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Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen
en DNA
Deel 2. Bronniveau
Dit is het tweede deel van een drieluik waarin de theorie voor criminalistische interpretatie en evaluatie van
forensisch onderzoek en de toepassing daarvan door DNA-deskundigen voor het voetlicht worden gebracht. Met
deze bijdragen willen wij duidelijk maken hoe ‘de waarde van DNA-bewijs’ wordt toegekend, en hoe de bewijskracht
geïnterpreteerd wordt volgens de huidige, internationaal geaccepteerde, forensisch-wetenschappelijke inzichten.
Dit tweede deel behandelt de bewijskracht van DNA-resultaten op het zogenoemde ‘bronniveau’. Daarbij wordt
uitgelegd wat de waarde is van een gevonden overeenkomst tussen het DNA-proiel van een persoon en het DNAproiel van een spoor voor de vraag van wie het spoor afkomstig is. Ook de samenhang tussen het onderzoek
naar biologische sporen en het DNA-onderzoek komt in dit deel aan bod.

1.

Onderzoek naar biologische sporen en DNAonderzoek

Onderzoek naar biologische sporen
Om meer informatie te krijgen over personen die mogelijk bij een delict zijn betrokken en/of over de handelingen die door betrokken personen bij een delict zijn verricht, kunnen door de politie sporen(dragers) naar een
forensisch laboratorium worden gestuurd voor een onderzoek naar biologische sporen. Deze sporendragers
worden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van
biologische sporen zoals bloed, speeksel of sperma.
Omdat het onderzoek naar de aard van het celmateriaal
na de DNA-analyse doorgaans niet meer mogelijk is, moet
op voorhand worden bepaald of, en zo ja welk onderzoek
naar de aard van het celmateriaal noodzakelijk is om de
onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarom is een duidelijke vraagstelling bij aanvang van het onderzoek cruciaal. In voorkomende gevallen is daarnaast meer contextinformatie noodzakelijk om gericht onderzoek te
kunnen doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer
plaatsen moeten worden bemonsterd waar zich onzichtbare sporen (zoals minimale huidsporen) kunnen bevinden van iemand die contact heeft gemaakt met een persoon of voorwerp.
Stapsgewijs DNA-onderzoek
Het forensisch DNA-onderzoek doorloopt een aantal
stappen waarin verschillende fasen worden onderscheiden. De eerste fase betreft het technische deel van het
DNA-onderzoek. In deze fase wordt DNA geïsoleerd uit
sporenmateriaal en wordt van dit DNA een DNA-proiel
gegenereerd. Dit gebeurt door analisten van een laboratorium volgens geaccrediteerde onderzoeksmethoden
met behulp van specialistische software.

In de tweede fase wordt het verkregen DNA-proiel beoordeeld en geïnterpreteerd door een DNA-deskundige.
Daarbij wordt vastgesteld van hoeveel donoren het celmateriaal (minimaal) afkomstig is, of er DNA-proielen
kunnen worden afgeleid van individuele donoren en of
het verkregen DNA-proiel van voldoende kwaliteit is
voor een vergelijkend DNA-onderzoek. Wanneer het
verkregen DNA-proiel onvoldoende informatief is, kan
de deskundige besluiten om aanvullend DNA-onderzoek
uit te voeren. Afhankelijk van het eerste resultaat van
het DNA-onderzoek kan (i) de DNA-analyse meerdere
malen worden herhaald om de reproduceerbaarheid van
de resultaten te onderzoeken, (ii) een meer gevoelige
DNA-analysetechniek zoals Low Copy Number (LCN)
worden toegepast of (iii) een DNA-proiel worden gegenereerd met een ander DNA-analysesysteem. Uiteindelijk
beslist de DNA-deskundige of een DNA-proiel voldoende
informatief is voor een betrouwbaar vergelijkend DNAonderzoek met de DNA-proielen van personen. Daarbij
wordt met name gekeken naar het minimumaantal celdo1
noren, de hoogte van de pieken en de mate van reproduceerbaarheid van de pieken in het DNA-proiel. Omdat
er vanuit de wetenschappelijke literatuur geen criteria
beschikbaar zijn om te bepalen wanneer een DNA-proiel
geschikt is voor een vergelijkend DNA-onderzoek, kan
dit oordeel tussen verschillende laboratoria en tussen
DNA-deskundigen onderling verschillen. Dit verschil van
inzicht wordt met name zichtbaar wanneer het gaat om
LCN DNA-proielen van minimale sporen (sporen waarin
zeer weinig celmateriaal aanwezig is), en bij complexe
DNA-mengproielen van drie of meer celdonoren.
Pas als fase twee is afgerond, en een DNA-proiel geschikt
is bevonden voor een vergelijkend DNA-onderzoek, zal
de DNA-deskundige beginnen met het vergelijkend DNAonderzoek (fase drie). Het is van belang dat deze verge-
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1.

Een DNA-proiel bestaat uit een serie pieken. Deze pieken representeren doorgaans de DNA-kenmerken van het DNA in de desbetreffende bemonstering. In
voorkomende gevallen, met name bij DNA-proielen van zeer kleine hoeveelheden DNA, kunnen artefacten ontstaan in het DNA-proiel. Deze artefacten worden
zichtbaar als pieken in het DNA-proiel. Deze pieken betreffen in dat geval dus geen DNA-kenmerk. Derhalve wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘DNAkenmerken’ en ‘pieken’ (DNA-kenmerken en artefacten).
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lijking pas plaatsvindt nadat het DNA-proiel van het
spoor geschikt is bevonden, om zo de kans op een bewuste of onbewuste sturing van de DNA-deskundige te
minimaliseren (Krane e.a. 2008; Dror & Hampikian 2011;
Meulenbroek e.a. 2009).
In fase drie vergelijkt de DNA-deskundige de DNA-proielen van sporen met DNA-proielen van personen om te
bepalen van wie het celmateriaal in de bemonstering afkomstig kan zijn. Op basis van het vergelijkend DNAonderzoek kan worden geconcludeerd dat (i) een persoon
geen donor is van het celmateriaal in een bemonstering:
er zijn op technische gronden onverklaarbare verschillen
tussen het DNA-proiel van de persoon en dat van het
spoor, (ii) een persoon donor kan zijn van het celmateriaal in een bemonstering: alle of nagenoeg alle (verschillen zijn op technische gronden verklaarbaar) DNA-kenmerken van deze persoon zijn zichtbaar in het DNAproiel van het spoor; of (iii) naar de mening van de DNAdeskundige geen betrouwbare uitspraak kan worden gedaan over aan- of afwezigheid van celmateriaal van een
persoon in een bemonstering (‘onbeslist’).
Wanneer op basis van het vergelijkend DNA-onderzoek
is vastgesteld dat een spoor celmateriaal kan bevatten
van een persoon, zal deze vaststelling indien mogelijk
en indien relevant vergezeld gaan van een uitspraak over
de bewijskracht van de gevonden overeenkomsten en
verschillen.
2.

Het bepalen van de bewijskracht van de
resultaten van het DNA-onderzoek

Matchkans
Er bestaan verschillende statistische rekenmethoden om
de waarde van de gevonden overeenkomsten tussen het
DNA-proiel van een persoon en dat van een spoor te
berekenen. Een veelgebruikte methode is de matchkansberekening. Met deze methode wordt de kans berekend
dat het DNA-proiel van een willekeurig gekozen persoon
2
matcht met het DNA-(meng)proiel van een spoor.
De matchkans kan worden berekend voor enkelvoudige
3
DNA-proielen. Dit zijn DNA-proielen die afkomstig
zijn van celmateriaal van één persoon. Wanneer een bemonstering celmateriaal bevat van meer dan één persoon
zal een DNA-mengproiel worden verkregen. Enkelvoudige DNA-proielen kunnen ook worden verkregen, wanneer
een bemonstering een relatief grote hoeveelheid celmateriaal bevat van één persoon en er een DNA-proiel van
deze ‘hoofddonor’ uit een DNA-mengproiel kan worden
afgeleid (een zogenoemd ‘DNA-hoofdproiel’).
De matchkans kan ook worden berekend voor DNAmengproielen. Voor berekeningen aan DNA-mengproielen is ook de term ‘inclusiekans’ in gebruik.
Een belangrijke aanname bij het berekenen van de inclusiekans is dat alle DNA-kenmerken van de donor(en) zijn
4
vastgesteld in het DNA-mengproiel. In het algemeen
komt het erop neer dat de matchkansberekeningen alleen
kunnen worden toegepast bij DNA-(meng)proielen ver-

2.
3.
4.

kregen uit sporen met voldoende DNA van goede kwaliteit. De matchkans is een eigenschap van het DNA-proiel
van een spoor. De berekende kans is met name afhankelijk van de relatieve zeldzaamheid van de DNA-kenmerken in het desbetreffende DNA-proiel. Dit betekent dat
de matchkans kan worden berekend zonder de beschikking te hebben over het DNA-proiel van een persoon.
Wanneer bijvoorbeeld de DNA-proielen van twee personen matchen met een DNA-mengproiel, zal voor beiden
de matchkans gelijk zijn.
Met de matchkans wordt ‘slechts’ een algemene kans op
een ‘match door puur toeval’ berekend. Voor het vaststellen van de bewijskracht ten aanzien van een speciieke
persoon, (bijvoorbeeld een verdachte) van wie het DNAproiel matcht met een DNA-(meng)proiel, is de likelihood-ratio-methode de aangewezen methode.
De likelihood-ratio-methode
Met de likelihood-ratio-methode wordt de kans op het
aantreffen van een bepaald DNA-proiel onder de ene
hypothese (bijvoorbeeld: ‘het celmateriaal in de bemonstering is van het slachtoffer en van de verdachte’) afgezet tegen de kans op dit DNA-proiel onder een alternatieve hypothese (bijvoorbeeld: ‘het celmateriaal in de
bemonstering is van het slachtoffer en van een onbekende persoon’).
Het voordeel van deze methode boven de ‘matchkans’
methode is dat kenmerkende informatie in het DNAproiel van de betrokken personen wordt meegewogen
in de bewijskracht. Zo zal een match tussen het DNAproiel van een verdachte met zeer zeldzame DNA-kenmerken in zijn of haar DNA-proiel en het DNA-mengproiel van een spoor een grotere bewijskracht opleveren
dan wanneer deze verdachte veelvoorkomende DNAkenmerken in zijn DNA-proiel heeft.
Hoe verhoudt de conclusie van een likelihood-ratio-berekening zich nu tot een matchkansberekening? Stel dat
het DNA-proiel van de verdachte matcht met een enkelvoudig, volledig DNA-proiel van een spoor. De matchkans kan dan als volgt worden gerapporteerd: ‘De kans
dat het DNA-proiel van een willekeurig gekozen persoon
matcht met het DNA-proiel van het spoor is één op één
miljard.’ Wanneer we de bewijskracht uitdrukken in de
vorm van een likelihood-ratio, dan kiezen we de volgende
hypothesen:
I.
het DNA in de bemonstering is van de verdachte;
II. het DNA in de bemonstering is van een willekeurig
gekozen, andere persoon.
De berekening die dan wordt uitgevoerd verloopt als
volgt:
De kans dat het DNA-proiel van de verdachte matcht
als hypothese I waar is – het DNA in de bemonstering is
daadwerkelijk van de verdachte – is 1 op 1 (100%, aangenomen dat er geen verwisseling of contaminatie is opgetreden in het onderzoeksproces).
De kans dat het DNA-proiel van de verdachte matcht
als hypothese II waar is – het DNA in de bemonstering

We spreken van een match als alle DNA-kenmerken van een enkelvoudig DNA-proiel (van bijvoorbeeld een referentiemonster van een persoon) voorkomen
in (‘passen in’) een DNA-(meng)proiel van een spoor.
Voor de matchkans van enkelvoudige DNA-proielen is in het verleden ook de term ‘berekende frequentie’ gebruikt.
Er zijn matchkans-rekenmodellen ontwikkeld die met een beperkte mate van ontbreken van DNA-kenmerken (‘drop-out’) rekening kunnen houden. Zie bijvoorbeeld
F. van Nieuwerburgh e.a., Bioinformatics 2009, 25 (2), p. 225-229. Deze modellen worden in de forensische praktijk echter niet of nauwelijks toegepast omdat
likelihood-ratio-modellen de voorkeur verdienen (zie ‘De likelihood-ratio-methode’).
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is afkomstig van een willekeurig gekozen, andere persoon – is gelijk aan de matchkans, oftewel (in het hierboven gegeven voorbeeld) één op één miljard. De likelihood-ratio wordt in dit geval dus 1 gedeeld door één
miljard, oftewel één miljardste. Met andere woorden: de
bevindingen van het vergelijkend DNA-onderzoek zijn
een miljard maal waarschijnlijker wanneer hypothese I
waar is, dan wanneer hypothese II waar is.
Wanneer er dus sprake is van een enkelvoudig DNAproiel, zal het uitvoeren van een likelihood-ratio-berekening niets toevoegen aan de reeds gerapporteerde
matchkansberekening. De beide waarden kunnen eenvoudig worden omgerekend. De likelihood-ratio is immers
1 gedeeld door de matchkans.
Door de likelihood-ratio te berekenen wordt de bewijskracht bepaald die toegespitst is op de DNA-proielen
van de betrokken personen. Dit is met name van belang
bij een match met een DNA-mengproiel. Wanneer de
DNA-proielen van twee verdachten matchen met een
DNA-mengproiel kan de bewijskracht voor de ene verdachte namelijk (sterk) verschillen van die voor de andere verdachte. Omdat de likelihood-ratio-methode een op
een speciieke persoon toegespitste bewijskracht levert,
wordt deze methode bij matches met DNA-mengproielen
aanbevolen door de internationale organisatie van forensisch genetici (ISFG) (Gill e.a. 2006; Gill e.a. 2012).
De bewijskracht van de resultaten van het DNA-onderzoek heeft alleen betrekking op de onderzochte hypothesen. Dit betekent dat bij het beschouwen van andere
hypothesen de bewijskracht ten aanzien van een betrokken persoon anders kan zijn. Ter illustratie hiervan zou
een rapport bijvoorbeeld kunnen vermelden: ‘De resultaten van het DNA-onderzoek zijn meer dan een miljard
maal waarschijnlijker wanneer het DNA in de bemonstering afkomstig is van de verdachte, dan wanneer het
DNA in de bemonstering afkomstig is van een willekeurig
gekozen, onbekende persoon (niet verwant aan de verdachte).’ De raadsman van de verdachte zou hierop
kunnen aanvoeren: ‘Mijn cliënt is niet de donor van het
spoor. Het onderzochte alternatief dat de onbekende
donor niet verwant is aan mijn cliënt is niet realistisch.
Uit het strafdossier blijkt dat mijn cliënt een eeneiige
tweelingbroer heeft die eerder voor een dergelijk delict
is veroordeeld. Ik stel daarom dat het DNA in de bemonstering afkomstig is van de tweelingbroer van mijn
cliënt.’
Zoals bekend hebben eeneiige tweelingen (nagenoeg)
hetzelfde DNA, en daarmee hetzelfde DNA-proiel. Als
de nieuwe alternatieve hypothese wordt getoetst zal de
conclusie in het deskundigenrapport luiden: ‘De resultaten van het DNA-onderzoek zijn even waarschijnlijk
wanneer het DNA in de bemonstering afkomstig is van
de verdachte, als wanneer het DNA in de bemonstering
afkomstig is van een eeneiige tweelingbroer van de verdachte.’
In dit voorbeeld legt het DNA-bewijs dus geen gewicht
in de weegschaal met betrekking tot de vraag of het DNA
afkomstig is van de verdachte of van zijn tweelingbroer.
Het hier gekozen voorbeeld betreft natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Echter ook bij een aanname over een
andere mate van verwantschap (zoals bijvoorbeeld
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ouder/kind of broer/broer) zal het DNA-bewijs een ander
gewicht krijgen.
De likelihood-ratio-methode en DNA-proielen
van minimale sporen
Wanneer sprake is van minimale sporen met weinig DNA
en/of DNA van slechte kwaliteit, neemt de meetonzekerheid bij het DNA-onderzoek toe. In voorkomende gevallen
worden een of meer DNA-kenmerken niet zichtbaar gemaakt in het DNA-proiel. We spreken dan over ‘allele
drop-out’ of ‘locus drop-out’. Er kan in dergelijke gevallen
niet worden vastgesteld of, en zo ja welke DNA-kenmerken ontbreken. Daarnaast kan het voorkomen dat er
pieken zichtbaar zijn in de DNA-piekenproielen die geen
DNA-kenmerken betreffen, maar zogenoemde ‘allele
drop-ins’ of ‘verhoogde stutters’ (zie voor meer informatie over de hier besproken ‘technische artefacten’
Kloosterman & Meulenbroek 2008). Deze effecten maken
de interpretatie van de verkregen DNA-proielen complex.
Het herhalen van het DNA-onderzoek, dat wil zeggen,
een aantal maal een nieuw DNA-proiel maken van dezelfde bemonstering, is dan essentieel om inzicht te krijgen
in het aantal donoren van het celmateriaal in de desbetreffende bemonstering en over de kans dat bovengenoemde effecten zijn opgetreden. Op grond van de
hierbij verkregen informatie wordt vastgesteld of het
DNA-proiel geschikt is voor een vergelijkend DNA-onderzoek en of het mogelijk is om de bewijskracht van
een eventueel gevonden overeenkomst met het DNAproiel van een persoon betrouwbaar te bepalen.
Voor het vaststellen van de bewijskracht van gevonden
overeenkomsten tussen het DNA-proiel van een persoon
en een onvolledig (complex) DNA-(meng)proiel van een
spoor, kan geen gebruik worden gemaakt van de ‘standaard’matchkans-rekenmethoden. Er kan namelijk niet
worden aangenomen dat alle DNA-kenmerken van alle
celdonoren zijn vastgesteld. Voorheen werd in dergelijke
gevallen gerapporteerd dat een persoon op grond van
het vergelijkend DNA-onderzoek donor kon zijn van (een
deel van) het celmateriaal in een onderzochte bemonstering. Deze vaststelling kon vervolgens niet met een
matchkansberekening of likelihood-ratio worden onderbouwd. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van de forensische DNA-statistiek.
Er zijn rekenmodellen ontwikkeld die rekening houden
met het mogelijke ontbreken van DNA-kenmerken in het
vastgestelde onvolledige DNA-(meng)proiel: zogenoemde
‘probabilistische rekenmodellen’. Door gebruik te maken
van software met deze rekenmodellen is het mogelijk
om de bewijskracht te bepalen van matches met complexe DNA-proielen van minimale sporen ten aanzien
van twee of meer hypothesen.
Probabilistische rekenmodellen
Er zijn grofweg twee typen rekenmodellen beschikbaar
binnen de forensische DNA-statistiek. Dit betreffen (1)
modellen die de hoogten van de vastgestelde pieken in
een DNA-proiel meenemen bij het bepalen van de bewijskracht van een vastgestelde match en (2) modellen die
de piekhoogten niet meewegen. De hoogten van de pieken in een DNA-proiel kunnen informatie geven over
de relatieve hoeveelheid celmateriaal die donoren aan
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een bemonstering hebben bijgedragen. Het eerste type
modellen maakt dan ook gebruik van meer van de beschikbare informatie in het DNA-proiel. Modellen die
hier geen gebruik van maken nemen alleen de aan- of
afwezigheid van pieken in beschouwing.
De verschillende rekenmodellen (Balding 2013; Cowell
e.a. 2013; Haned e.a. 2012; Perlin e.a. 2011; Puch-Solis
& Clayton 2014; Taylor e.a. 2013) zullen, omdat ze allemaal verschillende onderliggende gegevens gebruiken,
ook andere uitkomsten geven. Vergelijkingsstudies wijzen uit dat er aanzienlijke verschillen kunnen zijn in de
bewijskracht berekend met verschillende modellen (Coble
e.a. 2013). In het algemeen kan gesteld worden dat een
model dat meer informatie meeweegt in de berekening,
de bewijskracht nauwkeuriger kan bepalen. Dit betekent
dat modellen die de hoogte van de pieken in het DNAproiel meewegen gemiddeld een grotere bewijskracht
hebben voor personen die ook daadwerkelijk donor zijn,
dan modellen die geen piekhoogten beschouwen. Bovendien zullen personen die in werkelijkheid geen donor
zijn bij modellen die de hoogte van de pieken in het
DNA-proiel meewegen over het algemeen sterker worden
uitgesloten als mogelijke donor.
Desondanks zijn modellen die geen piekhoogten meewegen goed toepasbaar in gevallen waar de bewijskracht
al dermate groot is dat een meer verijnde aanpak niet
nodig is, of bij DNA-proielen waar de piekhoogte weinig
of niet informatief is. In het laatste geval kan worden
gedacht aan gelijke mengverhoudingen (alle celdonoren
hebben ongeveer evenveel celmateriaal bijgedragen), of
Low Copy Number (LCN) DNA-proielen waar de hoogte
van de pieken zodanig sterk varieert – als gevolg van de
gebruikte techniek – dat deze niet of weinig informatief
is.
De verschillende modellen die momenteel beschikbaar
zijn in forensisch DNA-onderzoek hebben allemaal vooren nadelen. Deze worden steeds beter in kaart gebracht.
Het ligt buiten het bestek van deze bijdrage om uitvoerig
in te gaan op de technische details van de diverse modellen. Bovendien is de verwachting dat de ontwikkelingen
in de komende jaren zullen doorzetten waardoor beperkingen worden overkomen en/of nieuwe rekenmodellen
beschikbaar komen.
Bewijskracht in getallen of als deskundigenoordeel
Wanneer van een spoor een robuust DNA-(meng)proiel
is verkregen, is het mogelijk om de kracht van het bewijs
uit te drukken in een enkel getal. Dit kan dan worden
geformuleerd in de vorm van een matchkans (bijvoorbeeld: de kans dat het DNA-proiel van een willekeurig
persoon matcht met het DNA-(meng)proiel van het spoor
is één op honderdduizend) of in de vorm van een likelihood-ratio-berekening (bijvoorbeeld: de resultaten van
het DNA-onderzoek zijn honderdduizend maal waarschijnlijker wanneer het DNA afkomstig is van de verdachte, dan wanneer dit afkomstig is van een onbekende
persoon die niet verwant is aan de verdachte).

5.

Wanneer er sprake is van een minimaal spoor is het, als
gevolg van meetonzekerheden, niet mogelijk een bewijskracht te geven in de vorm van een enkel getal. Dit komt
doordat niet exact kan worden vastgesteld of, en zo ja
hoeveel en welke DNA-kenmerken ontbreken in het DNAproiel. Daarnaast zal het niet altijd mogelijk zijn om
het aantal celdonoren in het mengsel met zekerheid vast
te stellen. Er kan door de DNA-deskundige wel een beredeneerde inschatting worden gemaakt van het aantal
celdonoren en van de kans op het ontbreken van DNAkenmerken in het DNA-proiel. Deze laatste kans is niet
exact vast te stellen maar heeft een bepaalde bandbreedte. Bij het berekenen van de bewijskracht met de hierboven beschreven rekenmodellen, zal de uitkomst daarvan
eveneens een bepaalde bandbreedte hebben. Laboratoria
of deskundigen kunnen ervoor kiezen om ofwel een
bandbreedte in getallen te rapporteren waarbinnen de
bewijskracht valt (of de ondergrens hiervan te rapporteren – ‘het resultaat is ten minste duizend maal waarschijnlijker …’), ofwel de schatting van de ordegrootte van de
bewijskracht mee te wegen in een deskundigenoordeel.
Dit laatste vertaalt zich dan naar een verbale formulering
van de bewijskracht.
Internationaal worden door forensische instituten verschillende termen gehanteerd voor een verbaal oordeel.
In Nederland wordt door het NFI gebruikgemaakt van
een schaalverdeling met zes stappen die zijn gekoppeld
5
aan een numeriek interval.
Een dergelijk deskundigenoordeel wordt ook gegeven
bij matches in het mitochondriaal en Y-chromosomaal
DNA-onderzoek.
Bewijskracht van Y-chromosomaal en
mitochondriaal (mtDNA) DNA-onderzoek
Y-chromosomaal DNA-onderzoek is op dezelfde techniek
gebaseerd als het autosomaal DNA-onderzoek, met het
belangrijke verschil dat alleen wordt gekeken naar DNAkenmerken op het Y-chromosoom. Omdat alleen mannen
een Y-chromosoom hebben, kan alleen van mannelijk
celmateriaal een Y-chromosomaal DNA-proiel worden
verkregen. Het Y-chromosoom wordt nagenoeg onveranderd overgedragen van vader op zoon. Dit betekent dat
alle mannen in een mannelijke familielijn nagenoeg
hetzelfde Y-chromosomale DNA-proiel bezitten.
Voor het mitochondriaal DNA-onderzoek wordt een andere DNA-techniek toegepast om een DNA-proiel te
verkrijgen (zie NFI-vakbijlage 2014). Deze techniek maakt
overeenkomsten en verschillen zichtbaar op speciieke
plaatsen in het mtDNA ten opzichte van een internationaal gebruikte referentie. Deze overeenkomsten en verschillen vormen samen het mtDNA-proiel. Net als bij
het Y-chromosomale DNA erft het mtDNA nagenoeg onveranderd over. Echter niet van vader op zoon maar van
moeder op haar vrouwelijke en mannelijke kinderen. Dit
betekent dat iedereen in een bepaalde moederlijke lijn
nagenoeg hetzelfde mtDNA-proiel heeft.

De DNA-deskundige van het NFI maakt bijvoorbeeld gebruik van de volgende reeks van waarschijnlijkheidstermen, met bijbehorend likelihood-ratio-interval:
De bevindingen van het onderzoek zijn: – ongeveer even waarschijnlijk (1-2); – iets waarschijnlijker (2-10); – waarschijnlijker (10-100); – veel waarschijnlijker
(100-10 000); – zeer veel waarschijnlijker (10 000-1 000 000); – extreem veel waarschijnlijker (> 1 000 000); wanneer hypothese I (of II) juist is, dan wanneer
hypothese II (of I) juist is. Zie voor meer informatie over de door het NFI gebruikte reeks waarschijnlijkheidstermen de NFI-vakbijlage ‘De reeks waarschijnlijkheidstermen van het NFI en het Bayesiaanse model voor interpretatie van bewijs’ (www.forensischinstituut.nl/kenniscentrum/publicaties/vakbijlagen/).
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Om de bewijskracht te bepalen van een vergelijkend Ychromosomaal DNA-onderzoek of een vergelijkend
mtDNA-onderzoek wordt eveneens de likelihood-ratiomethode gebruikt. Hiertoe stelt de DNA-deskundige in
het geval van een Y-chromosomale match bijvoorbeeld
6
de volgende hypothesen op:
Hypothese I: de mannelijke component van het celmateriaal in de bemonstering is afkomstig van de verdachte.
Hypothese II: de mannelijke component van het celmateriaal in de bemonstering is afkomstig van een willekeurig
gekozen, niet aan de verdachte verwante man.
En voor het vergelijkend mitochondriale DNA-onderzoek
kunnen de volgende hypothesen worden gehanteerd:
Hypothese I: het celmateriaal in de bemonstering is afkomstig van de verdachte.
Hypothese II: het celmateriaal in de bemonstering is afkomstig van een willekeurig gekozen, niet in de moederlijke lijn aan de verdachte verwante persoon.
Op basis van een vergelijking van het verkregen Y-chromosomale of mitochondriale DNA-proiel met de DNAproielen in verschillende anonieme databanken, waaronder de internationale YHRD-databank (www.yhrd.org)
voor het Y-chromosomale DNA-onderzoek en de EMPOPdatabank (www.empop.org) voor het mitochondriale
DNA-onderzoek, wordt de relatieve zeldzaamheid van
het Y-chromosomale of mitochondriale DNA-proiel bepaald. Met deze informatie wordt vervolgens de bewijskracht van de gevonden match bepaald. De vergelijking
met de YHRD- en EMPOP-databanken kan alleen met enkelvoudige (onvolledige) Y-chromosomale of mitochondriale DNA-proielen. Vooralsnog bestaat er nog geen
internationaal geaccepteerde methode voor het vaststellen van de bewijskracht van matches met Y-chromosomale of mitochondriale DNA-mengproielen.
3.
Probabilistische modellen en de DNA-databank
Het forensisch DNA-onderzoek richt zich bij opsporing
met name op het vinden van mogelijke donoren van het
celmateriaal in dit spoor. Het belangrijkste hulpmiddel
hierbij is de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken,
en in het verlengde daarvan, de internationale vergelijking van DNA-proielen. Traditioneel worden alleen robuuste DNA-proielen die afkomstig zijn van één of twee
personen opgenomen en vergeleken in de Nederlandse
DNA-databank voor strafzaken. De reden hiervoor is dat
de kans op toevallige matches bij zoekingen in een DNAdatabank sterk toeneemt wanneer wordt gezocht met
complexe DNA-mengproielen. Daarnaast bestaat er een
gerede kans dat donoren van celmateriaal in het mengsel
worden gemist bij een zoekactie met complexere DNAmengproielen (waarbij een kans bestaat dat niet alle
DNA-kenmerken van alle donoren zichtbaar zijn).
Met probabilistische rekenmodellen is het in theorie
mogelijk om complexe DNA-mengproielen van sporen
te vergelijken met de DNA-proielen van alle personen
in een DNA-databank. Daarbij kan voor elke persoon afzonderlijk de bewijskracht van de resultaten van het
vergelijkend DNA-onderzoek worden gegeven. Door deze
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‘bewijskracht’ te rangschikken van hoog naar laag (boven
een vooraf afgesproken grenswaarde) wordt aangegeven
bij welke personen het DNA-proiel van het spoor ‘het
beste past’. Deze zoekstrategie is vergelijkbaar met de
methodiek die wordt toegepast bij het zogenoemde ‘familial searching’ in de DNA-databank. Deze vorm van
actief verwantschapsonderzoek is eerder beschreven in
Meulenbroek e.a. 2013. Door middel van aanvullend
DNA-onderzoek zal nog een groot aantal personen kunnen worden uitgesloten als mogelijke donor. Uiteindelijk
zal de DNA-deskundige geen, een of enkele personen
overhouden die niet kunnen worden uitgesloten als
mogelijke donor(en). De persoonsgegevens kunnen dan
aan de opdrachtgever worden gegeven met de bijbehorende ‘bewijskracht’ voor deze personen. Deze informatie
kan mogelijk richtinggevend zijn voor het door de politie
uitgevoerd tactisch en forensisch onderzoek. Op dit
moment is de hier beschreven zoektechniek met probabilistische modellen nog in ontwikkeling. De verwachting
is dat binnen enkele jaren deze theoretische mogelijkheid
in Nederland toepasbaar wordt.
4.
Het combineren van onderzoeksresultaten
Voor een juiste waardering van de resultaten van een
onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek
worden deze resultaten in samenhang beschouwd. De
hiernavolgende voorbeelden laten zien op welke wijze
bevindingen van het forensisch onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek kunnen worden gecombineerd (zie ook iguur 1).
Combineren van onderzoeken aan één spoor
In een bivakmuts wordt een hoofdhaar aangetroffen. De
vraag is of deze haar afkomstig is van een verdachte.
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven wordt
van de verdachte een referentiemonster hoofdharen afgenomen. De uiterlijke kenmerken van het haarspoor
worden door de haardeskundige vergeleken met de
uiterlijke kenmerken van de hoofdharen van de verdachte. Wanneer er geen autosomaal DNA-proiel kan worden
bepaald van een haarspoor omdat er geen haarwortel
aanwezig is, kan van het haarspoor wel een mitochondriaal DNA-proiel (mtDNA-proiel) worden bepaald dat
door de DNA-deskundige wordt vergeleken met het
mtDNA-proiel van de verdachte. Beide onderzoeken
hebben betrekking op dezelfde vraag, namelijk: van wie
is de haar afkomstig? Omdat het mtDNA met een grote
mate van zekerheid afkomstig is van de haar, kunnen
onder deze aanname (haar en mtDNA zijn afkomstig van
dezelfde persoon) de onderzoeksresultaten worden gecombineerd door de resultaten van beide onderzoeken
onder het volgende hypothesepaar te evalueren:
Hypothese I: de haar is afkomstig van de verdachte.
Hypothese II: de haar is afkomstig van een willekeurige
andere persoon.
De haardeskundige en de DNA-deskundige zullen de resultaten van de beide onderzoeken combineren en in
gezamenlijkheid rapporteren dat, bijvoorbeeld, de resultaten van het vergelijkend haaronderzoek en van het

Anders dan op het activiteitniveau (zie deel 3 van dit drieluik), zal het op bronniveau doorgaans de deskundige zijn die in eerste instantie de hypothesen
formuleert. Dit gebeurt op basis van de resultaten van het DNA-onderzoek en van gevonden ‘matches’ met DNA-proielen van betrokkenen. Vanzelfsprekend
kunnen op verzoek andere hypothesen worden overwogen wanneer dit in de context van de zaak relevant is.
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Figuur 1. Combineren van bewijsmiddelen op bron- of activiteitniveau. Wanneer kan worden aangenomen dat twee
sporen dezelfde bron hebben (voorafgaand aan, en niet op basis van het onderzoek!), dan kunnen de resultaten van
het onderzoek aan de sporen op het niveau van de bron worden gecombineerd. In dit voorbeeld bijvoorbeeld wanneer
sprake is van vergelijkend haaronderzoek en mitochondriaal DNA-onderzoek aan dezelfde haar (van wie is de haar
afkomstig?). Wanneer er een mate van onzekerheid is over de bron (dezelfde of niet), dan kunnen de resultaten van
een onderzoek uitsluitend op het niveau van de handeling (activiteitniveau) worden gecombineerd. In het voorbeeld
een haarspoor uit een bivakmuts en een bemonstering van speeksel rond de mondopening van de bivakmuts. Op dit
niveau kunnen deze resultaten worden gecombineerd onder de vraag ‘wie heeft de bivakmuts gedragen?’.
vergelijkend mtDNA-onderzoek samen ‘veel waarschijnlijker’ zijn wanneer hypothese I juist is, dan wanneer
hypothese II juist is.
Het combineren van de onderzoeksresultaten van één
spoor, waarvan kan worden aangenomen dat dit afkomstig is van dezelfde persoon, gebeurt dus op bronniveau.
Op dezelfde wijze en met vergelijkbare aannamen kunnen bijvoorbeeld de bevindingen van een vergelijkend
vingerspooronderzoek en een vergelijkend DNA-onderzoek worden gecombineerd wanneer het DNA-proiel is
verkregen van een bemonstering van het vingerspoor,
of wanneer van een bloedspoor zowel een autosomaal
DNA-proiel als een Y-chromosomaal DNA-proiel is verkregen (De Zoete e.a. 2014).
Combineren van onderzoeken aan
verschillende sporen
Stel dat op een bivakmuts speeksel wordt aangetroffen
waarvan het DNA-proiel matcht met het DNA-proiel van
een verdachte. In dezelfde bivakmuts is tevens een
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haarspoor aangetroffen waarvan (zoals in het voorbeeld
hierboven) is vastgesteld dat dit met een bepaalde bewijskracht kan worden gerelateerd aan de verdachte. De
resultaten van de onderzoeken aan beide sporen kunnen
niet zonder meer worden gecombineerd om tot een
sterkere bewijskracht op bronniveau te komen. Het is
(voorafgaand aan het DNA-onderzoek) allerminst zeker
dat het speekselspoor en de haar van dezelfde persoon
afkomstig zijn. Wanneer a priori niet kan worden aangenomen dat twee (of meer) sporen van dezelfde donor
afkomstig zijn, kunnen de resultaten van het onderzoek
aan deze sporen wel worden gecombineerd op het activiteitniveau. Daarbij kunnen de onderzoeksresultaten
van de verschillende sporen worden geëvalueerd onder
een hypothesepaar dat betrekking heeft op handelingen
die tot een sporenbeeld hebben geleid.
Relatie tussen een persoon en een voorwerp
Wanneer de onderzoeksvraag uitsluitend betrekking
heeft op het vaststellen van een relatie tussen een persoon en een voorwerp (is er DNA van deze persoon op

209

Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen en DNA

de bivakmuts aanwezig?) zal de DNA-deskundige, wanneer van de bivakmuts verschillende bemonsteringen
zijn genomen, doorgaans voor slechts een van deze
sporen (het meest informatieve spoor) de bewijskracht
bepalen en rapporteren. Het vaststellen van de bewijskracht voor de andere aangetroffen sporen heeft meestal
geen meerwaarde voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. De waarde van het aantreffen van meer dan
een spoor op het voorwerp kan pas worden vastgesteld
wanneer de onderzoeksresultaten worden beschouwd
op activiteitniveau.
Vraagstellingen op bronniveau hebben betrekking op de
aan- of afwezigheid van celmateriaal van een persoon
op een voorwerp of op een andere persoon. Meer matches
tussen het DNA-proiel van de verdachte en de DNAproielen van hetzelfde voorwerp of dezelfde persoon
maken het bewijs op bronniveau (van wie is het DNA?)
niet vanzelfsprekend sterker. Dit kan worden ervaren
als tegenintuïtief, daarom volgt hier een voorbeeld.
Een vrouw doet aangifte van een overval. Bij deze overval
moest zij haar tas afgeven aan de dader. Deze man heeft
haar tas doorzocht en haar portemonnee en telefoon
meegenomen. De tas heeft hij vervolgens bij haar achtergelaten.
De tas wordt ingestuurd voor een DNA-onderzoek. Hierbij
worden drie bemonsteringen van de tas genomen, namelijk van de schouderband, de handvatten en de rits. Van
deze bemonsteringen worden DNA-mengproielen verkregen van twee of drie personen. Het DNA-proiel van het
slachtoffer matcht. Omdat het haar tas is, wordt aangenomen dat een deel van het DNA in de bemonsteringen
afkomstig is van het slachtoffer zelf.
Intussen wordt een verdachte aangehouden. Zijn DNA
wordt afgenomen en naar het forensisch laboratorium
gestuurd met het verzoek om een DNA-proiel op te stellen
en dit te vergelijken met de DNA-proielen van de tas.
De DNA-deskundige vergelijkt het DNA-proiel van de
verdachte met de DNA-proielen van de tas. De deskundige stelt vast dat de verdachte niet kan worden uitgesloten als mogelijke donor van celmateriaal in de drie
bemonsteringen. Hierop selecteert de DNA-deskundige
het meest informatieve DNA-mengproiel en bepaalt
hiervoor de bewijskracht ten aanzien van de desbetreffende verdachte. Voor de twee andere sporen rekent de
deskundige vooralsnog geen bewijskracht uit. De vraag
is immers of er DNA van de verdachte op de tas aanwezig
is. Daarom wordt alleen voor het meest informatieve
DNA-proiel de bewijskracht gegeven.
Het berekenen van de bewijskracht voor de andere twee
sporen heeft mogelijk wel waarde wanneer het sporenbeeld in samenhang wordt beschouwd. Dit gebeurt
wanneer er verklaringen moeten worden getoetst over
de wijze waarop celmateriaal op de tas terecht is gekomen. Scenario’s over de wijze waarop celmateriaal ergens
terecht is gekomen hebben echter betrekking op het
‘activiteitniveau’ (zie deel 3 van dit drieluik).
5.
Van bronsubniveau naar bronniveau
In de wetenschappelijke literatuur worden onderzoeksvragen en resultaten van DNA-onderzoek die uitsluitend
betrekking hebben op de herkomst van een spoor – de
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‘DNA-match’- ook wel aangeduid met de term ‘bronsubniveau’. Vragen op dit niveau worden beantwoord met
het hierboven beschreven vergelijkend DNA-onderzoek.
In voorkomende gevallen is echter nadere duiding nodig
met betrekking tot de aard van het celmateriaal waaruit
het DNA afkomstig is. Er wordt dan getracht een koppeling te maken tussen het DNA en het soort celmateriaal
(bloed, speeksel, sperma, enz.) waar het DNA uit afkomstig is.
Een juwelierszaak in een drukke winkelstraat wordt
overvallen. De juwelier verzet zich en raakt hierbij gewond. De daders slaan een vitrine in, maar vluchten uiteindelijk zonder buit. Op de vluchtroute wordt kort na
het delict een bivakmuts op straat aangetroffen. De opdrachtgever verzoekt de DNA-deskundige de bivakmuts
te onderzoeken op de aanwezigheid van humaan celmateriaal, om de aard van het celmateriaal vast te stellen
en om te onderzoeken van wie het celmateriaal afkomstig
is.
De bivakmuts wordt onderzocht op de aanwezigheid van
speeksel. Hierbij wordt een aanwijzing verkregen voor
de aanwezigheid van speeksel. Deze plaats op de bivakmuts wordt bemonsterd.
De bemonstering wordt onderworpen aan een DNA-onderzoek. De deskundige concludeert omtrent het DNAonderzoek als volgt:
‘Van het celmateriaal in de bemonstering is een DNAproiel verkregen van een man. Dit DNA-proiel matcht
met het DNA-proiel van de verdachte. De kans dat het
DNA-proiel van een willekeurig gekozen man matcht
met dit DNA-proiel is kleiner dan één op één miljard.’
De vraag is nu of het aan de verdachte gekoppelde celmateriaal in de bemonstering van de bivakmuts speeksel
betreft (wanneer wordt aangenomen dat de bemonstering
speeksel bevat). In dit voorbeeld is de koppeling tussen
de donor van het DNA en van het speeksel met een hoge
mate van zekerheid te maken. De kans dat van een spoor
waarin speeksel is gedetecteerd geen DNA-proiel wordt
verkregen is klein. Bovendien zijn er geen aanwijzingen
verkregen voor de aanwezigheid van DNA van meer dan
één persoon.
In andere gevallen ligt de associatie niet of minder voor
de hand en kan deze soms niet (of slechts met een zeer
lage mate van waarschijnlijkheid) worden gemaakt. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor in het geval van (complexe)
mengsels van DNA en de mogelijke aanwezigheid van
verschillende celtypen in de bemonstering. We nemen
als voorbeeld weer de bivakmuts. De bivakmuts is aan
de binnenzijde bemonsterd rondom de mondopening.
In de bemonstering is speeksel aangetroffen. Van het
DNA in de bemonstering is een DNA-mengproiel verkregen waarin DNA-kenmerken zichtbaar zijn van ten minste
drie personen. Het DNA-proiel van de verdachte matcht
met het DNA-mengproiel. Van wie is nu het speeksel?
Is het speeksel van de verdachte (aangenomen dat vaststaat dat het daadwerkelijk DNA van de verdachte is) of
van een van de andere personen? Of hebben alle drie de
celdonoren speeksel bijgedragen? Bij dit soort resultaten
kan de DNA-deskundige slechts in uitzonderlijke gevallen
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een categorische uitspraak doen over de herkomst van
een speciiek type celmateriaal (de associatie van het
DNA met het celtype). Een dergelijke situatie doet zich
bijvoorbeeld voor wanneer het geslachtsgebonden celtypen als sperma of vaginaal epitheel betreft en slechts
van één donor van het desbetreffende geslacht DNA in
de bemonstering aanwezig is.
Vaak wordt niet expliciet onderscheid gemaakt tussen
het bronsubniveau en het bronniveau, maar worden
beide onder de laatstgenoemde term geplaatst. Het verschil in niveau wordt duidelijk door het gebruik van
termen als ‘het DNA kan afkomstig zijn van …’ of ‘het
celmateriaal kan afkomstig zijn van …’ in een conclusie
op bronsubniveau, in tegenstelling tot het speciiek
noemen van het soort celmateriaal, zoals ‘het bloed kan
afkomstig zijn van …’ bij een conclusie op bronniveau.
In veel zaken heeft de aard van het celmateriaal echter
geen of slechts beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van een DNA-match tussen een persoon en een spoor.
Het feit dat celmateriaal van een persoon is aangetroffen
is veelal voldoende informatief voor het vaststellen van
de relatie tussen een persoon en een voorwerp.
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