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LIJST VAN AFKORTINGEN 

 
ANT Actor-network theory 

bp Basenpaar (het genoom is opgemaakt uit 3 miljard bp) 
CBP College Bescherming Persoonsgegevens 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEAS Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 
CSI Crime scene investigation (populaire televisieserie waarin 

forensische kennis een dominante rol speelt) 
DNA Desoxyribonucleic acid (desoxyribonucleïnezuur, bestaat uit de 

bouwstenen adenine (A), guanine (G), thymine (T) en cytosine 
(C)) 

ENFSI European Network of Forensic Science Institutes 
ErasmusMC Het medisch centrum van de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam 
ESS European Standard Set (in Europees verband 

gestandaardiseerde set van loci/STRs: TH01, VWA, FGA, 
D21, D8, D18 en D3S1358 en correspondeert met ISSOL) 

EU Europese Unie 
EVRM Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden 
FGCN Forensic Genomic Consortium Netherlands 
FLDO Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek 

FSS Forensic Science Services (het Britse forensische instituut in 
Birmingham) 

GL Gerechtelijk Laboratorium van het ministerie van justitie (in 
1999 is het GL samen met het Laboratorium voor 
Gerechtelijke Pathologie opgegaan in het NFI) 

IFS Independent Forensic Services 
Interpol International Criminal Police Organization 
ISSOL Interpol Standard Set of Loci (internationaal gestandaardiseerde 

set van loci/STRs: TH01, VWA, FGA, D21, D8, D18 en 
D3S1358 en correspondeert met ESS) 

KLPD Korps Landelijke Politiediensten 
MTC:R Massachusetts Treatment Centre Rapist Typology (een 

methode om in opsporingsonderzoek te speculeren over 
persoonskenmerken van onbekende verdachten van 
zedenmisdrijven) 

mtDNA mitochondriaal DNA (mitochondrieën worden van moeder 
ongewijzigd doorgegeven op het kind, vaak wordt gesproken 
over een lineage marker) 

NDNAD National DNA database (de DNA-databank van Engeland en 
Wales) 
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NFI Nederlands Forensisch Instituut (het NFI is in 1999 ontstaan 
als gevolg van een fusie tussen het GL en het Laboratorium 
voor Gerechtelijke Pathologie) 

NOvA Nederlandse Orde van Advocaten 
 NVvR Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 

PCR Polymerase chain reaction (laboratorium-techniek om DNA-
fragmenten in vitro te vermenigvuldigen) 

QUAD Quadruplex (het eerste DNA-multiplexsysteem waarmee PCR 
en 4 STRs met een analysemethode worden bepaald. De STRs 
zijn: HUMVWA31/A, HUMT01, HUMF13A1 en 
HUMFES/FPS) 

RFLP Restriction fragment length polymorphism (een enzym 
waarmee DNA-strengen in stukjes geknipt worden) 

RMP Random match probability (statistische berekening om de 
zeldzaamheid van een DNA-match mee aan te duiden)  

SCOT Social construction of technology 
SGM Second generation multiplex (een veel gebruikt DNA-

analysesysteem, onder andere in gebruik bij het NFI, 
combineert 6 STRs en PCR in een systeem; de opvolger is 
SGM+ en stelt 10 STRs tegelijk vast) 

SNPs Single nucleotide polymorphisms (zogenaamde puntmutaties in 
DNA-strengen) 

Sr Wetboek van Strafrecht (in dit boek worden alle strafbare 
handelingen benoemd en wordt de maximale straf aangegeven) 

SSK Sociology of scientific knowledge 
STR Short tandem repeat (kort stukje herhalend DNA, de opvolger 

van VNTRs) 
STS Science and technology studies (in het Engels soms ook als 

science, technology and society benoemd, een andere benaming 
voor STS is science studies; in het Nederlands vaak 
wetenschaps- en technologie onderzoek genoemd) 

Sv Wetboek van Strafvordering (in dit boek worden maatregelen 
en bevoegdheden benoemd van de bij het proces van 
strafrechtelijke waarheidsvinding betrokken professionals, en 
zijn de rechten en plichten van verdachten, getuigen en 
veroordeelden verdisconteerd) 

TMFI The Maastricht Forensic Institute 
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
VNTR Variable number of tandem repeat (een VNTR is een bekend 

stukje DNA in het genoom, een DNA probe is een artificieel 
stuk DNA dat is gefabriceerd door genetici dat correspondeert 
met de basenvolgorde van een VNTR. VNTR is de voorloper 
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van STRs) 
WBP Wet bescherming persoonsgegevens 

WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van 

het ministerie van justitie. 
YHRD Y-chromosome Haplotype Reference Database (databank met 

overzicht van de verdeling YSTRs van wereldwijde populaties) 
YSTRs Y-chromosomale short tandem repeats (het ‘mannelijke’ Y-

chromosoom wordt ongewijzigd doorgegeven van vader op 
zoon, vaak wordt gesproken over een lineage marker) 

 
 
 
 


