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Inleiding
De technologie van forensisch DNA-onderzoek heeft zich inmiddels bewezen als een effectief en
efficiënt middel bij het opsporen van verdachten en bij de bewijsvoering in strafzaken. Vele malen
kon DNA-onderzoek uitsluitsel geven in zaken waar het onderzoek in een eerder stadium was
vastgelopen. Bovendien kan DNA-onderzoek ook worden gebruikt voor het vrijpleiten van
onschuldigen. Wanneer de DNA-profielen van een (potentiële) verdachte en een incriminerend
spoor niet overeenkomen, kan een onschuldige verdachte worden uitgesloten als donor van het
spoor. Een sprekend voorbeeld is het ‘Innocence Project’1 in de Verenigde Staten. Sinds de start in
1992 zorgde dit project er met behulp van DNA-onderzoek voor dat meer dan 300 onterecht
veroordeelden alsnog werden vrijgesproken. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat forensisch
DNA-onderzoek niet een wondermiddel is, waarmee elke zaak zomaar kan worden opgelost. De
aanwezigheid van DNA van een persoon op een stuk van overtuiging of een plaats delict wil niet
per definitie zeggen dat deze persoon ook daadwerkelijk iets met het delict te maken heeft.
Deze kennis over de mogelijkheden en beperkingen van forensisch DNA-onderzoek groeit. De
forensisch DNA-deskundige krijgt in het strafrecht te maken met kritische vragen van alle partijen
en steeds vaker wordt om een 'second opinion' van een andere DNA-deskundige gevraagd. Daarbij
worden regelmatig vragen gesteld over de kwaliteit van het onderzoek en hoe deze kwaliteit wordt
gewaarborgd. Hoe weet een forensisch laboratorium zeker dat er geen verwisseling van samples
heeft plaatsgevonden? Hoe kan een DNA-deskundige garanderen dat het sample niet is
gecontamineerd door een medewerker of door een ander sample? Welke maatregelen zijn bij
forensisch DNA-onderzoek genomen om te voorkomen dat er afwijkingen in het onderzoek
optreden?
Dit artikel gaat in op de kwaliteitsborging van forensisch DNA-onderzoek bij het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI). Nadat kort is toegelicht welke internationale normen voor dergelijk
onderzoek gelden en hoe forensisch DNA-onderzoek bij het NFI wordt uitgevoerd, wordt een beeld
gegeven van wat er verkeerd kan gaan bij de verwerking van spoor tot DNA-profiel. Vervolgens
wordt ingegaan op de vele maatregelen die het NFI heeft genomen om afwijkingen op processen te
voorkomen of om ontstane afwijkingen te achterhalen. Tot slot worden de maatregelen toegelicht
die ervoor moeten zorgen dat de kans op fouten in de toekomst nog verder wordt beperkt.

Aantoonbare kwaliteit door internationale normen
Volgens het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken moet een laboratorium geaccrediteerd zijn om in
Nederland forensisch DNA-onderzoek te kunnen uitvoeren. Het moet voldoen aan alle eisen die aan
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dergelijk specialistisch werk gesteld worden. Deze eisen worden concreet vastgelegd in het
kwaliteitssysteem2 van het laboratorium. Een kwaliteitssysteem is in essentie een gestructureerd
en gedocumenteerd stelsel van maatregelen en voorzieningen dat aantoont dat alle
bedrijfsprocessen op orde zijn. Aantoonbaarheid is dan ook een sleutelwoord binnen een
kwaliteitssysteem: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
De International Organization for Standardization (ISO) geeft normen voor kwaliteitssystemen uit.
Bekende voorbeelden hiervan zijn de ISO 9000-reeks (over de grondbeginselen van kwaliteit) en
de ISO 22000-norm (over voedselveiligheid). Deze normen zijn algemeen geformuleerd en breed
toepasbaar. Daarom moeten de eisen altijd vertaald worden naar een specifieke bedrijfstak. Voor
forensische laboratoria is de ISO/IEC 17025 (test- en kalibratielaboratoria, hierna ISO 17025) de
aangewezen norm. Het toepassen en invoeren ervan door middel van een kwaliteitssysteem in een
(forensisch) laboratorium duurt, afhankelijk van de grootte van het laboratorium, één tot vier jaar.
Een onafhankelijke instantie bepaalt vervolgens of het laboratorium dit proces succesvol heeft
voltooid. In Nederland worden kwaliteitssystemen beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. Als
het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen die de desbetreffende norm stelt, erkent de Raad voor
Accreditatie het systeem officieel en wordt dit openbaar gemaakt.3
Het NFI werd in 1994 als een van de eerste Europese forensische laboratoria geaccrediteerd
volgens ISO 17025. Tevens werkt het NFI volgens de richtlijnen van de ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) en die van de ISFG (International Society for Forensic
Genetics). In deze ILAC- en ISFG-richtlijnen zijn, naast de procesmatige eisen vanuit de ISO-norm,
ook forensisch-inhoudelijke eisen opgenomen voor het inrichten van het laboratorium en het
werkproces. Vrijwel alle forensische laboratoria die lid zijn van het European Network of Forensic
Science Institutes (ENFSI) kiezen deze combinatie als basis voor hun kwaliteitssysteem. Het
belang, of beter gezegd, de noodzaak van accreditatie wordt steeds meer onderkend. Mede daarom
is op Europees niveau besloten dat in november 2013 alle forensische DNA-laboratoria in EUlanden geaccrediteerd moeten zijn4.
Om te voldoen aan de eisen in de normen en richtlijnen heeft het NFI een groot aantal concrete
maatregelen getroffen die het kwaliteitssysteem vormen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:
•

werken met robuuste, gevalideerde onderzoeksmethoden;

•

werkwijzen vastleggen en regelmatig controleren op actualiteit;

•

werken met gecertificeerde referentiematerialen;

•

stelselmatig analyseren van controlesamples;

•

ruwe onderzoeks- en meetresultaten vastleggen en bewaren;

•

uitgebreide interne opleiding en continue scholing voor (aankomend) NFI-deskundigen en

•

opname van deskundigen in het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen5.

nieuwe laboratoriummedewerkers, veelal afgesloten door een toetsing;

Dit artikel richt zich met name op de kwaliteitsborging tijdens het DNA-profileringsproces. Het
DNA-profileringsproces is het deel van het forensisch DNA-onderzoek dat alle handelingen omvat

2

Strikt genomen is de term kwaliteitssysteem onjuist; kwaliteitsmanagementsysteem, kwaliteitszorgsysteem of
kwaliteitsborgingsysteem zijn andere, feitelijk correctere termen. Omdat ‘kwaliteitssysteem’ in het dagelijks taalgebruik is
ingeburgerd, zal deze ook in dit artikel worden gebruikt.

3

Onder andere op de website van de Raad van Accreditatie: www.rva.nl.

4

Zoals vastgelegd in het Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad van de Europese Unie.
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Meer informatie over het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen is onder andere te vinden op www.nrgd.nl.
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die nodig zijn om van een spoor tot een DNA-profiel te komen. De kwaliteitsborging van de
werkzaamheden nadat de DNA-profielen zijn verkregen, is net zo belangrijk, maar komt in dit
artikel niet aan de orde. Over deze werkzaamheden, die bij het NFI worden uitgevoerd door de
DNA-deskundigen, heeft het NFI inmiddels meerdere artikelen gepubliceerd speciaal voor politie,
juristen en andere betrokkenen.6 Meer informatie over het forensisch DNA-onderzoek is ook te
vinden in het boek ‘De Essenties van forensisch biologisch onderzoek’.7

Afdeling Humane Biologische Sporen
Forensisch DNA-onderzoek wordt bij het NFI uitgevoerd door de afdeling Humane Biologische
Sporen (HBS). Deze afdeling verwerkt jaarlijks ongeveer 42.000 onderzoeksaanvragen van de circa
55.000 onderzoeksaanvragen die het NFI binnenkrijgt. Daarbij kan een onderzoeksaanvraag uit
meerdere DNA-onderzoeken bestaan. De afgelopen jaren kende de afdeling een imposante groei:
in tien jaar tijd verviervoudigde het aantal medewerkers en verdertigvoudigde het aantal
aanvragen dat de afdeling verwerkt.8
Het overgrote deel van het DNA-onderzoek op de afdeling HBS kan worden verdeeld in twee
categorieën:
•

onderzoek aan sporen (materiaal dat in beslag is genomen ten behoeve van de opsporing en
bewijsvoering in strafzaken, en dat onderworpen kan worden aan forensisch-technisch
onderzoek), en

•

onderzoek aan referentiemonsters (celmateriaal dat is afgenomen van een persoon voor het
verkrijgen van een DNA-profiel van deze persoon).9

Wekelijks analyseert het NFI meer dan 1000 DNA-profielen van sporenmateriaal.10 Meer dan de
helft van deze sporen verwerkt het NFI geautomatiseerd; speciale laboratoriumrobots
(geautomatiseerde pipetteersystemen) voeren hierbij een groot gedeelte van het proces uit. Voor
de andere helft van de sporen is handmatige verwerking nodig.11 Daarnaast verwerkt het NFI
wekelijks circa 900 wattenstaafjes met referentiemateriaal (wangslijmvlies).12 De DNA-profielen
van dit referentiemateriaal worden gebruikt voor vergelijkend DNA-onderzoek in een zaak (met
DNA-profielen van sporenmateriaal) en/of voor vergelijkend DNA-onderzoek in de DNA-databank
voor strafzaken. De verwerking van referentiemateriaal is vrijwel volledig geautomatiseerd:
laboratoriumrobots voeren hier het onderzoek uit en computersoftware analyseert de resultaten. Er
zijn alleen nog menselijke handelingen nodig om de wattenstaafjes in de robot te zetten en om
samples tussentijds van een robot naar een volgende robot te verplaatsen. De resultaten worden
ten slotte door een DNA-deskundige gecontroleerd en geëvalueerd.

6

Bijvoorbeeld het artikel ‘Leidraad en praktische handvatten voor de jurist bij het doorgronden van conclusies forensisch DNAonderzoek’, Expertise en Recht, 2011-3, pp 73-90, door drs. A.J. Meulenbroek, en het boek ‘Forensisch DNA-onderzoek in de
(strafrecht)praktijk’ van dezelfde auteur (ISBN: 9789081020831).

7

‘De Essenties van forensisch biologisch onderzoek – Humane biologische sporen en DNA’, A.J. Meulenbroek en het Nederlands
Forensisch Instituut, uitgegeven door Uitgeverij Paris, Zutphen (ISBN: 9789077320822).

8

Meer cijfers zijn te vinden in de jaarverslagen van het NFI, o.a. te vinden op www.forensischinstituut.nl.

9

Op de afdeling HBS wordt ook DNA-onderzoek gedaan in het kader van identificatie en verwantschap (zie later).

10

Gebaseerd op productiecijfers van 2012.

11

De keuze voor automatische of handmatige verwerking is afhankelijk van het type zaak en de vraagstelling.

12

Gebaseerd op productiecijfers van 2012.
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Van spoor tot DNA-profiel
Om van een spoor tot het uiteindelijk DNA-profiel te komen, hanteert de afdeling HBS (net als de
overige afdelingen van het NFI) vaststaande werkwijzen, vastgelegd in werkvoorschriften. Dit zorgt
ervoor dat het sporenmateriaal op de meest optimale manier wordt verwerkt en dat het onderzoek
reproduceerbaar is.
Hieronder wordt in zes stappen omschreven hoe het proces van de DNA-profilering uit
sporenmateriaal verloopt.13
•

Stap 1: Veiligstellen spoor. Het proces van de DNA-profilering begint met het zoeken naar
sporen op een stuk van overtuiging (SVO, bijvoorbeeld een kledingstuk, een mes of een
telefoon). Soms is dat al gebeurd op de plaats delict of in een van de laboratoria van de
forensische opsporing, maar in veel gevallen gebeurt dit in de speciaal hiervoor ingerichte
laboratoria van HBS, in de zogenoemde vooronderzoeksruimten. Wanneer een spoor is
gevonden, moet dit indien mogelijk worden uitgeknipt of, als dat niet mogelijk is, worden
bemonsterd met bijvoorbeeld een wattenstaaf of een speciale tape. Het uitgeknipte spoor of de
bemonstering wordt geregistreerd en opgeslagen in een uniek gecodeerd opslagcupje.

•

Stap 2: DNA-isolatie. Uit het celmateriaal dat aanwezig is in de bemonstering wordt het DNA
vrijgemaakt. Dit proces wordt de DNA-isolatie genoemd en heeft als eindproduct een DNAextract. De ene helft van het extract wordt opgeslagen als 'contra-extract'. Dit deel wordt,
overeenkomstig de DNA-wetgeving, zorgvuldig bewaard en alleen opgestuurd naar een ander
laboratorium (in opdracht van het openbaar ministerie) als er een contraonderzoek moet
worden uitgevoerd. De andere helft van het extract wordt gebruikt voor DNA-onderzoek bij het
NFI.

•

Stap 3: DNA-kwantificering. Omdat de hoeveelheid DNA per bemonstering afhangt van de
hoeveelheid biologisch materiaal in de bemonstering, verschilt ook de hoeveelheid DNA per
DNA-extract. Een extract wordt daarom gekwantificeerd: het bepalen van de concentratie
humaan DNA. Dit is een noodzakelijke stap in het proces, want voor de uiteindelijke DNAanalyse is een bepaalde optimale hoeveelheid DNA nodig. De kwantificering dient bovendien als
controlestap; van een grote hoeveelheid biologisch materiaal in een bemonstering wordt ook
een hoge DNA-concentratie verwacht, terwijl van een kleine hoeveelheid biologisch materiaal in
een bemonstering een lage DNA-concentratie wordt verwacht. Een afwijking in de verwachte
DNA-concentratie en de hoeveelheid biologisch materiaal kan een indicatie zijn dat ergens in
het proces iets verkeerd is gegaan en dat controle noodzakelijk is.

•

Stap 4: PCR-reactie. Omdat de hoeveelheid DNA in een bemonstering doorgaans te gering is
om nauwkeurig en betrouwbaar te karakteriseren, moeten de te onderzoeken plaatsen op het
DNA worden gekopieerd. Hiervoor wordt de ‘Polymerase Chain Reaction’ (PCR-reactie)14
gebruikt, waarmee humaanspecifieke DNA-kenmerken op verschillende plaatsen op het DNA
vele miljoenen malen worden gekopieerd. Na de reactie (waarbij slechts een deel van het DNAextract wordt gebruikt) spreekt men niet meer van een DNA-extract, maar van een PCRproduct. De gekopieerde DNA-kenmerken worden ook wel fragmenten genoemd.

13

In ‘De Essenties van forensisch biologisch onderzoek’ wordt zeer uitvoerig ingegaan op alle details in dit proces; zie ook
voetnoot 7.

14

De term ‘PCR-reactie’ is in feite dubbelop; de ‘R’ in de afkorting staat ook voor reactie. Toch is dit de gangbare term die
algemeen wordt gebruikt en geaccepteerd.
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•

Stap 5: Fragmentscheiding en DNA-profielanalyse. De gekopieerde humaanspecifieke
fragmenten worden met behulp van speciale apparatuur van elkaar gescheiden. Met een
specifiek hiervoor ontwikkeld softwareprogramma worden de fragmenten uitgelezen en
omgezet tot een piekenpatroon: het DNA-profiel. Als laatste stap wordt het profiel door een
onderzoeker gecontroleerd. Pas dan kan het DNA-profiel worden vrijgegeven aan de DNAdeskundige voor vergelijkend DNA-onderzoek.

•

Stap 6: Vergelijkend DNA-onderzoek. De DNA-profielen worden door de DNA-deskundige
stapsgewijs geïnterpreteerd, vergeleken met referentieprofielen, en (waar nodig) beschouwd in
de context van de zaak.15 Hierbij zorgt een collega DNA-deskundige altijd voor een tweede,
onafhankelijke en kritische beoordeling van de onderzoeksresultaten en 'schaduwt' zo het werk
en de rapportage van zijn collega. De bevindingen en conclusies van het DNA-onderzoek
worden vastgelegd in een NFI-rapport.

Fouten en afwijkingen bij forensisch DNA-onderzoek16
De complexiteit van de verschillende stappen van de DNA-profilering en de grote aantallen te
verwerken sporen vragen om een hierop afgestemde inrichting van het laboratorium en het proces.
Het is noodzakelijk om voortdurend kritisch te blijven op de eigen werkwijze en na te gaan of, waar
en hoe afwijkingen in het proces kunnen ontstaan en hoe deze zijn te voorkomen. Vanuit het
kwaliteitssysteem zijn preventieve maatregelen getroffen om te zorgen dat deze kans zo klein
mogelijk is. Ook zijn reactieve maatregelen getroffen om eventueel ontstane afwijkingen (bijtijds)
op te sporen en - indien mogelijk - te corrigeren.
De maatregelen vanuit het kwaliteitssysteem moeten voorkomen dat een afwijking ontaardt in een
fout: een afwijking die wordt ontdekt nadat het productieproces is afgesloten en het product is
opgeleverd aan de klant.17 Een fout is dus het gevolg van een afwijking en ontstaat pas als een
afwijking niet tijdig wordt opgemerkt en waar nodig hersteld.
Veel stappen in het proces van forensisch DNA-onderzoek worden door mensen uitgevoerd,
waardoor de kans op afwijkingen niet is uitgesloten. Bij het uitvoeren van forensisch DNAonderzoek kunnen verschillende dingen misgaan:
•

Contaminatie. Contaminatie is de besmetting van een SVO, bemonstering, DNA-extract of
PCR-product door de overdracht van biologisch materiaal vanaf een ander sample
(zogenaamde kruiscontaminatie), of besmetting door overdracht van celmateriaal van een
persoon. Het gevolg van contaminatie kan zijn dat extra DNA-kenmerken (of 'pieken') in het
DNA-profiel aanwezig zijn die niet toebehoren aan het spoor zelf. Het DNA-profiel bevat dan
zowel de DNA-kenmerken van het spoor als van hetgeen dat, of diegene die, het spoor heeft
gecontamineerd. Contaminatie kan overal in het proces plaatsvinden: op het laboratorium,
tijdens het logistieke proces, maar ook al op de plaats delict.

15

Voor een uitgebreide toelichting op de stapsgewijze benadering van het uitvoeren van forensisch DNA-onderzoek, wordt
verwezen naar het boek 'Forensisch DNA-onderzoek in de (strafrecht)praktijk'; zie voetnoot 6.

16

Zoals in voorgaande paragraaf duidelijk is geworden, bestaan er verschillende benamingen voor onderzoeksmateriaal
(bemonstering, extract, PCR-product, etc.) afhankelijk van het onderzoekstadium waarin het materiaal zich bevindt. In dit
artikel zal de algemene term ‘sample(s)’ worden gebruikt, tenzij specifiek naar onderzoeksmateriaal in een bepaald
onderzoeksstadium wordt verwezen.

17

In ‘De Essenties van forensisch biologisch onderzoek’ wordt omschreven hoe men om moet gaan met de kans op fouten en
afwijkingen tijdens forensisch DNA-onderzoek (pagina 172 t/m 176); zie voetnoot 7.
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•

Verwisseling. Een verwisseling kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat een onderzoeker de
code van een label verkeerd afleest of opschrijft, of doordat een onderzoeker een bemonstering
of DNA-extract onopgemerkt naar een verkeerd cupje overbrengt.

•

Logistieke en administratieve afwijkingen. Hiermee worden afwijkingen bedoeld die
veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld het verkeerd aflezen of opschrijven van een code, of door
het op een verkeerde positie wegzetten van een cupje in de opslag. Het gevolg hiervan is, dat
niet meer (direct) achterhaald kan worden wat er met het sample is gebeurd of waar het zich
bevindt.

•

Onherstelbaar beschadigen. DNA-extracten zijn zeer kwetsbaar. Een onbedoelde afwijking
van de strikte werkwijzen kan daarom resulteren in onherstelbare beschadiging. Bijvoorbeeld:
na het uitvoeren van een reactie wordt een opslagcupje slecht afgesloten. Hierdoor heeft de
inhoud van het cupje (ondanks opslag in de koeling) kunnen verdampen. Of: een medewerker
laat een geopend cupje vallen, waardoor de inhoud op de grond terechtkomt. Het DNA-extract
is dan te vervuild om er nog verder mee te werken en is daarmee onherstelbaar beschadigd.

•

Onjuist verloop biochemische reacties. Forensische DNA-profilering is gebaseerd op
verschillende chemische processen. Voor elk van deze processen gebruikt men andere
(bio)chemische reagentia en zet men verschillende typen laboratoriumapparatuur in. Wanneer
een bepaald reagens of apparaat niet (meer) goed werkt, kan dit een negatief effect hebben op
de reactie en daarmee op het eindresultaat.

Maatregelen om afwijkingen in processen te voorkomen: NFI-breed en HBS-specifiek
In alle stappen van het proces zijn er maatregelen getroffen om afwijkingen te voorkomen. Dit
betreffen algemeen geldende maatregelen voor het werken met biologisch materiaal, zoals ook
gebruikelijk is in bijvoorbeeld ziekenhuizen of op universiteiten, maar ook maatregelen die
specifiek gelden voor laboratoria waar met DNA wordt gewerkt. Voor forensische laboratoria gelden
bovendien zeer strikte internationale richtlijnen vanwege het karakter van het onderzoek. Het NFI
denkt actief mee over het constant verbeteren en aanscherpen van de richtlijnen en publiceert
hierover regelmatig.18
Hieronder wordt puntsgewijs een aantal maatregelen besproken die het NFI in de processen van
het forensisch DNA-onderzoek heeft geïmplementeerd. Sommige van deze maatregelen zijn gericht
op het voorkómen van afwijkingen, andere juist op het achterhalen ervan. Deze opsomming
beslaat slechts een deel van het totale pakket aan maatregelen en dient daarom vooral ter
illustratie.
Preventieve maatregelen voor het hele NFI
Een groot deel van de maatregelen is algemeen toepasbaar en wordt NFI-breed (dus ook tijdens
het forensisch DNA-onderzoek) gehanteerd. Dit zijn bijvoorbeeld richtlijnen die zijn opgelegd vanuit
ISO 17025, zoals het werken met een kwaliteitssysteem, het gebruik van een documentmanagementsysteem en de inrichting van de organisatie. Zoals eerder gesteld heeft het NFI deze
algemene richtlijnen vertaald naar concrete maatregelen. Hieronder worden daarvan drie
voorbeelden gegeven:

18

Lijsten met wetenschappelijke publicaties uitgebracht door het NFI zijn te vinden op de website www.forensischinstituut.nl.
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•

Inwerken en opleiden. Alle forensisch onderzoekers van het NFI worden ingewerkt en
opgeleid volgens een NFI-brede systematiek. Hierin wordt een nieuwe medewerker getraind in
alle procedures die hij of zij zal uitvoeren. Per procedure wordt volgens vijf stappen gewerkt
naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid. In de eerste stap wordt alleen meegekeken
terwijl een bevoegde medewerker de procedure uitvoert; in de laatste stap voert de nieuwe
medewerker het onderzoek volledig zelfstandig uit, waarbij het werk achteraf gecontroleerd
wordt. Alvorens naar een volgende stap (en dus een grotere mate van zelfstandigheid) kan
worden gegaan, wordt deze door een reeds bevoegde medewerker gecontroleerd en
geaccordeerd. Een medewerker is pas bevoegd om een bepaalde procedure volledig zelfstandig
uit te voeren, wanneer alle vijf stappen zijn afgerond.
Medewerkers die worden opgeleid tot tekenbevoegd deskundige (een deskundige die
zelfstandig onderzoeksrapporten mag tekenen) volgen een interne opleiding van 2 tot 4 jaar.
Deze bestaat uit een algemeen deel met onder andere aandacht voor Nederlands recht,
Bayesiaanse statistiek, algemene criminalistiek, procesmanagement, kwaliteitszorg, schriftelijk
rapporteren en rechtbanktraining, en een vakinhoudelijk deel: een maatwerktraject, voor het
merendeel een 'training on the job' in een meester-gezel onderwijsvorm, waarin kennis en
ervaring worden opgebouwd en zaken worden uitgevoerd in een steeds verder toenemende
mate van zelfstandigheid. Tussentijds worden deskundigen-in-opleiding getoetst door middel
van tentamens, een rechtbankexamen en praktijkopdrachten. De opleiding wordt afgesloten
met een mondeling deskundigenexamen, waarin de deskundigheid op basis van een
presentatie en een discussie van een aantal door de kandidaat geschreven conceptrapporten,
wordt beoordeeld door een commissie, die onder andere bestaat uit een externe (meestal
buitenlandse) vakdeskundige en een forensisch officier van justitie. NFI-deskundigen moeten
iedere 4 jaar opnieuw examen doen om hun deskundigheid aan te tonen en hun
tekenbevoegdheid te behouden.

•

Track & Trace. Elk SVO dat bij het NFI binnenkomt, is door medewerkers van de forensische
opsporing zorgvuldig verpakt en voorzien van een label met het zogenoemde Sporen
Identificatie Nummer (SIN), ook wel 'SIN-label' genoemd. In het SIN-label bevindt zich een
zogenaamde RFID-tag (Radio Frequency IDentification-tag), die is voorzien van een unieke
digitale code en is gekoppeld aan het SIN van het SVO. Het NFI-gebouw is opgedeeld in
compartimenten; er bevinden zich RFID-lezers tussen deze compartimenten, bij de in- en
uitgangen van het gebouw, en bij speciale (opslag)ruimten. Wanneer een SVO een RFID-lezer
passeert, leest deze de RFID-tag uit en wordt de nieuwe locatie van het SVO geregistreerd. Zo
is de gang van een SVO door het hele gebouw te volgen en op elk moment traceerbaar. Dit
systeem wordt ook wel het 'Track & Trace'-systeem genoemd.
Op een SIN-label bevindt zich ook een streepjescode. Wanneer de chip, bijvoorbeeld door
beschadiging, niet meer functioneert, dan is het SIN nog steeds automatisch leesbaar door
middel van het scannen van de streepjescode. Bovendien bevat het label ook nog een leesbare
tekst waarmee men het SVO kan identificeren als zowel de RFID-tag als streepjescode niet
meer bruikbaar zijn. Hierdoor kan de identiteit van een SVO altijd worden achterhaald.

•

LIMS. Het NFI houdt alle activiteiten en handelingen die met samples worden uitgevoerd, bij in
een laboratorium-informatiemanagementsysteem (LIMS-systeem). In dit systeem wordt alle
relevante informatie, activiteiten en handelingen geregistreerd voor de duizenden samples die
het NFI verwerkt, zoals wanneer een sample op het NFI is binnengekomen en wie deze in
ontvangst heeft genomen, op welke laboratoriumruimte en door wie het sample onderzocht is,
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welke chemicaliën en apparatuur tijdens het onderzoek zijn gebruikt, of waar een sample ligt
opgeslagen.
Specifieke preventieve maatregelen bij HBS
De afdeling HBS kent een groot aantal voorzorgsmaatregelen die specifiek gericht zijn op het
voorkomen van afwijkingen tijdens forensisch DNA-onderzoek. De grote aantallen samples die
worden verwerkt en de mogelijk vergaande consequenties van een afwijking tijdens een proces
vereisen stringente maatregelen. Tegelijkertijd zijn er maatregelen getroffen om de medewerkers
te beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan het werken met biologisch en biochemisch
materiaal. Hieronder volgen enkele van deze maatregelen ter illustratie.
•

Inzet van laboratoriumrobots. Het automatiseren van menselijke handelingen is een van de
belangrijkste maatregelen om afwijkingen te voorkomen. De inzet van machines op kritische
processen reduceert de kansen op zoekraken, verwisseling en contaminatie tot een minimum.
Op het DNA-laboratorium van de afdeling HBS worden daarom al voor een groot deel van de
processen van de DNA-profilering robots gebruikt.19 Medio 2013 zullen laboratoriumrobots ook
voor (het overgrote deel van) de resterende processen worden ingezet20: een intelligent
opslagsysteem voor DNA-extracten waarmee volledig automatisch de juiste samples worden
geselecteerd, en laboratoriumrobots die de samples verder verwerken. Verderop zal uitvoeriger
worden ingegaan op de huidige automatiseringprojecten bij de afdeling HBS.

•

Fysieke scheiding van slachtoffer- en verdachtemateriaal. Om contaminatie uit te
kunnen sluiten, is het noodzakelijk materiaal van slachtoffers en verdachten in een zaak altijd
fysiek gescheiden te houden. Daarom onderzoekt men op de afdeling HBS een SVO van een
slachtoffer altijd in een andere onderzoeksruimte dan het SVO van een verdachte. De
onderzoekslaboratoria zijn hiertoe verdeeld in zogenoemde slachtofferruimten en
verdachteruimten. Deze fysieke scheiding tussen de twee soorten laboratoria voorkomt dat
tijdens het laboratoriumonderzoek celmateriaal dat aanwezig is op een SVO van het slachtoffer,
terechtkomt op een SVO van een verdachte.

•

Scheiding sporen- en referentiemateriaal. Een tweede fysieke scheiding is die tussen
sporen- en referentiemateriaal. Om contaminatie te voorkomen worden beide typen verwerkt
in gescheiden ruimten. Hiermee wordt voorkomen dat sporenmateriaal gecontamineerd raakt
met biologisch materiaal van een referentiesample, wat onjuiste incriminerende gevolgen zou
kunnen hebben. Daarnaast is er een apart laboratorium voor het verwerken van bot- en
tandmateriaal ten behoeve van identificatieonderzoek.

•

Beschermingsmiddelen. Om besmetting op de laboratoria te voorkomen, dragen
onderzoekers persoonlijke beschermingsmiddelen als een haarnetje, mondkapje,
laboratoriumjas, handschoenen en eventueel overschoenen en overmouwen. Elke
laboratoriumruimte beschikt over eigen apparatuur, hulpmiddelen, reagentia en
laboratoriumjassen, die altijd op het desbetreffende laboratorium blijven. Deze maatregelen
dienen om contaminatie van samples door de medewerker te voorkomen, maar ook ter
bescherming van de medewerker zelf tegen de mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het
werken met biologisch en biochemisch materiaal.

19

Namelijk voor de DNA-profilering van referentiemateriaal en de DNA-profilering van sporenmateriaal in hoog volume
criminaliteit (HVC).

20

Om afwijkingen in deze processen te voorkomen, wordt momenteel gebruik gemaakt van strikte werkwijzen en dubbele
controles door verschillende medewerkers.
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•

Controles van ruimten en middelen. Alle laboratoriumruimten ondergaan een periodieke
test op contaminaties (zogenoemde veegproeven). Hierbij worden op de laboratoria
bemonsteringen genomen van oppervlakken, apparatuur en hulpmiddelen (zoals pipetten en
centrifuges). Deze controleert men op de aanwezigheid van DNA. Daarnaast vindt controle van
de middelen plaats. Alle chemicaliën en reagentia worden voorafgaand aan het onderzoek
gecontroleerd op prestatie ('performance') en contaminaties. Blijkt dat de chemicaliën of
reagentia niet voldoen, dan worden ze niet gebruikt. Tevens wordt nieuwe apparatuur vóór
ingebruikname uitvoerig getest en gevalideerd. Eenmaal in gebruik genomen apparatuur
ondergaat één of meerdere malen per jaar een zogenoemde 'performancetest'. Waar nodig
worden apparaten gekalibreerd, gerepareerd of vervangen.

Maatregelen om afwijkingen te achterhalen: controles en controleonderzoeken
Alle preventieve maatregelen moeten voorkomen dat afwijkingen plaatsvinden. Daarnaast kent de
afdeling HBS ook maatregelen om afwijkingen te achterhalen en te corrigeren. Hierdoor wordt
voorkomen dat een afwijking leidt tot nadelige consequenties voor (het forensisch onderzoek van)
de zaak. De maatregelen zijn verwerkt in de werkwijzen van de forensische onderzoeken.
Bovendien wordt door het gebruik van verschillende controleonderzoeken inzicht verkregen in de
effectiviteit van de maatregelen.
•

Controles tijdens procedures. Voor elke kritische stap tijdens de onderzoeken van het DNAprofileringsproces zijn controlemomenten vastgesteld. Dergelijke momenten zijn bijvoorbeeld
het moment van overbrengen van een sample van een cupje naar een ander cupje, of het
opschrijven van een (naam)code van een label. Tijdens een controlemoment controleert een
tweede onderzoeker of de procedure correct wordt uitgevoerd. Pas wanneer dit is bevestigd,
wordt de procedure hervat.
Ook worden controlesamples bij elke analyse in de verwerking van spoor tot DNA-profiel
getest. Van deze controles is bekend wat de uitslag van de analyse moet zijn. Wanneer een
controlesample geen of een verkeerde uitslag geeft, is er iets misgegaan tijdens de test en is
de analyse mogelijk onbetrouwbaar.

•

Controleonderzoek: ringonderzoeken. Uitkomsten van eenzelfde onderzoek door
verschillende laboratoria dienen in theorie te resulteren in gelijkwaardige uitkomsten. Een
methode om dit te controleren is de deelname aan ringonderzoeken21. Voor een geaccrediteerd
laboratorium is periodieke deelname aan een dergelijk onderzoek verplicht. Tijdens een
ringonderzoek biedt de organisator de deelnemende laboratoria identiek onderzoeksmateriaal
('gesimuleerde' sporen, gefabriceerd op een laboratorium) en een identieke vraagstelling aan.
De deelnemers van het ringonderzoek dienen de sporen op te werken met behulp van de
methoden en technieken die zij normaal gesproken gebruiken en rapporteren de resultaten aan
de organisator van het ringonderzoek. De organisator beoordeelt de uitkomsten op juistheid en
rapporteert dit terug aan de laboratoria. Een ringonderzoek geeft de individuele deelnemers
dus een externe, objectieve beoordeling.

•

Controleonderzoek: audits. Een tweede soort controleonderzoek om de processen en
werkwijzen van een laboratorium te beoordelen, zijn audits. Bij een audit onderzoekt een klein
team van auditors uitgebreid diverse aspecten van het kwaliteitssysteem. Zo kijkt het team

21

De Engelse termen proficiency tests en collaborative exercises worden ook vaak gebruikt om ringonderzoeken aan te duiden.
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onder meer of er wordt gewerkt zoals in de protocollen staat beschreven, of de instrumenten in
goede staat verkeren en of de onderzoekers bevoegd zijn. Alle onderdelen uit de relevante
normen worden zo periodiek getoetst waarbij wordt vastgesteld of het kwaliteitsysteem
blijvend voldoet.
Het kwaliteitssysteem schrijft voor dat het NFI zelf interne audits organiseert. Een groep NFImedewerkers is hiervoor speciaal opgeleid. Onder coördinatie van de kwaliteitsmanager
beoordeelt dit auditteam jaarlijks alle afdelingen. Daarnaast vinden er periodiek externe audits
plaats, uitgevoerd door een team van de Raad voor Accreditatie. Dit team bestaat uit een
teamleider die het gehele kwaliteitssysteem toetst aan de ISO 17025-norm, en één of
meerdere (onafhankelijke) vakdeskundigen voor de inhoudelijke beoordeling van alle
verrichtingen. Tevens moeten alle nieuwe methoden of verrichtingen die gebruikt gaan worden
in zaakonderzoek 'ter accreditatie' worden aangeboden. Dit houdt in dat door het auditteam
wordt beoordeeld of een nieuw in te voeren methode of verrichting in voldoende mate getest is
en voldoet aan alle eisen die in de norm staan omschreven. Pas wanneer dit het geval is, wordt
de methode of verrichting geaccrediteerd en kan deze worden gebruikt in zaakonderzoek.
Corrigerende acties die het gevolg zijn van de bevindingen tijdens een interne of externe audit
worden binnen een vastgestelde termijn uitgevoerd. Soms geven de resultaten van een audit
ook aanleiding tot het nemen van nieuwe preventieve maatregelen of aanpassing van
bestaande maatregelen.

De eliminatiedatabank
Een laatste maatregel is de zogenaamde eliminatiedatabank. Het is van essentieel belang te
achterhalen of DNA-materiaal op een SVO onbedoeld tijdens het verwerkingsproces op het SVO is
terechtgekomen (het SVO heeft gecontamineerd). Dergelijke contaminatie met nietdelictgerelateerd DNA-materiaal kan bijvoorbeeld plaatsvinden op de plaats delict, tijdens het
logistieke proces, op het onderzoekslaboratorium, of tijdens het opslaan van het SVO. Een
dergelijke contaminatie zou kunnen leiden tot een ongeschikt DNA-mengprofiel, of tot de situatie
waarbij de donor van het niet-delictgerelateerde DNA-materiaal (bijvoorbeeld van een
onderzoeker) onbedoeld bij het vergelijkend DNA-onderzoek wordt betrokken.
Door dergelijke contaminaties kunnen opsporingsteams op het verkeerde been worden gezet en
wordt tijd en geld besteed aan onnodig uitzoekwerk. Om dit te voorkomen is op het NFI een
eliminatiedatabank opgezet. Met behulp van deze databank kan worden gecontroleerd of er
contaminatie met DNA van medewerkers heeft plaatsgevonden. In de eliminatiedatabank zijn de
DNA-profielen opgenomen van personen die, direct of indirect, in contact kunnen komen met
(SVO’s met) biologische sporen die onderzocht worden bij het NFI. Door alle verkregen DNAprofielen te controleren met de profielen in de eliminatiedatabank, kan een contaminatie door een
medewerker altijd worden opgespoord. Bij constatering van een contaminatie wordt doorgaans
eerst gekeken of er nog andere (niet-gecontamineerde) sporen beschikbaar zijn. Alleen wanneer er
geen andere bruikbare sporen zijn, wordt het DNA-profiel van het gecontamineerde sample
beoordeeld op geschiktheid voor vergelijkend DNA-onderzoek. Indien mogelijk kunnen de
contaminerende DNA-kenmerken uit het DNA-profiel buiten beschouwing worden gelaten. Dit
voorkomt dat DNA van medewerkers ten onrechte wordt aangemerkt als dadermateriaal en
voorkomt bovendien dat een gecontamineerd sample onbruikbaar wordt.22

22

Het NFI vermeldt een contaminatie en hoe hiermee is omgegaan altijd in het NFI-rapport.
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Gelukkig hechten steeds meer politieregio’s er belang aan dat ook medewerkers van de forensische
opsporing worden opgenomen in de eliminatiedatabank. Het aantal medewerkers dat zijn of haar
profiel vrijwillig heeft laten opnemen, is in de afgelopen jaren namelijk flink gestegen: in 2009
waren dit er nog ‘slechts’ 241, op het moment van schrijven zijn dit er al 724. Het resultaat
hiervan is ook duidelijk merkbaar: sinds 2009 zijn al 71 matches23 met DNA-profielen van
politiefunctionarissen in de eliminatiedatabank gevonden. Als deze medewerkers hun DNA-profiel
niet hadden laten opnemen, dan waren deze contaminaties onopgemerkt gebleven, met mogelijke
grote gevolgen voor het onderzoek. Het belang van opname van DNA-profielen van
politiefunctionarissen is ook aangehaald door de minister van Veiligheid en Justitie in het
kamerstuk ‘Standpunt over toekomst forensisch onderzoek’

24

. Hierin onderstreept de minister dat

het noodzakelijk is dat DNA-profielen van politiefunctionarissen worden opgenomen in de
eliminatiedatabank van het NFI om problemen bij het verrichten van forensisch onderzoek te
vermijden.
De eliminatiedatabank bevat momenteel meer dan 2.777 DNA-profielen en wordt alleen gebruikt
voor het opsporen van contaminaties. De eliminatiedatabank staat los van de Nederlandse DNAdatabank voor strafzaken en wordt dus nadrukkelijk niet gebruikt voor het matchen van DNAprofielen met misdrijven. Alle mensen die de DNA-laboratoria van het NFI betreden, dienen hun
DNA-materiaal (wangslijmvlies) af te staan om hun DNA-profiel in de eliminatiedatabank op te
nemen. Het gaat dan om NFI-medewerkers, maar bijvoorbeeld ook om onderhoudsmedewerkers
en schoonmakers.
Opname van medewerkers van de forensische opsporing van de politie vindt vooralsnog plaats op
vrijwillige basis. Het afgenomen wangslijmvlies van deze medewerkers wordt geanonimiseerd
aangeleverd. In geval van een match neemt het NFI contact op met de contactpersoon van de
politie; alleen deze persoon kan achterhalen om wie het gaat. De politie gaat vervolgens na welke
relatie er is tussen spoor en medewerker. Tot nu toe bleken alle matches van medewerkers van de
forensische opsporing met de eliminatiedatabank verklaarbare contaminaties; de medewerkers
waren aanwezig op een plaats delict, verpakten een SVO of waren op een andere manier direct
betrokken bij het onderzoek. Dankzij de betreffende medewerkers die hun wangslijmvlies in deze
gevallen afstonden, bleef een onnodige zoektocht naar een 'verkeerde' verdachte uit.

De speurtocht naar een vrouwelijk fantoom
Niet alleen medewerkers die bij het forensisch onderzoek betrokken zijn, komen in aanraking met
sporen(dragers). Indirect kunnen ook leveranciers van middelen die bij het forensisch onderzoek
worden gebruikt, sporen(dragers) contamineren. Het gaat hier om bijvoorbeeld wattenstaafjes voor
bemonstering, opslagcupjes of reagentia. Een spraakmakend voorbeeld is het 'Fantoom van
Heilbronn': de onbekende vrouwelijke moordenaar van een politieagente. Haar DNA dook op in
meer dan 50 verschillende strafzaken in verschillende landen in Europa over een periode van 15
jaar. Na vele jaren speurwerk bleek dat het DNA van het fantoom in werkelijkheid afkomstig was
van een medewerkster van een wattenstaafjesfabriek; wattenstaafjes die door de politie werden
gebruikt voor de bemonstering van de DNA-sporen bleken gecontamineerd, wat zorgde voor

23

Matchende DNA-profielen zijn aan elkaar gelijk; alle DNA-kenmerken van beide profielen komen overeen. Voor een bredere
toelichting van het begrip match wordt onder andere verwezen naar de ‘De Essenties van forensisch biologisch onderzoek’,
hoofdstuk 7; zie voetnoot 7.

24

Kamerstuk ‘Standpunt over toekomst forensisch onderzoek’, kenmerk 277370, te vinden op www.rijksoverheid.nl.
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besmetting van de diverse sporen met telkens hetzelfde DNA-profiel. De wattenstaafjes waren niet
DNA-vrij omdat deze alleen werden gesteriliseerd.25
In dit voorbeeld werd de contaminatie veroorzaakt door vervuilde wattenstaafjes, maar dit had net
zo goed een willekeurig ander middel of reagens kunnen zijn. Om dergelijke missers in de
toekomst te voorkomen, pleiten forensische laboratoria (waaronder het NFI) voor een
internationaal geldende (ISO-)norm voor leveranciers. Op het moment van schrijven is een
voorstel voor deze norm voorgelegd aan de ISO. Tegelijkertijd werkt ENFSI aan het opstellen van
een eliminatiedatabank waarin de DNA-profielen van medewerkers van leveranciers zijn
opgenomen, zodat het achterhalen van dergelijke contaminaties mogelijk wordt. Beide
maatregelen zorgen ervoor dat de kwaliteit van het forensisch onderzoek verder kan verbeteren.

Meldingen als teken van kwaliteit
Zoals in de voorgaande paragrafen met voorbeelden is toegelicht, zijn bij forensisch DNAonderzoek in alle kritische stappen van het proces voorzorgsmaatregelen getroffen. Deze
maatregelen zorgen ervoor dat een eventuele afwijking bijtijds achterhaald wordt en veelal kan
worden gecorrigeerd. Ondanks dat de afwijking over het algemeen geen grote consequenties voor
het onderzoek heeft, is het bij forensisch onderzoek van cruciaal belang dat alle afwijkingen van de
protocollen en andere onregelmatigheden die kunnen leiden tot een suboptimaal resultaat, worden
geregistreerd. Op deze manier kan het protocol worden aangepast, zodat de afwijking in de
toekomst kan worden voorkomen. De registratie van afwijkingen is daarom een belangrijk
onderdeel van het kwaliteitssysteem. Het NFI noemt afwijkingen van het protocol 'meldingen' en
registreert en analyseert deze in een centraal systeem. De registratie, analyse en het oplossen van
meldingen gebeurt aan de hand van de 'vier-O-systematiek'.26 Hiermee worden alle meldingen
structureel geregistreerd, geanalyseerd en opgelost, waardoor de kans op herhaling van deze of
soortgelijke afwijkingen wordt gereduceerd en waardoor bovendien de kwaliteit van het
productieproces continu kan worden verbeterd. Een melding betekent dus niet automatisch dat er
een afwijking heeft plaatsgevonden die heeft geleid tot een fout. Door het gebruik van het
controle-, correctie- en registratiesysteem wordt de kans op daadwerkelijke fouten juist verkleind.

Veilig fouten melden
Er bestaat een mooie parallel met het kwaliteitssysteem in de luchtvaart, waar men werkt met
'briefings' en 'debriefings'. Tijdens een 'debriefing' wordt men aangemoedigd zelfgemaakte
afwijkingen of fouten aan te geven; men spreekt hier van meldingen van 'near accidents'. Het doel
is om te leren van fouten en niet om schuldigen aan te wijzen, in de wetenschap dat iedereen
dezelfde fouten kan maken of omdat bepaalde situaties onvermijdelijk leiden tot bepaalde fouten.
Een voorwaarde voor deze openheid is dat fouten niet bestraft worden, zolang deze niet willens en
wetens tegen de regels in zijn gemaakt. Dergelijke debriefings van near accidents kunnen echte
'accidents' voorkomen. De debriefing gebeurt overigens met de deuren dicht; buitenstaanders
kunnen de context van een fout niet altijd begrijpen en zouden dit verkeerd kunnen uitleggen.27

25

De wattenstaafjes die in Nederland worden gebruikt zijn wel DNA-vrij door een behandeling met een gas dat DNA vernietigt.

26

Meer informatie over de vier-O-systematiek is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Raad van Accreditatie.

27

Bron: ‘Organiseer kwaliteitszorg zoals in de luchtvaart’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2009-25, pp 1462-1464,
door M. Haerkens et al.
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In oktober 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie opdracht gegeven de meldingen in het
kwaliteitssysteem van het NFI aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen. Het vertrouwen in
de kwaliteit van het werk van forensische laboratoria moet buiten kijf staan, iets wat in de media
wel eens in twijfel wordt getrokken. Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. dr. P. de Knijff van
het Leids Universitair Medisch Centrum en prof. dr. J. Lindemans van het Erasmus MC. Zij
onderzochten het aantal, de aard en de gevolgen van de 1900 meldingen van afwijkingen in het
DNA-analyseproces die zijn vastgelegd in de periode januari 1997 tot en met december 2010. Uit
het onderzoek bleek dat het aantal meldingen dat in de onderzochte periode is gedaan, niet
opvallend afwijkt van wat in vergelijkbare laboratoria wordt opgegeven.
Als algemene conclusie gaven De Knijff en Lindemans aan dat naar hun mening het NFI voldoende
adequaat heeft gereageerd op de meldingen en op een professionele en zorgvuldige wijze met
meldingen omgaat. In het rapport wordt duidelijk gesteld dat een kwaliteitssysteem zoals in
gebruik bij het NFI een noodzakelijke voorwaarde is om onvermijdelijk optredende verstoringen,
afwijkingen en fouten aan het licht te brengen en, zo mogelijk, te herstellen. Een kwaliteitssysteem
maakt zowel intern als extern zichtbaar hoe een organisatie streeft naar vermijding van
afwijkingen en naar voortdurende verbetering van haar werkwijzen. Meldingen van afwijkingen zijn
daarom een onmisbaar instrument in de borging en verbetering van kwaliteit: meldingen als teken
van kwaliteit.28

Continu werken aan de toekomst
Het NFI leert van de geconstateerde afwijkingen en voorkomt, waar mogelijk, dat een afwijking
nogmaals plaatsvindt, of kan resulteren in een fout die gevolgen heeft voor (de rapportage van) de
zaak. Vaak kunnen kleine aanpassingen in het verwerkingsproces incidenten voorkomen, maar
soms zijn uitgebreidere maatregelen nodig. De verwachting is dat het aantal DNA-bepalingen
verder zal toenemen en dat de gevoeligheid van de technieken nog groter wordt dan deze nu al is.
Om de huidige kwaliteit, levertijd en leverbetrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen, startte
de afdeling HBS in 2010 daarom het programma ‘NFIPOD’: NFI Proces Optimalisatie DNA. NFIPOD
bestaat uit meerdere projecten, met als doel het proces te optimaliseren door automatisering. Door
het gehele proces zo veel als mogelijk te laten uitvoeren door laboratoriumrobots, wordt de
kwaliteit van het DNA-onderzoek nog beter gewaarborgd: de kans op verwisselingen, zoekraken
van samples en contaminaties wordt nog verder geminimaliseerd. Naar verwachting zijn in 2013
alle projecten uit dit programma gerealiseerd. NFIPOD richt zich op het verwerkingsproces van
sporen; het proces van de verwerking van referentiemateriaal is, zoals eerder gesteld, al sinds
enkele jaren vrijwel volledig geautomatiseerd.
De eerste automatiseringsslag wordt bij de DNA-isolatie gemaakt. Medio 2013 zal het NFI de
beschikking krijgen over een volledig geautomatiseerde isolatierobot die het gehele isolatieproces
van sporen uitvoert zonder menselijke tussenkomst en zonder verlies van DNA-opbrengst en
kwaliteit. Door het gebruik van speciaal ontwikkelde cupjes en robotisering wordt de kans op
verwisselingen sterk gereduceerd en de kans op contaminatie tot een minimum beperkt.

28

Het rapport ‘Meldingen als teken van kwaliteit’ is onder andere terug te vinden op de website van het NFI. Het NFI heeft
besloten om de informatie over incidentmeldingen voortaan jaarlijks te publiceren, te beginnen met het overzicht van 2011.
Bovendien zijn ook de overzichten van 2008 t/m 2010 openbaar gemaakt.
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Voor het veilig bewaren van de DNA-extracten zal eveneens een nieuw type cupje worden gebruikt.
Waar nu DNA-extract nog wordt opgeslagen in 'normale' opslagcupjes, gelabeld met een sticker
met tekst, zal medio 2013 worden overgegaan op 2D-gecodeerde opslagcupjes. Deze cupjes zijn
aan de onderzijde voorzien van een matrix van zwarte en witte vierkantjes die een patroon vormen
dat met behulp van speciale lezers kan worden uitgelezen. Het patroon wordt omgezet naar een
code die in het LIMS-systeem wordt gekoppeld aan een DNA-extract. De 2D-barcodelezers worden
geïnstalleerd op alle laboratoriumrobots, zodat het uitlezen van de codes volledig geautomatiseerd
kan verlopen.
De opslag van deze cupjes zal plaatsvinden in een nieuw systeem. Eind 2012 is gestart met de
installatie van een volledig geautomatiseerd opslagsysteem dat ruimte biedt voor het bewaren van
1 miljoen cupjes bij een temperatuur van -80° C. Dit systeem leest de codes van de cupjes, plaatst
de cupjes met behulp van een robotarm in de koeling en registreert de locatie in een database. Het
opvragen van cupjes (bijvoorbeeld wanneer extra onderzoek moet plaatsvinden of wanneer DNAextract moet worden overgedragen aan een ander forensisch laboratorium) gaat eveneens volledig
geautomatiseerd: de robot zorgt ervoor dat de juiste cupjes uit het opslagsysteem worden gehaald
en controleert en registreert alle 2D-codes.
Laboratoriumrobots zullen ook worden ingezet voor het uitvoeren van de DNA-kwantificering, de
PCR-reactie en de fragmentscheiding. In alledrie de processen moeten (grote aantallen) samples
van het ene cupje naar een ander cupje worden overgebracht. Door dit proces door robots uit te
laten voeren, wordt de kans op verwisseling en contaminatie tot een minimum beperkt.
Uiteindelijk zullen de verschillende automatiseringsslagen van het NFIPOD-programma ertoe leiden
dat de kans op menselijke afwijkingen in het DNA-profileringsproces verder wordt gereduceerd en
daarmee de kwaliteit van het forensisch DNA-onderzoek naar een nog hoger niveau brengen.

Tot slot
Forensisch DNA-onderzoek staat niet stil. De ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo
op: de technieken worden gevoeliger, de analyses worden complexer, er komen meer
mogelijkheden en de waarde van het onderzoek voor de bewijsvoering neemt toe. Tegelijkertijd
blijft het aantal te onderzoeken samples groeien en is de wens van de opdrachtgever dat alles
steeds sneller wordt geleverd, met behoud van de huidige kwaliteit. De vragen die in de inleiding
van dit stuk werden gesteld, zijn daarom zeer terecht:
-

Hoe weet een forensisch laboratorium zeker dat er geen verwisseling tussen samples heeft
plaatsgevonden?

-

Hoe kan een DNA-deskundige garanderen dat het sample niet is gecontamineerd door een
medewerker of met een ander sample?

-

Welke maatregelen zijn getroffen bij forensisch DNA-onderzoek om te voorkomen dat er
afwijkingen in het onderzoek optreden?

Er is maar één antwoord mogelijk op deze vragen: door een degelijk en transparant
kwaliteitssysteem dat aantoonbaar werkt en elke toets der kritiek kan doorstaan. Door de vele
maatregelen en controlemechanismen die in dit systeem zijn opgenomen, wordt de kwaliteit
gewaarborgd in alle processen van het forensisch DNA-onderzoek. Hierdoor wordt de kans op
afwijkingen tot een minimum beperkt en kunnen deze (mochten ze onverhoopt optreden) worden
achterhaald en gecorrigeerd, voordat deze daadwerkelijk consequenties hebben voor het forensisch
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onderzoek in een zaak. Borging van de kwaliteit van forensisch onderzoek is één van de
belangrijkste aandachtspunten van het NFI.
Tegelijkertijd blijft het NFI werken aan een continue verbetering van de kwaliteit. Door het
structureel verwerken van meldingen van afwijkingen is de organisatie in staat zichzelf te blijven
verbeteren en kunnen bovendien afwijkingen en fouten in de toekomst worden voorkomen. Daarbij
wordt breed ingezet op een uitgebreid research & development-programma en wordt actief
deelgenomen aan (inter)nationale initiatieven voor verbetering van procedures en richtlijnen. De
kwaliteit van het forensisch DNA-onderzoek bij het NFI bevindt zich met de beschreven
maatregelen en procedures internationaal in de kopgroep. En door de op handen zijnde
automatisering van nagenoeg alle kritische processtappen zet het NFI een nieuwe standaard in
kwaliteitsborging van het forensisch DNA-onderzoek.
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