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1. Inleiding

Koning Hiëro II van Syracuse was een wantrouwend man. Het zal rond 250 
voor Christus zijn geweest dat hij de wetenschapper Archimedes vroeg zijn 
nieuwe gouden kroon te onderzoeken. Koning Hiëro  II vermoedde dat de 
goudsmid die de kroon voor hem had gemaakt een deel van het goud voor de 
kroon achterover had gedrukt. Het goud voor de kroon zou de smid vervol-
gens versmolten hebben met veel goedkoper zilver. Archimedes bedacht een 
slimme manier (Eureka!) om het volume van de kroon te bepalen. Door de 
kroon onder te dompelen in water kon hij door de stijging van het waterpeil 
bepalen wat het volume van de kroon was (een principe dat tegenwoordig 
overigens bekend is als de Wet van Archimedes). Met het zo vastgestelde 
volume van de kroon in combinatie met het gewicht ervan kon Archimedes 
uitrekenen dat de kroon inderdaad niet uit massief goud kon bestaan. Deze 
anekdote over Archimedes, die wetenschappelijk onderzoek gebruikte om 
een misdrijf (diefstal) te reconstrueren, is misschien wel het eerste beschre-
ven voorbeeld van een forensisch onderzoek: wetenschappelijk onderzoek 
ten behoeve van de (straf)rechtspleging.

Tegenwoordig zijn bij het forensisch onderzoek in Nederland verschillende 
partijen betrokken. Figuur 1 laat een fictieve plaats van een incident zien. Zo 
zal de politie doorgaans sporen zoeken en meenemen (dat wordt ‘veiligstel-
len’ genoemd). Dat kan een medewerker van de uniformdienst zijn wanneer 
die bijvoorbeeld na een melding van een overval een bivakmuts op straat 
vindt, maar vaker doen gespecialiseerde medewerkers van de forensische 
opsporing gericht onderzoek naar sporen op de plaats van een incident. Bij 
dat onderzoek zullen zij voorwerpen veiligstellen die mogelijk een relatie 
hebben tot het incident. Bij de fictieve straatroof nemen zij bijvoorbeeld de 
honkbalknuppel en de portemonnee mee. Deze voorwerpen dragen immers 
mogelijk sporen die de dader daarop heeft achtergelaten. Die sporendragers 
en sporen worden dan in opdracht van een officier van justitie of een rechter- 
commissaris nader onderzocht in een laboratorium. Dat kan gebeuren in la-
boratoria bij de politie zelf, bij het Nederlands Forensisch Instituut (nfi) of bij 
academische of private laboratoria. De forensisch deskundige beoordeelt de 
resultaten van het laboratoriumonderzoek, interpreteert die resultaten en 
trekt hieruit conclusies. De deskundige schrijft deze op in een deskundigen-
rapport en deelt zo de bevindingen met de opdrachtgever. In figuur 2 zijn de 
betrokken partijen en hun voornaamste rollen weergegeven.
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Bij het forensisch onderzoek kunnen veel verschillende typen sporen relevant 
zijn. Afhankelijk van de casus en de onderzoeksvragen die op een bepaald 
moment leven, kunnen bijvoorbeeld dna-onderzoek of onderzoek naar vin-
gersporen relevant zijn om personen te identifi ceren. Relaties tussen de 
kleding van een verdachte en de plaats van een incident zijn mogelijk te 
leggen door te zoeken naar achtergebleven vezels van de kleding van de ver-
dachte. Ook kan een verdachte glasdeeltjes of schotresten hebben meegeno-
men op kleding. Dat er door toegenomen wetenschappelijke inzichten veel 
mogelijk is, blijkt wel uit het feit dat bij het nfi onderzoek wordt gedaan naar 
dergelijke ‘stille getuigen’ in meer dan dertig vakgebieden binnen de discipli-
nes van medisch, biologisch, chemisch, fysisch, statistisch en digitaal 
onderzoek. 

Figuur 1. Een fi ctieve plaats van een incident met twee slachtoff ers van een straatroof. 

De fi guur laat zien dat de dader sporen kan achterlaten op de slachtoff ers of op 

de plaats van het incident. Dit kunnen fysieke sporen zijn zoals vezels of DNA, of 

digitale sporen in een mobiele telefoon. Ook kunnen sporendragers achterblijven, 

zoals de honkbalknuppel, of worden meegenomen, zoals de handtas.
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Figuur 2. Bij het forensisch onderzoek zijn verschillende partijen betrokken. Zo zal de forensische 

opsporing onder leiding van het Openbaar Ministerie sporen en sporendragers veiligstellen, die 

vervolgens worden vervoerd naar een laboratorium. Forensische laboratoria voeren onderzoeken 

uit aan de sporen en forensisch deskundigen rapporten over de onderzoeksresultaten 

aan hun opdrachtgever. Dit is doorgaans het Openbaar Ministerie of de rechtbank.
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2. De relatie van sporen tot handelingen

Technische innovaties maken het mogelijk om steeds beter sporen te vinden, 
te analyseren en te interpreteren. Dat betekent dat de gevoeligheid van de 
metingen de afgelopen decennia sterk is toegenomen. Ik zal dat illustreren 
aan de hand van een casus uit mijn eigen vakgebied, het forensisch dna- 
onderzoek. Tien jaar geleden, in 2012, werd het nfi gevraagd om dna-onder-
zoek uit te voeren aan drie bemonsteringen. Deze drie bemonsteringen 
waren afkomstig van de pyjama van Louise Bell. Zij verdween als 10-jarige in 
1983 uit haar ouderlijke woning in Adelaide, Australië. Voor dit onderzoek 
weken de Australische onderzoekers uit naar het nfi, omdat daar een zeer 
gevoelige dna-techniek werd gebruikt die slechts in enkele laboratoria in de 
wereld routinematig werd toegepast. Het onderzoek leverde een dna-profiel 
op dat overeenkwam met dat van een man die werd verdacht van betrokken-
heid bij de verdwijning van Louise. Omdat daarmee een relatie werd gelegd 
tussen de verdachte en de pyjama van Louise heeft dit onderzoek uiteindelijk 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het oplossen van de zaak. De techniek 
die bij het nfi in gebruik was (zogenoemd Low Copy Number dna-onderzoek) 
kende een hoge gevoeligheid; van een of enkele cellen kon een dna-profiel 
worden opgemaakt. Die extreme gevoeligheid is met de huidige dna-analy-
sesystemen wereldwijd de standaard geworden.

Het is natuurlijk een heel mooie ontwikkeling dat we van dergelijke minimale 
sporen een dna-profiel kunnen maken en dit kunnen vergelijken met een 
dna-databank. Daarmee is het een heel krachtig opsporingsmiddel. Maar wat 
vertellen dergelijke minimale spoortjes ons over de handelingen die aan hun 
ontstaan ten grondslag liggen? Uiteindelijk is het doel van forensisch onder-
zoek toch een bijdrage leveren aan de reconstructie van een misdrijf. Het 
achterlaten van sporen is op zichzelf niet strafbaar, zoals mijn nfi-collega pro-
fessor Charles Berger pleegt te benadrukken. De handelingen die tot het 
achter laten van die sporen hebben geleid, kunnen dat wel zijn. Uiteindelijk 
zullen de sporen ons dus iets moeten kunnen vertellen over hoe of wanneer 
ze terecht zijn gekomen op de plek waar ze zijn aangetroffen.
Dat die relatie niet een-op-een te leggen is, bleek 25 jaar geleden al uit experi-
menteel onderzoek door Roland van Oorschot en Maxwell Jones1. Onder 

1 Van Oorschot, R. A., & Jones, M. K. (1997). DNA fingerprints from fingerprints. Nature, 387(6635), 
767-767.
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strikt gecontroleerde omstandigheden lieten zij proefpersonen vooraf 
schoongemaakte voorwerpen vastpakken. Die voorwerpen werden vervol-
gens onderzocht op de aanwezigheid van dna. Behalve dna van de proefperso-
nen vonden zij ook dna van andere mensen in de bemonsteringen van de 
voorwerpen. Dit betekent dat dna van die onbekende personen op de voor-
werpen terecht was gekomen via de handen van de proefpersonen. Latere 
onderzoeken hebben laten zien dat dna-sporen inderdaad op dergelijke indi-
recte manieren kunnen overdragen tussen oppervlakken. Dat betekent ook 
dat als je het dna van een persoon op een voorwerp aantreft, je niet zonder 
meer kunt concluderen dat die persoon het voorwerp heeft aangeraakt.

Behalve onder experimentele condities is ook in de praktijk van het strafrech-
telijk onderzoek overtuigend aangetoond dat dna-sporen op een indirecte 
manier kunnen overdragen. Hierover kan Lukis Anderson meepraten. In no-
vember 2012 werd Raveesh Kumra in zijn woning in Californië door drie 
mannen overvallen en vastgebonden. Tijdens die overval is Kumra door ver-
stikking om het leven gekomen. Na forensisch onderzoek werd in een bemon-
stering van de nagels van de handen van het slachtoffer dna aangetroffen dat 
van Lukis Anderson afkomstig bleek te zijn. Hij werd eind december 2012 
aangehouden en aangeklaagd voor de moord op Raveesh Kumra. Lukis ont-
kende iets met het delict te maken te hebben, maar had aan de betreffende 
avond ook geen herinneringen. Zijn advocaat kon na enig onderzoek laten 
zien dat daar een goede reden voor was: Lukis Anderson lag op de avond van 
de overval buiten bewustzijn op de eerste hulp van een ziekenhuis. Door 
overmatig drankgebruik was hij op straat buiten westen geraakt en door een 
ambulance afgevoerd. Uit verder onderzoek is het aannemelijk geworden dat 
het dna van Anderson via de ambulance of ambulanceverpleegkundigen op 
de nagels van slachtoffer Kumra terecht moet zijn gekomen. Dezelfde ambu-
lance bleek, nadat zij Lukis Anderson in het ziekenhuis hadden afgeleverd, bij 
het slachtoffer Kumra te zijn geroepen. Zij hebben Kumra onderzocht en het 
overlijden vastgesteld. Hoe precies het dna van Anderson zal zijn overgedra-
gen is onbekend, maar dankzij zijn rotsvaste alibi weten we wel zeker dat het 
op een indirecte manier op de plaats van het incident terecht is gekomen2.

Nu we uit zowel de wetenschap als de praktijk weten dat latente dna-sporen 
niet zonder meer te relateren zijn aan specifieke handelingen, zal het u niet 

2 https://www.themarshallproject.org/2018/04/19/framed-for-murder-by-his-own-dna  
[laatst bekeken op 20 juni 2022]
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verbazen dat er binnen de hele strafrechtketen van politie, Openbaar 
Ministerie en rechtspraak de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor dit 
onderwerp. In toenemende mate worden deskundigen bevraagd over de be-
tekenis van aangetroffen dna-sporen in relatie tot de in de zaak betwiste han-
delingen. Dit speelt overigens niet uitsluitend in Nederland, maar bijvoorbeeld 
ook in de Verenigde Staten3, Duitsland4 en Australië5. 

3 Yang, Y. J., Prinz, M., McKiernan, H., & Oldoni, F. (2022). American forensic DNA practitioners’ 
opinion on activity level evaluative reporting. Journal of Forensic Sciences, 67(4), 1357-1369.

4 Vennemann, M., Oppelt, C., Grethe, S., Anslinger, K., Fimmers, R., Schneider, H., ... & Schneider, P. 
M. (2021). Möglichkeiten und Grenzen der forensischen dna-Analyse unter dem Gesichtspunkt 
verschiedener Szenarien zur Spurenentstehung. Rechtsmedizin, 1-10.

5 Duncan Taylor. Persoonlijke communicatie over bevraging van deskundigen van Forensic 
Science South Australia in 2021.
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3. Onderzoek naar de dynamiek van sporen

Om vragen over de relevantie van sporen in de context van een zaak te kunnen 
beantwoorden, heeft de forensisch deskundige kennis nodig over hoe die 
sporen zich ‘gedragen’ onder de relevante condities. Wat is de kans dat je het 
materiaal overdraagt, dat het blijft zitten, en dat we het met de uitgevoerde 
onderzoeken terugvinden? En wat is de kans op het aantreffen van irrelevant 
achtergrondmateriaal? Recent heb ik met een aantal collega’s deze kennis over 
de dynamiek van biologische sporen samengebracht in enkele overzichtsarti-
kelen6. Uit deze artikelen en uit een recente Canadese publicatie7 blijkt dat er 
veel aandacht is voor onderzoek naar de dynamiek van biologische sporen, 
met meer dan zeshonderd wetenschappelijke publicaties over het ‘gedrag’ van 
die sporen onder verschillende omstandigheden. Desalniettemin zijn er ook 
nog forse hiaten in onze kennis, onder meer over interindividuele variatie in de 
mate van dna-overdracht (enigszins misleidend shedder status genoemd, naar 
het Engelse shedden – afstoten – van huidcellen), en over de dynamiek van 
sporen tijdens het forensisch onderzoeks proces. 

Onderzoek naar de dynamiek van sporen beperkt zich niet tot biologische 
sporen en dna. Ook in andere forensische disciplines leven in toenemende 
mate vragen over de betekenis van aangetroffen sporen, of juist het ontbre-
ken daarvan op plekken waar ze worden verwacht. Enkele mooie voorbeelden 
van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek van sporen 
laten dat zien.

Doctor Anouk de Ronde is vorig jaar als onderzoeker bij het lectoraat 
Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam gepromoveerd op 
onderzoek naar de interpretatie van vingersporen. Hoewel er doorgaans 
geen twijfel over bestaat dat er sprake is geweest van contact wanneer van 
iemand vingersporen op een voorwerp worden aangetroffen, kan de aard van 

6 Van Oorschot, R. A., Szkuta, B., Meakin, G. E., Kokshoorn, B., & Goray, M. (2019). dna transfer in 
forensic science: a review. Forensic Science International: Genetics, 38, 140-166.

 Meakin, G. E., Kokshoorn, B., Van Oorschot, R. A., & Szkuta, B. (2021). Evaluating forensic dna 
evidence: Connecting the dots. Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science, 3(4), e1404.

 Van Oorschot, R. A., Meakin, G. E., Kokshoorn, B., Goray, M., & Szkuta, B. (2021). dna transfer in 
forensic science: Recent progress towards meeting challenges. Genes, 12(11), 1766.

7 Cadola, L., Charest, M., Lavallée, C., & Crispino, F. (2021). The occurrence and genesis of transfer 
traces in forensic science: A structured knowledge database. Canadian Society of Forensic Science 
Journal, 54(2), 86-100.
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de handeling die met het voorwerp is uitgevoerd toch worden betwist. Zo 
deed Anouk onderzoek naar de positie van vingerafdrukken:  
-  op brieven die werden geschreven of alleen gelezen; 
-  op kussens die werden gebruikt om iemand mee te smoren of waarvan de 

sloop alleen werd gewisseld; 
-  op messen die werden gebruikt om mee te steken of alleen ontbijtkoek te 

snijden.
  
Deze onderzoeken lieten zien dat onder meer de locatie waar de vinger- en 
handafdrukken op het papier of de kussensloop worden gevonden, of van 
welke vinger de afdruk op het heft van het mes afkomstig is, meer kan vertel-
len over welke handeling het spoor veroorzaakte8.

Amalia Stamouli, collega van het nfi, publiceerde recent de resultaten van een 
groot Europees samenwerkingsproject9. In dit project is door 31 laboratoria 
onderzoek gedaan naar de prevalentie van schotrestendeeltjes op de handen 
van proefpersonen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen gemiddelde 
personen in de bevolking, automonteurs (die veel in aanraking komen met 
bepaalde stoffen die op schotrestendeeltjes kunnen lijken), politieagenten en 
vuurwapenbezitters. De gegevens zijn van cruciaal belang bij het inschatten 
van de kans op het aantreffen van schotrestendeeltjes op handen van perso-
nen onder legitieme omstandigheden.

Jan Peter van Zandwijk en Abdul Boztas, eveneens collega’s van het nfi, onder-
zochten recent hoe digitale sporen, zoals registraties in databases of het aan-
maken van bestanden door een smartphone, zijn te gebruiken om te 
reconstrueren of de gebruiker van de telefoon op een vastgesteld tijdstip liep, 
rende, of met de auto reed10. Op een iPhone werden verschillende apps geïn-
stalleerd, waarna de telefoon werd geschud. Daarna bekeken de onderzoe-
kers welke bestanden hierbij werden aangemaakt. Hieruit bleek dat onder 
meer logbestanden van de iPhone health app en WhatsApp gegevens over 

8 De Ronde, A. (2021). What fingermarks reveal about activities. Thesis Hogeschool van Amsterdam/
Vrije Universiteit Amsterdam.

9 Stamouli, A., Niewöhner, L., Larsson, M., Colson, B., Uhlig, S., Fojtasek, L., ... & Gunaratnam, 
L. (2021). Survey of gunshot residue prevalence on the hands of individuals from various 
population groups in and outside Europe. Forensic Chemistry, 23, 100308.

10 Van Zandwijk, J. P., & Boztas, A. (2021). The phone reveals your motion: Digital traces of walking, 
driving and other movements on iPhones. Forensic Science International: Digital Investigation, 37, 
301170.
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beweging van het toestel vastleggen. Experimenten waarbij de gebruikers 
liepen, renden of met de auto reden, bevestigden dat we de gegevens uit 
deze logbestanden kunnen gebruiken om de beweging te reconstrueren. 
Samen met studenten van de HvA en de Hogeschool Leiden zullen Jan Peter, 
Abdul en lector en nfi-collega Hans Henseler dit onderzoek vervolgen, om 
meer kennis op te doen over welke andere activiteiten en handelingen van de 
gebruiker aan de hand van gegevens op smartphones zijn te reconstrueren.
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4.  Wat doet een deskundige met kennis over de 
dynamiek van sporen?

Een forensisch deskundige met kennis over de dynamiek van sporen zal die 
kennis op drie momenten inzetten tijdens een forensisch onderzoek:

1. bij het selecteren van onderzoeksmateriaal voor verder onderzoek (triage);
2. bij het geven van verklaringen voor verkregen onderzoeksresultaten;
3. bij het interpreteren van onderzoeksresultaten in de context van een 

strafzaak. 

Er is een belangrijk onderscheid tussen deze drie taken van de deskundige. 
Dat vraagt wat nadere uitleg over een aantal basisbegrippen uit de 
criminalistiek11. 

Laten we nog eens terugdenken aan de fictieve straatroof uit figuur 1. Het 
strafrechtelijk onderzoek zal beginnen met de opsporingsfase. Er is in dit 
stadium van het onderzoek nog geen verdachte in beeld. Er worden onder-
zoeken uitgevoerd die kunnen helpen om een mogelijke dader te identifice-
ren. In alle gevallen zal aan het onderzoek een meer of minder geformaliseerde 
triage voorafgaan. Welke sporen of sporendragers leveren mogelijk een on-
derzoeksresultaat dat kan helpen om de relevante vragen te beantwoorden? 
En wat is hierbij de kans op succes? Bij deze triage is kennis over de dynamiek 
van sporen onontbeerlijk. 

Bij de straatroof liet de dader de tas van het slachtoffer achter in het park, 
nadat hij de portemonnee eruit had gehaald. Die tas is door de forensische 
opsporing veiliggesteld omdat daar mogelijk sporen van de dader op te 
vinden zijn. Om dezelfde reden is ook de kleding van de slachtoffers veiligge-
steld. Verder is in de buurt van de plaats van het incident een honkbalknuppel 
gevonden die misschien door de dader is gebruikt om het slachtoffer te slaan. 

11 Criminalistiek is de toepassing van natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van 
waarheidsvinding. De essentie van criminalistiek is niet zozeer de technische methoden die 
worden toegepast, maar de interpretatie van de resultaten van het onderzoek in de context van 
een (straf)zaak.
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Welke sporen onderzoeken we nu eerst? Omdat niet altijd alle sporen direct 
relevant zullen zijn om te onderzoeken, en omdat we de beschikbare onder-
zoekscapaciteit slim moeten inzetten, zullen we keuzes moeten maken. In dit 
geval is de kleding van de slachtoffers relevant, omdat de dader beide slacht-
offers heeft aangeraakt bij de straatroof. Maar de kans om een bruikbaar 
dna-profiel van de dader te vinden op hun kleding is kleiner dan dat we dat 
vinden op de honkbalknuppel of op de tas. Dit is omdat we niet precies weten 
waar de dader de slachtoffers bij hun kleding heeft vastgepakt of aangeraakt 
en omdat op kleding vaak veel dna van de drager – maar ook van andere per-
sonen – aanwezig is12, wat de aanwezigheid van dna van de dader kan maske-
ren. Op de tas verwachten we ook dna van het slachtoffer te vinden, maar we 
weten daarvan dat de dader het handvat en de ritssluiting moet hebben vast-
gehouden en we kunnen die plaatsen op de tas gericht onderzoeken. Op de 
honkbalknuppel verwachten we ook een grote kans om dna van de laatste ge-
bruiker te vinden13. Op basis van deze triage besluiten we om de tas en honk-
balknuppel eerst te onderzoeken.

Stel dat in een bemonstering van de knuppel en van het handvat van de tas 
dna wordt gevonden van een onbekende man. De deskundige zal voor dit re-
sultaat mogelijk verklaringen kunnen aandragen. Zo zal de deskundige bij-
voorbeeld kunnen zeggen: ‘In de twee bemonsteringen is dna aangetroffen 
van dezelfde onbekende man. Dit zijn locaties die door de overvaller zijn aan-
geraakt, en het zou daarom dna van de overvaller kunnen zijn. Die kans acht ik 

12 Szkuta, B., Ansell, R., Boiso, L., Connolly, E., Kloosterman, A. D., Kokshoorn, B., ... & Van Oorschot, 
R. A. (2019). Assessment of the transfer, persistence, prevalence and recovery of dna traces 
from clothing: an inter-laboratory study on worn upper garments. Forensic Science International: 
Genetics, 42, 56-68.

 Szkuta, B., Ansell, R., Boiso, L., Connolly, E., Kloosterman, A. D., Kokshoorn, B., ... & Van Oorschot, 
R. A. (2020). dna transfer to worn upper garments during different activities and contacts: An 
inter-laboratory study. Forensic Science International: Genetics, 46, 102268.

 Samen met laboratoria uit Australië, Ierland en Zweden hebben we in deze twee studies 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van dna op kleding die door proefpersonen is 
gedragen. Hieruit bleek dat, behalve dna van de drager, de kans groot is om ook dna van andere 
personen (zoals huisgenoten of collega’s, maar ook onbekende personen) op de kleding aan te 
treffen.

13 Szkuta, B., Ballantyne, K. N., Kokshoorn, B., & Van Oorschot, R. A. (2018). Transfer and persistence 
of non-self dna on hands over time: using empirical data to evaluate dna evidence given activity 
level propositions. Forensic Science International: Genetics, 33, 84-97.

 In deze studie hebben we onderzocht van wie dna op de houten steel van een bijl wordt 
gevonden als die door een proefpersoon wordt vastgepakt. Hieruit blijkt dat er nagenoeg altijd 
meer dna van de proefpersoon wordt gevonden dan van andere personen (van wie dna op een 
indirecte manier op het handvat terecht kan zijn gekomen).
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betrekkelijk groot, omdat er geen andere relatie bekend is tussen de honkbal-
knuppel en de tas dan dat beide zijn vastgehouden door de dader van de 
straatroof. Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat dna van dezelfde 
man op zowel de tas als op de knuppel is aangetroffen, is een onbedoelde 
overdracht van dna tussen deze voorwerpen tijdens het forensisch onderzoek. 
De kans op een dergelijke contaminatie acht ik klein vanwege de voorzorgs-
maatregelen die hiertegen door de forensisch onderzoekers worden 
genomen.’

In dit fictieve voorbeeld geeft de deskundige verklaringen voor de onder-
zoeksresultaten op basis van wetenschappelijke en algemene kennis. 
Dergelijke verklaringen kunnen de onderzoekers van de politie helpen om 
verdere onderzoeken te prioriteren en om bepaalde scenario’s als onwaar-
schijnlijk te parkeren. Daarmee kan de deskundige het opsporingsonderzoek 
door de politie faciliteren. 

Stel nu dat in onze fictieve straatroof op basis van getuigenverklaringen een 
persoon als verdachte wordt aangemerkt. Van deze persoon nemen we dna 
af, en het dna-profiel van het referentiemateriaal komt overeen met het 
dna-profiel op de knuppel en tas. Over de herkomst van het dna stelt de 
dna-deskundige: ‘Het resultaat van het dna-onderzoek is meer dan een miljard 
keer waarschijnlijker als elk van de twee bemonsteringen dna bevat van de 
verdachte dan wanneer deze bemonsteringen dna bevatten van een wille-
keurige onbekende persoon.’

Wanneer de verdachte met dit resultaat wordt geconfronteerd verklaart hij 
dat het inderdaad wel zijn dna zal zijn. Hij kwam naar eigen zeggen wel vaker in 
het park om daar met vrienden honkbal te spelen en stelt dan ook dat het 
niet vreemd is zijn dna daar aan te treffen. Mogelijk hebben ze de laatste keer 
daar een honkbalknuppel laten liggen die door de dader van de straatroof is 
gebruikt. Met de straatroof zegt hij niets te maken te hebben. 

In deze casus worden nu twee tegenstrijdige verklaringen gegeven voor de 
aanwezigheid van dna van verdachte op de onderzochte sporendragers; het 
Openbaar Ministerie zal stellen dat het dna door de verdachte op de voorwer-
pen is achtergelaten tijdens de straatroof, terwijl de verdachte stelt dat zijn 
dna op een eerder moment in het park is achtergebleven. Het onderzoek 
bevindt zich nu in de ‘reconstructieve fase’. De rol van de deskundige veran-
dert nu ook. Waar de deskundige in de opsporingsfase kan speculeren en 
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verklaringen kan aandragen voor onderzoeksresultaten, is dat in deze fase 
niet meer gepast. Het is, nu er door de bij het strafrechtelijk onderzoek be-
trokken partijen scenario’s zijn gevormd over de toedracht, niet meer aan de 
deskundige om hierover te speculeren. Deze verschillende rollen van de des-
kundige in de verschillende fasen van het strafrechtelijk onderzoek zijn ook 
vastgelegd in internationale richtlijnen voor forensisch deskundigen14.  
De deskundige zal desgevraagd in deze fase van het onderzoek de onder-
zoeksresultaten kunnen evalueren gegeven de door de partijen geschetste 
scenario’s. Met andere woorden, de deskundige zal beoordelen wat de kans 
op de onderzoeksresultaten is, gegeven de scenario’s en overige omstandig-
heden van de zaak. Dit ontslaat de deskundige overigens niet van de verant-
woordelijkheid om kritisch te blijven nadenken over de aangeleverde 
scenario’s; zien we voor de hand liggende mechanismen voor het ontstaan of 
ontbreken van sporen niet over het hoofd? Als dat wel het geval is zal de des-
kundige dergelijke mechanismen wel expliciet met de betrokken partijen 
bespreken.

In het voorgaande voorbeeld heb ik laten zien hoe de deskundige verschillen-
de rollen heeft in de opeenvolgende fasen van het strafrechtelijk onderzoek. 
Uit het voorbeeld kunnen we nog een ander belangrijk criminalistisch principe 
afleiden. Waar de relevante vraag in de opsporingsfase was ‘Van wie is het 
dna?’ gaat het in het voorbeeld in de reconstructieve fase over de vragen ‘Hoe 
en wanneer is het dna van de verdachte op de honkbalknuppel en de tas te-
rechtgekomen?’ Dit zijn verschillende vragen die, om ze te beantwoorden, ook 
een ander type onderzoek vragen. In de forensische wetenschappen worden 
deze vragen op verschillende niveaus ingedeeld in de zogenoemde hiërarchie 
van hypothesen. 

Aan de basis staat het bronniveau. Vragen op dit niveau hebben betrekking 
op de herkomst van materiaal. Dit kunnen open vragen zijn zoals ‘Van wie is 
het bloed afkomstig?’ of gesloten vragen als ‘Is deze vezel afkomstig van die 

14 Voorbeelden hiervan zijn:
 - Willis, S. M., McKenna, L., McDermott, S., O’Donell, G., Barrett, A., Rasmusson, B., ... & Taroni, 

F. (2015). ENFSI guideline for evaluative reporting in forensic science, European network of forensic 
science institutes.

 - Gill, P., Hicks, T., Butler, J. M., Connolly, E., Gusmão, L., Kokshoorn, B., ... & Taylor, D. (2020). dna 
commission of the International society for forensic genetics: Assessing the value of forensic 
biological evidence-Guidelines highlighting the importance of propositions. Part II: Evaluation of 
biological traces considering activity level propositions. Forensic Science International: Genetics, 44, 
102186.
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trui?’ De kernvraag op dit niveau is welke persoon of welk voorwerp de bron is 
van de aangetroffen sporen. In de forensische biologie onderscheiden we 
overigens nog een subniveau bij vragen over de herkomst van dna. Op dat 
niveau leggen we geen relatie met het type celmateriaal (zoals bloed of speek-
sel) waaruit dit dna afkomstig is.

Een niveau hoger staat het activiteitniveau15 ofwel handelingsniveau. Vragen 
op dit niveau hebben betrekking op de handeling die tot de aangetroffen 
sporen heeft geleid. Dit kunnen vragen zijn over wie een handeling heeft uit-
gevoerd zoals: ‘Heeft de verdachte het slachtoffer met dit mes gestoken of 
was dit iemand anders dan de verdachte?’ Ook kunnen het vragen zijn over 
een handeling die al dan niet heeft plaatsgevonden; ‘Is het slachtoffer met dit 
kussen door de verdachte gesmoord of is het slachtoffer niet gesmoord?’

Bovenaan in de hiërarchie van hypothesen staat het delictniveau. Op dit 
niveau hebben de vragen betrekking op de ultieme vraag die aan de rechter 
wordt voorgelegd: is de verdachte schuldig aan de ten laste gelegde feiten? 
Hier worden handelingen in een juridisch kader geplaatst. Vragen op dit 
niveau vallen in de meeste gevallen buiten het deskundigheidsgebied van de 
forensisch onderzoeker.

De forensisch deskundige zal onderzoek kunnen uitvoeren om vragen op het 
bron- of handelingsniveau te beantwoorden. Wanneer de deskundige wordt 
gevraagd om onderzoeksresultaten te interpreteren op activiteitniveau, 
gebeurt dat doorgaans in de reconstructieve fase van het onderzoek. In dat 
geval zal de deskundige een oordeel moeten geven over de aannemelijkheid 
van de aangetroffen of ontbrekende sporen gegeven de in de zaak relevante 
scenario’s. Bij het beantwoorden van de vraag over de relevantie van de 
sporen wordt de deskundige in de praktijk doorgaans alleen betrokken 
wanneer de door de betrokken partijen geformuleerde scenario’s in enige 
mate aannemelijk worden geacht. Eerder vertelde ik over de verdwijning van 
Louise Bell. In die zaak is de verdachte na een eerste veroordeling in beroep 
gegaan tegen het vonnis. Daarbij voerde hij aan dat zijn dna op een indirecte 
manier op de pyjama van Louise Bell terecht moet zijn gekomen. Daarbij 

15 ‘Activiteitniveau’ is een letterlijke vertaling van de gangbare Engelse term activity level. De 
term wordt in de Nederlandstalige literatuur ook wel gebruikt als ‘activiteitsniveau’ of 
‘activiteitenniveau’. ‘Handelingsniveau’ is wellicht een term die beter aansluit op de betekenis 
van het niveau. Het gaat immers om specifieke handelingen die tot een sporenbeeld leiden, niet 
om de wat vagere ‘activiteiten’.
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legde hij uit dat zijn dochter op dezelfde school zat als Louise en dat ze samen 
deels dezelfde (sport)lessen volgden. Zo zou zijn dna via zijn dochter op de 
kleding of spullen van Louise terecht kunnen zijn gekomen, waarna zij het 
thuis zou moeten hebben overgedragen op haar pyjama. Het feit dat Louise 
de betreffende pyjama twee weken na het laatste contact met de dochter van 
de verdachte cadeau had gekregen, maakte dit scenario van indirecte over-
dracht van dna zeer ongeloofwaardig. Dat concludeerde ook de Supreme Court 
die de veroordeling in stand hield en het scenario van de verdachte fanciful 
noemde. Hierover is nooit een deskundige bevraagd omdat de rechtbank zich 
zelfstandig al een oordeel vormde over de geloofwaardigheid van het door de 
verdachte aangedragen scenario.

De interpretatie van sporen op activiteitniveau kan complex zijn en vraagt 
veelal gedegen statistische analyses. Een mooi voorbeeld hiervan is een 
recente publicatie van nfi-onderzoeker Marouschka Vink16. Zij heeft samen 
met Jan Peter van Zandwijk en Abdul Boztas (van de iPhone ‘stappenteller’) en 
forensisch statistica professor Marjan Sjerps een statistisch model ontwikkeld 
om de bewijskracht te berekenen van uit de iPhone verkregen gegevens. In 
hun publicatie lieten zij zien hoe het statistisch model in een fictieve casus 
was te gebruiken om uit te rekenen dat de gegevens in de telefoon van de 
verdachte vijf keer meer steun boden voor het scenario waarin de verdachte 
vanaf zijn woning via de plaats van een incident naar een bar was gereden, 
dan dat de verdachte rechtstreeks naar een bar was gereden, zoals hij zelf 
verklaarde.

Tot dusver heb ik hoofdzakelijk gesproken over interpretatie van sporen aan 
de ‘achterkant’ van het strafrechtelijk onderzoek; het werk van de deskundige 
met als doel het leveren van informatie voor de rechterlijke beslissing. Maar 
kennis over de dynamiek van sporen is ook belangrijk voor beslissingen op 
andere momenten in het strafrechtelijk onderzoek. De ontwikkelingen rond 
de dynamiek van sporen brengen ook uitdagingen mee voor de ‘voorkant’ van 
het proces; het onderzoek op een plaats van incident. Forensisch onderzoe-
kers vormen scenario’s over wat er kan zijn voorgevallen, op basis van de in-
formatie die ze krijgen voordat ze een plaats incident betreden (bijvoorbeeld 
van de meldkamer of de uniformdienst die al ter plaatse is) en met de 

16 Vink, M. M., Sjerps, M. M., & Boztas, A. A. (2022). Likelihood ratio method for the interpretation of 
iPhone health app data in digital forensics. Forensic Science International: Digital Investigation, 41, 
301389.
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waarnemingen die ze daar doen17. Die scenario’s zullen altijd een serie min of 
meer concrete handelingen vormen. Vanuit die handelingen beredeneren zij 
waar relevante sporen kunnen worden gevonden. Bij die vertaling van hande-
lingen naar mogelijke sporen, en de beslissing om voorwerpen te onderzoe-
ken, veilig te stellen of te bemonsteren, gebruiken zij hun kennis over de 
dynamiek van sporen. Een paar voorbeelden hiervan: 

- Het raam is door de inbreker geforceerd. Aan de buitenkant verwacht ik 
vingerafdrukken. Het kozijn ga ik afpoederen. 

- Het vuurwapen ligt al een aantal weken in het kanaal. De kans dat we na 
die tijd nog vingerafdrukken vinden is verwaarloosbaar, dus dat onderzoek 
doen we niet. 

- Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van een zedenmisdrijf. Zij zou onder 
haar kleding door de dader zijn betast. Na het incident heeft zij gedoucht. 
De kans om op haar lichaam nog dna-sporen aan te treffen is daarom zeer 
klein. Een forensisch medisch onderzoek is daarbij ingrijpend en we be-
sluiten dit niet te laten uitvoeren.

En als de forensisch onderzoeker dan besluit dat een bepaalde locatie of een 
voorwerp nader wordt onderzocht of wordt veiliggesteld, hoe vinden we dan 
de relevante (onzichtbare) sporen? Hoe kunnen we die het best verzamelen, 
verpakken en transporteren om te voorkomen dat informatie in die sporen 
verloren gaat? Zoals mijn nfi-collega Mikle van der Scheer (bloedspoorpa-
troondeskundige) pleegt te zeggen: ‘Die stille getuigen zijn niet zo stil.’ Tijdens 
het forensisch proces kunnen ze verloren gaan, of zich verplaatsen of ver-
meerderen. Voorbeelden hiervan zien we in figuur 3.

17 Van den Eeden, C. A., Ost, J., De Poot, C. J., & Van Koppen, P. J. (2018). Solving the puzzle: The 
effects of contextual information and feedback on the interpretation of a crime scene. Journal of 
Investigative Psychology and Offender Profiling, 15(2), 109-123.



25STILLE GETUIGEN?

Figuur 3. Deze fi guur laat zien dat ook na het incident sporen kunnen ontstaan of worden 

veranderd door interacties tussen slachtoff ers, getuigen en hulpverleners. Hier wordt bijvoorbeeld 

een van de slachtoff ers door een getuige getroost. Het andere slachtoff er ontvangt medische 

hulp van een ambulancemedewerker. Een politieagent neemt de eerste verklaringen van de 

slachtoff ers en getuigen op en een forensisch onderzoeker zoekt sporen en stelt deze veilig. 

Bij deze interacties kunnen deze personen sporen achterlaten, verplaatsen of verwijderen.
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5.  Het bijzonder lectoraat ‘Dynamiek van 
Forensische Sporen’

Eerder sprak ik over de wetenschappelijke kennisbasis die we hebben van de 
dynamiek van sporen. Daarin zitten een aantal grotere en kleinere hiaten. Als 
voorbeelden hiervan noemde ik al factoren die van invloed zijn op interindivi-
duele variatie in de mate van dna-overdracht, en de dynamiek van sporen 
tijdens het forensisch onderzoeksproces. Andere onderwerpen waarnaar 
verder onderzoek noodzakelijk is zijn bijvoorbeeld de dynamiek van biologi-
sche sporen in de context van zedenmisdrijven en, bij uitstek, de samenhang 
tussen verschillende typen sporen. Hoewel in vrijwel alle forensische discipli-
nes onderzoek wordt gedaan naar dynamiek van sporen, is er nagenoeg geen 
aandacht voor de samenhang tussen die sporen, die disciplines overstijgt. 

Hoewel ik niet de pretentie heb om alle gaten in onze kennis te kunnen vullen, 
stel ik mij met dit bijzonder lectoraat wel tot doel een belangrijke bijdrage te 
leveren aan onze kennis, en de toepassing daarvan in de praktijk van het fo-
rensisch onderzoek. Dit doe ik in samenwerking met collega’s van het lecto-
raat forensisch onderzoek van de HvA, collega’s van het nfi en verschillende 
(inter)nationale wetenschappers. Natuurlijk kan dit niet zonder onze studen-
ten van de opleiding forensisch onderzoek en van de master Forensic Science 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het onderzoek van het lectoraat is in drie hoofdthema’s ondergebracht. In 
figuur 4 zijn deze thema’s weergegeven in relatie tot het forensisch onderzoek 
in strafzaken. Het eerste thema is ‘de dynamiek van sporen in de praktijk’. 
Hierbij richten we ons op het verzamelen van kennis over de overdracht van 
sporen bij verschillende handelingen; over de persistentie van sporen onder 
verschillende condities; en over de prevalentie van sporen onder realistische 
omstandigheden. Deze kennis gebruiken deskundigen in de praktijk om een 
oordeel te geven over de betekenis van sporen in de context van een straf-
zaak, of voor het aanscherpen of veranderen van werkprocessen bij de politie 
of de laboratoria om de integriteit van sporen zo veel mogelijk te behouden. 
Van dit onderzoek geef ik enkele voorbeelden.

Studenten Jasperina Storm en Rana Roersma hebben eerder dit jaar onder-
zoek gedaan naar de prevalentie van mannelijk dna op het ondergoed van 
vrouwen. Bij zedendelicten is er vaak sprake van legitieme sociale interactie 
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tussen slachtoff er en verdachte voorafgaand aan het incident. Denk hierbij 
aan verblijf van het slachtoff er in de woning van verdachte, of situaties waarbij 
zij al langere tijd als huisgenoten samenwonen. Jasperina en Rana hebben 
onderzocht wat de kans is om dna aan te treff en van mannelijke partners (al 
dan niet samenwonend) of huisgenoten op de onderbroek of bh van vrouwe-
lijke proefpersonen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de sociale 
omstandigheden van invloed zijn op de kans om mannelijk dna op de kleding 
aan te treff en. Deze kennis is zeer waardevol voor forensisch deskundigen om 
de kansen op de prevalentie van mannelijk dna in te schatten in werkelijke 
zaken. We zullen de resultaten daarom dit jaar publiceren zodat ze voor de 
forensische gemeenschap beschikbaar komen.

Figuur 4. De drie onderzoeksthema’s van het lectoraat Dynamiek van Forensische Sporen in 

relatie tot het forensisch onderzoek in strafzaken. Onder het eerste thema onderzoeken we 

de dynamiek van sporen in de praktijk. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de integriteit van sporen 

beter behouden tijdens het tijdens het verpakken en transporteren daarvan? Binnen het tweede 

thema onderzoeken we de invloed van verschillende factoren (zoals hier bijvoorbeeld het 

tijdverloop) op de kans op het aantreff en van sporen. Met de resultaten van onderzoek in het 

derde thema proberen we besluitvorming in het onderzoeksproces te verbeteren. Dit doen we 

bijvoorbeeld door bestaande gegevens van forensische onderzoeken te structureren, analyseren 

en te ontsluiten, en door kennis over de dynamiek van sporen naar de praktijk te brengen.
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Met lector forensisch onderzoek Christianne de Poot en docent-onderzoeker 
Anouk de Ronde ben ik dit jaar begonnen met het door regieorgaan sia gesub-
sidieerde onderzoek ‘Geen spoor te verliezen’. In dit project werken wij samen 
met de politie en het nfi aan twee onderzoekslijnen, die twee promovendi 
uitvoeren. 

Binnen de eerste onderzoekslijn bestuderen we de veranderingen die vin-
gersporen en dna-sporen ondergaan tijdens het forensisch onderzoek. Het 
doel hiervan is beter begrijpen wat er met de sporen gebeurt en hoe we de 
informatie die deze sporen bevatten zo veel mogelijk kunnen behouden. In de 
tweede onderzoekslijn onderzoeken we parallel hieraan het gedrag van dna- 
en vingersporen in woningen. Hoe kunnen we (irrelevante) sporen van bewo-
ners en bezoekers beter onderscheiden van relevante sporen van daders? 
Met de opgedane kennis willen we de efficiëntie en effectiviteit van het sporen-
onderzoek op de plaats van een incident vergroten. Een belangrijk speerpunt 
van het project ‘Geen spoor te verliezen’ is dan ook de ontwikkeling van midde-
len om de opgedane kennis bij de forensisch onderzoekers in de praktijk te 
krijgen. Met het consortium van de HvA en het nfi met de politie, juristen van 
de rechtspraak, de advocatuur en het Openbaar Ministerie, de Vrije Universiteit 
en de Universiteit van Amsterdam, de universiteit van Lausanne in Zwitserland 
en de Victoria Police in Melbourne, Australië, als projectpartners, verwacht ik 
dan ook dat dit project een belangrijke bijdrage zal leveren aan forensisch on-
derzoek met up-to-date kennis over de dynamiek van forensische sporen.

In het verlengde van het onderzoek van Jasperina en Rana zijn nu studenten 
van de UvA en HvA gezamenlijk gestart aan onderzoek naar het verplaatsen 
van dna van de ene plek op ondergoed naar de andere plek door het verpak-
ken en transporteren hiervan. Onderdeel hiervan zijn strikt gecontroleerde 
experimenten waarbij we onder meer de invloed onderzoeken van een aantal 
aspecten van het textiele materiaal en de aard van het verpakkingsmateriaal 
op de kans op het overdragen en verplaatsen van dna. Dit onderzoek valt 
onder het tweede thema van het lectoraat, ‘de mechanismen achter de dyna-
miek van sporen’. Met onderzoeken binnen dit thema willen we beter begrij-
pen welke factoren een rol spelen bij het ‘gedrag’ van sporen. Deze kennis is 
onder meer van belang om te begrijpen in hoeverre we resultaten van onder-
zoek naar de dynamiek van sporen kunnen extrapoleren naar vergelijkbare 
maar afwijkende situaties. Kun je een studie naar de kans op het aantreffen 
van dna op katoenen ondergoed bijvoorbeeld gebruiken om die kans in te 
schatten bij ondergoed dat bestaat uit een weefsel van katoen en polyamide? 
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De meer mechanistische studies binnen dit tweede thema van het lectoraat 
geven inzicht in de factoren die in een zaak een belangrijke rol moeten spelen 
bij de interpretatie van het bewijs, en welke factoren we redelijkerwijs buiten 
beschouwing kunnen laten.

Overigens voeren de studenten van de HvA en UvA dit onderzoek samen uit 
met forensisch onderzoekers van The Maastricht Forensic Institute en van 
Forensic Science South Australia, het forensisch laboratorium in Adelaide, 
Australië. Dergelijke samenwerkingen illustreren wel het gedeeld belang dat 
de forensische gemeenschap heeft bij het verzamelen van kennis over de dy-
namiek van sporen.

Het derde thema is ‘besluitvorming in onderzoeksprocessen’. Hoe wordt 
kennis over de dynamiek van sporen gebruikt door forensisch onderzoekers? 
Keuzes in het onderzoeksproces zijn vaak cruciaal voor de daaropvolgende 
analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten. Die keuzes zijn veelal geba-
seerd op individuele kennis en ervaring en daarbij spelen human factors en 
cognitieve effecten een belangrijke rol. Met onderzoek binnen dit thema 
brengen we dergelijke besluitvorming in beeld en identificeren we cruciale 
keuzes. Door dergelijke keuzes expliciet te maken, bronnen van beïnvloeding 
te identificeren, en beslissingen te onderbouwen met wetenschappelijke data 
(onder meer door data science toepassingen op grote databestanden) werken 
we toe naar verdere objectivering van forensisch onderzoek. Binnen het 
project ‘Geen spoor te verliezen’ verzamelen we in de verkennende fase be-
staande data over de resultaten van dna- en vingersporenonderzoek aan 
sporen die direct op de plaats van een incident zijn bemonsterd. Dat geldt ook 
voor sporen op sporendragers die verpakt en getransporteerd zijn, en die in 
het laboratorium zijn bemonsterd en onderzocht. Deze gegevens zijn deels al 
verzameld in eerdere projecten en zullen we aanvullen. Met ondersteuning 
van het team forensische statistiek en data science van het nfi, en het Center of 
Expertise Applied AI van de HvA, zullen we relevante datasets samenstellen en 
analyseren. Uit deze gegevens verwachten we te kunnen afleiden wat de kans 
van slagen is van onderzoek aan sporen die op de plaats van een incident zijn 
bemonsterd en wat die kans is voor sporen die in een laboratorium zijn be-
monsterd vanaf sporendragers die zijn verpakt en getransporteerd. Op basis 
van de uitkomsten van dit onderzoek zullen adviezen volgen voor forensisch 
onderzoekers die moeten beslissen welk type sporen, van welk type sporen-
dragers, in welke omstandigheden beter direct kunnen worden bemonsterd, 
en welke evengoed of beter naar een laboratorium kunnen worden gebracht. 
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6. Tot slot

We zien dat kennis over de dynamiek van sporen een steeds grotere rol gaat 
spelen in het hele forensische proces, van de plaats van een incident tot in de 
rechtbank. Aan die kennis moeten we blijven bouwen. Met nieuwe technologi-
sche innovaties in de detectie, analyse en interpretatie van sporen ontstaan 
ook nieuwe uitdagingen om de aangetroffen sporen in de context van een 
strafzaak te plaatsen. Dat raakt alle partijen die betrokken zijn bij het straf-
rechtelijk onderzoek en vraagt om innovatie van methoden en processen. Zo 
zal de forensische opsporing van de politie aandacht moeten hebben voor 
het ontwikkelen van: 

- het scenariogericht werken op de plaats van een incident; 
- de documentatie van beslissingen die worden genomen over het al dan 

niet veiligstellen van sporen;
- het vastleggen van de relatie tussen de sporen en de scenario’s die zijn 

overwogen;  
- methoden voor het bemonsteren, verpakken en transporteren van sporen 

en sporendragers. 

Ook bij het verhoren van slachtoffers, verdachten en getuigen door de tacti-
sche recherche zal er meer aandacht moeten zijn voor informatie die kan 
helpen bij het duiden van forensische sporen. Zo kunnen betrokkenen meer 
worden bevraagd over details die bij het duiden van de sporen van belang 
kunnen zijn. Wat was precies de relatie tussen personen en locaties? Kwamen 
ze daar weleens? Zo ja, wat deden ze dan precies en wanneer was dat voor 
het laatst? 

Van juristen bij het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en advocatuur zal 
ook meer worden gevraagd. Hoe beoordeel je of een scenario geloofwaardig 
is? En wanneer is het van belang om expertise van deskundigen in te schake-
len om het sporenbeeld te duiden? Kennisuitwisseling tussen partijen blijft 
hier cruciaal. 

Forensisch deskundigen en andere wetenschappers zullen moeten blijven 
bouwen aan een stevige kennisbasis om conclusies op handelingsniveau over 
sporen in een zaak wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Die interpreta-
tie van sporen vraagt, behalve kennis over de dynamiek van sporen, ook om 
verdere ontwikkeling van statistische kansrekeningmodellen, en om 



31STILLE GETUIGEN?

verbetering van methoden om die kennis over te dragen aan de belangheb-
benden. Gegeven de grote diversiteit aan delicten, sporen en onderzoeksme-
thoden is het onmogelijk voor één partij, organisatie of instituut om al deze 
uitdagingen aan te gaan.

Samenwerking binnen en tussen forensische disciplines en de bij forensisch 
onderzoek betrokken organisaties is daarom essentieel om verder te komen 
met het ontwikkelen van kennis over de dynamiek van sporen. Het lectoraat 
Dynamiek van Forensische Sporen is nadrukkelijk gericht op die samenwer-
king, wat ook al zal blijken uit het grote aantal partijen dat bij de lopende on-
derzoeken betrokken is. Hierbij nodig ik iedereen met interesse of een belang 
in dit onderwerp uit om met vragen, ideeën of concrete voorstellen voor pro-
jecten bij mij, bij ons, aan te kloppen. Met gedegen onderzoek naar de dyna-
miek van sporen leveren we een belangrijke bijdrage aan waarheidsvinding. 
Dat doen we door de stille getuigen het juiste verhaal te laten vertellen.  



Na een misdrijf blijven sporen 
achter die kunnen helpen bij het 
opsporen van personen en het 
recon strueren van de gebeurte-
nissen.  Deze stille getuigen spelen 
een steeds belangrijkere rol in het 
strafrechtelijk onderzoek. Maar hoe 
vinden we die vaak onzichtbare 
sporen? En hoe zorgen we dat we 
ze niet kwijtraken tijdens het verza-

De toegenomen gevoeligheid van 
onderzoeksmethoden maakt dat 
uit minimale sporen veel infor matie 

nis van die informatie is niet altijd 
duidelijk. Wat zegt de aanwezig-
heid van een klein beetje DNA op 
een kledingstuk over hoe het daar 

digitale sporen in een smartphone 
helpen om te reconstrueren welke 
handelingen iemand heeft uit-
gevoerd? De dynamiek van sporen 
brengt duidelijk uitdagingen met 
zich mee, maar biedt ook kansen.
In zijn rede neemt Bas Kokshoorn 
ons mee in de ontwikkelingen 
in het forensisch onderzoek op 
dit gebied. Hij bespreekt de rol 
die verschillende partijen in het 
forensisch onderzoek hebben, en 
hoe zij kennis over de dynamiek van 
sporen gebruiken. Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk laat hij 
zien hoe het lectoraat dynamiek van 
sporen bijdraagt aan ontwik keling 
en toepassing van deze kennis.
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