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Samenvatting
Forensisch DNA-onderzoek kan tegenwoordig een grote bijdrage leveren aan het 

oplossen van diverse soorten misdrijven. Het forensisch DNA-onderzoek kan relatief 
eenvoudig, maar ook zeer complex zijn. DNA-onderzoek is met name complex indien 
één of meerdere van onderstaande punten van toepassing zijn: (1) de hoeveelheid 
celmateriaal is minimaal en DNA-profi lering is onderhevig aan zogeheten stochastische 
low template (LT) amplifi catie effecten, (2) de verhouding tussen het celmateriaal van 
het slachtoffer en dat van de dader is zeer ongunstig, waardoor de DNA-kenmerken 
(allelen) van de dader overschaduwd worden door de DNA-kenmerken van het 
slachtoffer, (3) het biologische spoor bevat celmateriaal van meerdere en/of aan elkaar 
verwante donoren wat het afl eiden van de DNA-kenmerken per donor bemoeilijkt 
en (4) het onderzoek betreft het achterhalen van het type celmateriaal om inzicht te 
krijgen in de activitiet die heeft geleid tot het achterlaten van dit celmateriaal, maar de 
klassieke methoden voor celherkomst/celtype bepaling volstaan hiervoor niet.

In dit proefschrift zijn de vier bovenstaande aspecten onderzocht met als doel 
meer inzicht te verkrijgen in de effecten van bemonsterings-, analyse- en interpretatie-
strategieën om daarmee het forensisch DNA-onderzoek te verbeteren. 

In hoofdstuk 1 hebben we ons gericht op de ongunstige aspecten die gerelateerd 
kunnen zijn aan intieme vrouwelijke bemonsteringen in zedenzaken, zoals een geringe 
kwaliteit van het celmateriaal en een ongunstige verhouding tussen het celmateriaal 
van het slachtoffer en de dader. Het doel van het onderzoek was het verbeteren van 
de kwaliteit van het uitgangsmateriaal (de bemonstering) om hiermee het biologisch 
sporen- en DNA-onderzoek in zedenzaken te faciliteren. Voor het onderzoek werd 
gebruik gemaakt van vrijwillig gedoneerde vaginale bemonsteringen die waren 
afgenomen tussen 0 en 84 uur na gemeenschap. De bemonsteringen werden gedaan 
met zowel de standaard katoenen wattenstaaf als een alternatief, de nylon fl ocked 
swab. Het onderzoek aan beide typen swabs betrof: (1) microscopisch onderzoek naar 
de aanwezigheid van mannelijke cellen, (2) indicatieve testen voor de aanwezigheid 
van spermavloeistof en (3) DNA-typering. Bij gebruik van de nylon fl ocked swab 
was de elutie (afgifte) van celmateriaal zes maal zo effectief en de kwaliteit van het 
celmateriaal, de cellulaire morfologie, beter dan voor de katoenen wattenstaaf. Een 
hogere celopbrengst maakt microscopisch onderzoek minder tijdrovend en een 
betere morfologie vereenvoudigt de detectie van mannelijke cellen. Bij het gebruik 
van bepaalde kleuringsmethoden gecombineerd met geavanceerde microscopische 
technieken (zoals XY-fl uorescentie in situ hybridisatie in combinatie met laser 
microdissectie) is een goede cellulaire morfologie zelfs essentieel. Voor beide typen 
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swabs werden vergelijkbare resultaten verkregen ten aanzien van de indicatieve 
testen en DNA-typering. Na de differentiële lysis (een DNA-isolatie methode om 
in twee afzonderlijke stappen DNA te isoleren uit spermacellen en overige cellen) 
bleef minder DNA achter op de nylon fl ocked swabs en werd meer mannelijk DNA 
geïsoleerd. Vanwege de betere resultaten met de nylon fl ocked swabs werden de 
katoenen wattenstaafjes in de onderzoeksset zedendelicten (‘zedenset’) door deze 
swabs vervangen. Aangezien de voorgaande versie van de zedenset meer dan tien jaar 
geleden ontwikkeld is en in de tussentijd nieuwe en geavanceerde methoden beschikbaar 
gekomen zijn werd de zedenset volledig herzien. De stappen die genomen zijn voor 
de herziening en implementatie van de zedenset staan beschreven in hoofdstuk 2. De 
gemaakte aanpassingen hebben onder andere tot doel dat de afname van de zedenset 
minder belastend is voor slachtoffers en verdachten, dat het gebruik van de zedenset 
effi ciënter is voor forensisch artsen, politie en forensisch onderzoekers, en ook, dat 
betere DNA-resultaten worden verkregen. De herziene zedenset is in december 2010 
geïmplementeerd in Nederland.

Met het implementeren van verbeterde materialen of methoden voor de 
afname van celmateriaal beogen we het forensisch DNA-onderzoek op bronniveau 
te verbeteren, dat wil zeggen het identifi ceren van de persoon/personen van wie 
het spoor afkomstig is. Naast onderzoek op bronniveau kan ook onderzoek verricht 
worden op activiteitsniveau. Met onderzoek op activiteitsniveau wordt beoogd vragen 
te beantwoorden over de activiteit die geleid heeft tot het achterlaten van een 
biologisch spoor. Een voorbeeld van onderzoek op activiteitsniveau is het analyseren 
van de cellulaire origine van het spoor. In zedenzaken kan het bijvoorbeeld van 
belang zijn om onderscheid te maken tussen celmateriaal afkomstig van de vagina, de 
huid en de mond (speeksel). Vooral deze celsoorten zijn zeer moeilijk van elkaar te 
onderscheiden, omdat de cellen afkomstig zijn van vergelijkbare weefselsoorten. Om 
deze reden hebben we onderzoek verricht naar de mogelijkheid om aan de hand van 
de microbiële fl ora celmateriaal met een vaginale herkomst te onderscheiden van 
celmateriaal met een andere herkomst. In hoofdstuk 3 wordt als eerste beschreven 
hoe de vaginale microbiële fl ora van een grote set klinische vaginale monsters in kaart 
werd gebracht door middel van een next generation sequencing techniek. Met deze 
relatief nieuwe techniek wordt snel een groot deel van de DNA-codes in een monster 
afgelezen. Met de in deze studie verkregen DNA-codes werd bepaald welke microben 
aanwezig waren in de onderzochte bemonsteringen. Vervolgens zijn kandidaat-probes 
(markers) geselecteerd voor bepaalde microben. Onderzocht werd welke van de 
markers gedetecteerd werden in vaginale en niet-vaginale monsters, waaronder ook 
monsters van locaties die in contact kunnen komen met de vagina of in de buurt 
van de vagina gelokaliseerd zijn. Er waren geen markers die gedetecteerd werden in 
alle vaginale monsters en tegelijkertijd niet gedetecteerd werden in alle niet-vaginale 
monsters. Uit de resultaten hebben we afgeleid dat een betrouwbare uitspraak over 
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de vaginale origine van een spoor aan de hand van microbiële fl ora gebaseerd dient 
te worden op de detectie van meerdere markers. Hiertoe is vervolgonderzoek nodig. 

De volgende hoofdstukken beschrijven onderzoeken naar aspecten die gerelateerd 
zijn aan LT DNA-typering, wat niet alleen kan voorkomen in zedenzaken, maar ook in 
andere typen zaken. Men heeft te maken met LT DNA-typering wanneer slechts een zeer 
kleine hoeveelheid DNA van één of meerdere personen aanwezig is in een biologisch 
spoor. Diverse technieken maken het mogelijk om zeer geringe hoeveelheden DNA te 
analyseren. Een nadeel van deze technieken is dat ze gepaard gaan met stochastische 
amplifi catie-effecten. Deze effecten kunnen onder andere tot gevolg hebben dat delen 
van het DNA-profi el (weergegeven als een piekenpatroon) uitvallen of dat pieken 
aanwezig zijn die geen DNA-kenmerken van de donor(en) representeren (drop-ins). 
De doorgaans gebruikte methode om hier mee om te gaan is de consensusmethode, 
welke gebaseerd is op het herhaald voorkomen van pieken in onafhankelijke analyses. 
In hoofdstuk 4 hebben we de effi ciëntie van diverse consensusmethoden, variërend 
voor het aantal PCR amplifi caties en de vereiste reproduceerbaarheid van de DNA-
kenmerken, onderzocht. Hiervoor werd een grote set van diverse consensus DNA-
profi elen gegenereerd. We bestudeerden de effecten van de consensusmethode op 
(1) het percentage van de DNA-kenmerken dat gedetecteerd werd voor de bekende 
donoren, (2) het aantal waargenomen pieken die door stochastische amplifi catie 
effecten (drop-ins) waren ontstaan en (3) DNA-databank zoekacties. Van al deze 
analyses hebben we afgeleid dat de nauwkeurigheid van LT DNA-typering en de 
effi ciëntie van databank zoekacties verbeteren indien de n/2 consensusmethode wordt 
toegepast. Hierbij worden DNA-kenmerken als betrouwbaar beschouwd indien zij 
gedetecteerd zijn in ten minste de helft van de amplifi caties, afgerond naar boven. 
Het meest functionele aantal amplifi caties binnen deze n/2 methode is vier, hoewel 
drie amplifi caties in sommige situaties kunnen volstaan. Deze aanpak bleek eveneens 
effi ciënt te zijn voor de analyse van tweepersoonsmengsels. In september 2010 is 
de n/2 consensus methode, gecombineerd met het uitvoeren van drie of vier PCR 
amplifi caties, geïmplementeerd in zaakwerk op het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI). 

Naast een n/2 consensus DNA-profi el, kan mogelijk ook een zogeheten ‘pool profi el’ 
de analyse en interpretatie van (LT) DNA-resultaten bevorderen. Pool profi elen zijn 
anders dan consensus DNA-profi elen en worden vervaardigd door een mengsel 
(‘pool’) van onafhankelijk geamplifi ceerde PCR producten te injecteren op een 
capillaire elektroforese-instrument. In hoofdstuk 5 hebben we met behulp van beide 
typen profi elen onderzoek gedaan aan de analyse en interpretatie van zeer complexe 
DNA-mengsels. Deze mengsels waren om diverse redenen complex: ze werden 
gemaakt van meerdere LT componenten, van zowel LT componenten als relatief 
grote hoeveelheden DNA, van DNA van meerdere donoren (twee tot vier) en/of 
van DNA van aan elkaar verwante donoren. Beide typen profi elen resulteerden in 



176

Ep
ilo

gu
e

een vergelijkbare verhoging van het percentage gedetecteerde DNA-kenmerken ten 
opzichte van individuele DNA-profi elen en beide vertoonden zelden drop-ins wanneer 
mengsels van ‘schoon’ DNA werden gebruikt. Een interessante waarneming was dat 
de consensus en pool profi elen geregeld van elkaar verschillende allelen (pieken) van 
de LT donor(en) bevatten. Consensusprofi elen bevatten alleen piekbenoemingen, 
terwijl pool profi elen ook de piekhoogten bevatten die bruikbaar kunnen zijn in de 
(statistische) analyse van DNA-profi elen. Diverse typen en combinaties van profi elen 
werden geanalyseerd en van de resultaten hebben we afgeleid dat zowel consensus- 
als pool profi elen (of een combinatie van beide) de interpretatie van complexe DNA-
mengsels kunnen bevorderen.

DNA-profi elen verkregen van complexe DNA-mengsels zoals beschreven in 
hoofdstuk 5 behoren tot de meest uitdagende profi elen om te interpreteren en te 
rapporteren in forensisch zaakonderzoek. In hoofdstuk 6 hebben we vier van deze 
complexe mengsels gebruikt om zaken na te bootsen. In deze nagebootste zaken 
maakten we gebruik van de DNA-profi elen van vier individuele amplifi caties en het 
consensus DNA-profi el; deze werden vergeleken met de referentie DNA-profi elen 
van een hypothetisch slachtoffer en een verdachte. De vier zaken werden door middel 
van stapsgewijs vergelijkend DNA-onderzoek beoordeeld door DNA-deskundigen van 
het NFI. De interpretaties van de DNA-deskundigen werden vervolgens vergeleken 
met de uitkomsten die werden verkregen met een statistisch model dat geschikt is voor 
het analyseren van LT DNA-resultaten en met de daadwerkelijke samenstelling van de 
DNA-mengsels. Met deze studie geven we inzicht in hoe op het NFI de beoordeling 
van zaken met complexe DNA-mengsels plaatsvindt. Deze uiteenzetting laat zien 
dat het evalueren van complexe LT DNA-profi elen mogelijk is, aangezien voor elke 
zaak de verkregen resultaten corresponderen met de samenstelling van het mengsel 
in die zaak. Tevens geven we aan dat het belangrijk is om niet alleen te investeren 
in methoden voor het analyseren van minimale hoeveelheden DNA, maar om ook 
aandacht te besteden aan de implementatie van statistische methoden in forensisch 
zaakonderzoek en aan het ontwikkelen van richtlijnen om op een onbevooroordeelde 
manier de verkregen resultaten te interpreteren en te rapporteren. 

Al met al dragen de in dit proefschrift beschreven onderzoeken bij aan het 
verbeteren van het forensisch DNA-onderzoek en geven ze inzicht in en bieden ze 
handvatten voor de analyse en interpretatie van complexe DNA-profi elen.




