces binnen het NFI  
en zal daarbij regelmatig overleggen met u als aanvrager en met de 
forensisch adviseur. 
De IDFO-coördinator zorgt voor duidelijke chronologische overzichten van 
de onderzoeken die bij het NFI zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan. 
Deze overzichten kunnen leiden tot advies over mogelijkheden voor 
aanvullend onderzoek en het tussentijds bijstellen van de verschillende 
lopende onderzoeken.

Deze overzichten zijn:

•	 een	NFI-resultaatmatrix:	een	overzicht	van	alle	op	het	NFI	ontvangen	
SVO’s, de daaraan verrichte onderzoeken en de daaruit voortvloeiende 
resultaten en rapportages

•	 een	DNA-resultaatmatrix:	een	schematische	weergave	van	alle	DNA-
onderzoeksresultaten waardoor uitgevoerde vergelijkingen tussen 
personen en sporen direct inzichtelijk worden

Op uw verzoek kunnen deze overzichten ook tussentijds, gedurende het 
traject, worden geleverd.

Wanneer IDFO?

Zaken die zich goed lenen voor een IDFO-aanpak hebben vaak één  
of meer van de volgende kenmerken:

•	 de	criminalistische	samenhang	tussen	de	bevindingen	van	de	
onderzoeksgebieden is van belang, zowel binnen één zaak als 
tussen zaken onderling

•	 het	onderzoek	heeft	betrekking	op	een	TGO	of	een	SGBO
•	 bij	het	onderzoek	zijn	(potentieel)	veel	onderzoeksgebieden	 

en SVO’s betrokken

Profiteer van de veelzijdigheid
van het NFI
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Deelproduct 3 interdisciplinaire rapportage

Vraag: 
Hoe kan ik eenvoudig een totaalbeeld en samenvatting krijgen van  
de resultaten van alle onderzoeken?

Aanbod:
De IDFO-coördinator vat alle resultaten van de verrichte NFI-onderzoeken 
samen in één interdisciplinair rapport. Hierin staat:

•	 welke	(deel)rapporten	door	het	NFI	zijn	uitgebracht
•	 welke	SVO’s	zijn	ontvangen	en	bij	welke	onderzoeksgebieden	deze	 

zijn onderzocht
•	 een	samenvatting	van	de	resultaten	en	conclusies	van	de	afzonderlijke	

onderzoeksgebieden
•	 welke	aanvullende	onderzoeken	eventueel	nog	kunnen	 

worden uitgevoerd
•	 welke	mogelijkheden	de	IDFO-coördinator	ziet	om	een	epicrise	op	 

te stellen als er in een later stadium scenario’s worden aangeleverd

Deelproduct 4 epicrise

Vragen:
Kunnen de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken op een bepaalde 
manier gecombineerd worden om te komen tot een grotere bewijskracht? 

Ik heb meerdere scenario’s over de toedracht in deze zaak. Kunnen de 
resultaten van de NFI-onderzoeken getoetst worden aan die scenario’s?

Aanbod:
Afhankelijk van de onderzoeksresultaten en de door u aangedragen of in 
overleg met u opgestelde vragen, hypothesen of scenario’s, stelt de 
IDFO-coördinator in samenwerking met de betrokken deskundigen een 
zogenaamde epicrise op. Hierin worden de onderzoeksresultaten van de 
afzonderlijke aanvragen in samenhang beschouwd. De gecombineerde 
bewijskracht kan immers sterker zijn dan de som der delen. Deze epicrise 
kan vervolgens door u als aanvrager in het grotere geheel van technische en 
tactische bevindingen worden ingepast.

In de praktijk zal het vaak gaan om hypothesen of scenario’s op activiteit-
niveau. Daarbij gaat het dan niet alleen om de relatie tussen spoor en 
mogelijke donor, maar ook om hoe het spoor ergens terecht is gekomen  
en/of welke handelingen hebben plaatsgevonden. 

Aanvragen IDFO

U kunt één of meerdere van de IDFO-deelproducten aanvragen 
volgens de reguliere aanvraagprocedure voor NFI-producten.  
Op het aanvraagformulier vermeldt u dan de code IDF201.  
IDFO kan in verschillende stadia van een onderzoek worden  
aangevraagd en ingezet.

Levertijd

De rapporten van de afzonderlijke onderzoeksgebieden komen 
binnen dezelfde tijd beschikbaar als normaal. Hiervoor gelden de 
levertijden in Het forensisch boek; de producten- en diensten-
catalogus van het NFI, of de afspraken die u als aanvrager en het 
NFI daarover hebben gemaakt. Het samenstellen van een interdis-
ciplinair	rapport	en	het	opstellen	van	een	epicrise	kost	extra	tijd.	Na	
oplevering van het laatste NFI-rapport is hier ongeveer een maand  
voor nodig.

Combineren van bewijs  
kan beter resultaat geven
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Informatie
Voor meer informatie over IDFO of over andere producten van 
het Nederlands Forensisch Instituut, kunt u contact opnemen met:
NFI Front Office
Accountmanagement, Marketing & Sales
E accountmanagement@nfi.minvenj.nl
T	(070)	888	66	40


