
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Development of RNA profiling tools and the implementation in forensic casework

Lindenbergh, P.A.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lindenbergh, P. A. (2014). Development of RNA profiling tools and the implementation in
forensic casework. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/development-of-rna-profiling-tools-and-the-implementation-in-forensic-casework(0202e078-6c9b-43d8-88ad-8ec605d796e7).html


Epilogue
Summary

Nederlandse samenvatting
List of publications

Curriculum vitae 
Dankwoord/Acknowledgements





Epilogue

163

Epilogue

Summary

 In this thesis we have explored the use of mRNA profiling applications as tools 
for human body fluids and organ tissue identification of biological material found on 
crime scenes. The chapters cover the developmental processes and validation aspects 
of two RT-PCR multiplex assays; one aiming at body fluids and skin, and the second 
identifying organ tissues. In addition, detailed information is provided on the analysis 
of mixed RNA profiles, interpretation guidelines necessary for the implementation of 
RNA profiling in forensic laboratory and the prevalence of specific cell types on public 
objects. 
 In the current forensic framework, methods used to obtain information 
on the cellular origin of stains found on crime scene samples are mostly based on 
histological and immunological principles. These methods have limited sensitivity 
and are presumptive, which means that definitive statements on the biological origin 
cannot be given. Around thirteen years ago, mRNA profiling emerged as a possible 
alternative method for body fluid identification. Some tissue specific mRNA markers 
for common body fluids like blood, semen and saliva were identified but an all-in-one 
system for the simultaneous amplification of these markers was not yet developed. 
In Chapter 1 we describe the development and validation of an end-point multiplex 
RT-PCR assay with CE detection for the simultaneous detection of blood, saliva, 
semen, menstrual secretion, vaginal mucosa and skin. To accommodate the profiling 
of both mRNA and DNA, a co-isolation procedure was developed combining a DNA 
and an RNA isolation method. The performance of the co-isolation procedure was 
compared with the current in-house standard DNA isolation protocol used at the 
NFI and found to approach the DNA yields. Next, 19 markers were selected from 
literature studies and combined to form a single multiplex assay. The 19-plex analyses 
three housekeeping, three blood, two saliva, two semen, two menstrual secretion, 
two vaginal mucosa, three general mucosa and two skin markers. Through analysis 
of 15 different sets of body fluid and skin samples (8 individuals each), we found 
that the combination of markers used to identify the different tissue types yielded 
RNA profiles specific for each of the investigated tissues. Although differences in 
peak heights between different markers for the same tissue were obtained, this did 
not negatively affect the result of RNA profiling. The sensitivity of the 19-plex was 
assessed by analysis of a dilution series and proved sensitive as full RNA profiles 
could be obtained from a minimum of 0.05 µL of blood, saliva and semen whereas 
0.1 µL of these body fluids was necessary to obtain full DNA profiles. The ability 
to detect mRNA in old and possibly degraded biological material was also assayed
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using samplings from objects, which were stored up to 28 years. RNA profiles could 
successfully be generated for, amongst others, saliva present on a 6-year-old pacifier 
and a 10-year-old buccal swab, skin on jewellery and musical instruments stored up 
to 12 years and menstrual secretion on a 4-year-old bed sheet. We also investigated 
whether RNA could be analysed in stored extracts. DNA extracts from ten mock 
casework samples and 24 fresh flow-through fractions (collected after binding of DNA 
on a DNA column), all of known cell type, were subjected to RT-PCR analysis. Positive 
RNA profiling results were obtained in only five instances, which indicates that by use 
of commonly used forensic DNA isolation methodologies, RNA will degrade and thus 
will rarely be analysable. From February 2010 up to September 2013, this assay has 
been applied in 57 cases analysing 340 samples.
 Next to the technical aspects of new methodologies, additional consideration 
has to be given to profiling strategies and the means by which forensic results are to 
be interpreted. In Chapter 2, we describe the development of a stepwise strategy for 
obtaining the most optimal RNA profiling result for a case, free of any form of cognitive 
bias, suitable for any mRNA based multiplex assay. This strategy mainly involved the 
repetitive analysis of different amounts of cDNA with scoring rules based on the x=n/2 
rule for each tissue type represented in the multiplex. A scoring table was designed in 
which profiling results are summarised through assigning one of six scoring categories 
to each tissue assessed by the multiplex. The procedure was evaluated using seven 
mock cases particularly suitable for RNA profiling. Samples from each mock case were 
investigated using six conventional methods for presumptive body fluid inference 
and these test results were compared those obtained by to the RNA/DNA profiling 
methodology. For all investigated mock cases the results from the presumptive tests 
concurred with the RNA profiles. Also, concordant DNA profiles were obtained. 
Compared to the results of the presumptive tests, RNA profiling was found to be 
extra informative for case samples containing vaginal mucosa, menstrual secretion and 
skin cells. Since for these tissues presumptive tests are not available, RNA profiling adds 
a new and highly useful layer of information. Next, we contemplated on how to report 
combined DNA and RNA profiling data to the judiciary or other applicants. Using the 
results from one of the mock cases (representing clipped fingernails containing vaginal 
mucosa) we showed that exemplary conclusions on the DNA and RNA level could be 
made and that formulation of prosecution and defence hypotheses on the origin level 
as well as on activity level can be useful. A verbal scale was found to be informative to 
indicate the strength of the formulated conclusions. 
 Chapter 3 describes a study on DNA and RNA profiling of straightforward two-
component mixtures to investigate how donors and cell types can be associated. Mixed



Epilogue

165

Epilogue

profiles occur frequently in forensic casework and association between donors and cell 
types may be informative for case interpretation. We investigated whether the peak 
height data of DNA and RNA profiles could be used to infer these associations. For 
this purpose, 34 basic two-component mixtures (two cell types provided by different 
donors) composed of six different cell types were prepared in three different ratios 
(1:1, 1:5 and 5:1) based on DNA mixture ratios and subjected to DNA and RNA 
profiling. For RNA profiling, a 14-plex was used composed of markers described in 
Chapter 1. When comparing observed ratios to designed ratios, deviating results were 
obtained. For some mixtures containing semen with blood, saliva with blood and saliva 
with semen, corresponding mixture ratios between DNA and RNA peak heights were 
found. For the majority of the other mixtures, the major DNA component did not 
correspond to the higher RNA peaks in the RNA profile. Next, the effect of different 
donors and replicate profiling as well as the effects of sample degradation on mixture 
ratios were assessed using nine sets of saliva with blood mixtures. The different donor 
sets showed variable results between mixture ratios indicating that these can affect 
correct association between DNA profiling and RNA cell typing. Also in a quadruplicate 
analysis, replicate sets showed large differences in peak heights and calculated cell type 
ratios for which a specific reason cannot be identified. To investigate the effects of 
degradation, samples were degraded by means of temperature, high humidity and UV-
light. Following DNA profiling and RNA cell typing we inferred that each degradation-
inducing method affected DNA and RNA profiles differently and that methods had 
dissimilar effects on the association of donor and cell type. We conclude the chapter 
by discouraging the use of peak height data from DNA and RNA profiles for the 
association of different donors and cell types unless gender-specific cell types and two 
donors of different genders are involved. 
 Another topic of interest during is the criminalistic value of DNA and RNA 
profiles. Next to cell material deposited on an object during the act of a crime, 
redundant biological material with no link to the criminal event can be present which can 
complicate reconstruction of the events that took place. In Chapter 4 we investigated 
the prevalence of human cell material using DNA and RNA analyses. With RNA 
analyses, the multiplex described in Chapter 1 supplemented with a sensitive new skin 
marker was used for 60 samplings (ten different objects, six samples each). The objects 
were anticipated to be frequently handled by various persons. Samples were collected 
using DNA-free adhesive tape lifts. For 54 of the 60 samples measurable DNA yields 
were obtained using a highly sensitive human-specific quantitation method, which is the 
Alu repeat system. The majority of the DNA profiles of all 60 samples, generated using 
NGM DNA profiling, resulted in DNA profiles with allele calls under the stochastic 
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threshold. Generally, two or more contributors were involved and samples with more 
than one contributor tended to have higher DNA yields. RNA cell typing results 
(performed in quadruplicate and analysed using the method described in Chapter 2) 
were obtained for nearly all samples and in which skin was regarded observed in 93 
% of the samples. An additional cell type (besides skin) was observed in 13 % of the 
samples and involved vaginal mucosa or saliva. Signals for blood, menstrual secretion 
and semen were not observed in the sample set. When examining the relation 
between observed cell type and DNA yield it was shown that samples containing 
saliva or vaginal mucosa contained relatively high DNA yields but also skin alone can 
provide high DNA quantities. Some objects tend to carry more cellular material such 
as (paper) money.
 In a forensic setting, biological material found on a crime scene is not restricted 
to body fluids and skin but can also involve organ tissues especially with violent crimes. 
In Chapter 5 we explored whether the approach of using a combined DNA/RNA 
extraction and multiplex analysis described in Chapter 1 for body fluids, could also 
be applied to organ tissues. Using the BIOGPS expression database, 41 candidate 
mRNA markers for the identification of brain, lung, liver, skeletal muscle, heart, kidney 
and skin, were selected. The capacity of these markers to differentiate between these 
organs was determined using five selection rounds analysing an extensive set of test 
samples which involved 36 excised autopsy specimens, 49 frozen tissue sections, 
20 commercially available RNAs from different human tissues. After selection, 14 
markers were found to be tissue-specific and were incorporated in an endpoint RT-
PCR multiplex together with additional control markers to yield a final 17-plex. The 
markers in this 17-plex were specific for their target tissue and sensitive as picogram 
amounts of organ tissue were sufficient for successful RNA profiling. The 17-plex 
was in addition able to successfully analyse samples from a blind test set single source 
and mixed samples, prepared from autopsy material) and samples from a mock 
abdominal stabbing. Despite that some autopsy samples were degraded (based on 
DNA profiling), full RNA profiles could be generated from which it can be inferred 
that the multiplex can manage degraded samples. The results of RNA organ typing also 
allowed interpretation through the approach described in Chapter 2. This multiplex 
assay has also been applied in casework and from November 2012 up to September 
2013, 15 cases (33 samples) have been assessed. 
 The methods, which have been developed and used in this thesis are aimed 
to provide the forensic community a new reliable framework to assess and report the 
biological origin of forensic specimens. This study provides a detailed insight in the 
most important technical aspects of this methodology and shows that RNA profiling is 
fit for purpose.
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Nederlandse Samenvatting

 Binnen het huidige forensische onderzoek wordt genetische informatie 
in toenemende mate gebruikt om een veelzijdigheid aan donorkarakteristieken te 
achterhalen. Naast informatie omtrent de donor van een spoor, waar DNA een 
hoofdrol in speelt, kan informatie over de biologische origine van hetzelfde spoor van 
belang zijn om bijvoorbeeld een reconstructie te kunnen maken van de activiteiten die 
op het plaats delict hebben plaatsgevonden. De methoden die momenteel gebruikt 
worden om informatie over de biologische oorsprong van forensische monsters te 
verkrijgen zijn veelal gebaseerd op histologische en/of immunologische principes. Het 
grote voordeel is dat deze methoden snel en eenvoudig zijn toe te passen. Echter, 
deze hebben ook een beperkte gevoeligheid en zijn presumptief, wat inhoudt dat 
absolute uitspraken over de biologische oorsprong van een betreffend spoor 
niet gemaakt kunnen worden. In 1999 werd voor het eerst de toepassing van het 
boodschapper-RNA (mRNA) molecuul als mogelijk alternatief voor de identificatie 
van lichaamsvloeistoffen beschreven. Deze moleculen vormen de schakel tussen de 
genetische informatie in het DNA, aanwezig in de celkern, en de eiwitten die de 
biologische functies vervullen. Per celtype komen verschillende van deze mRNA-
moleculen specifiek tot expressie. De analyse van een combinatie van deze mRNA-
markers zou daarom in theorie gebruikt kunnen worden om de biologische origine van 
forensische monsters te kunnen bepalen. 
 Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de toepassing van mRNA-
profilering als techniek om op een plaats delict gevonden humane lichaamsvloeistoffen 
en orgaanweefsels te kunnen onderscheiden en identificeren. De hoofdstukken zetten 
de ontwikkelingsprocessen en validatie-aspecten uiteen van twee verschillende RT-PCR 
multiplex analysemethoden; één gericht op de identificatie van lichaamsvloeistoffen en 
huidcellen, en een tweede voor orgaanweefsels. Daarnaast wordt in detail ingegaan 
op de analyse van RNA-mengselprofielen, worden richtlijnen geschetst voor de 
onbevooroordeelde uitvoering van RNA-profilering en interpretatie van RNA-
profielen en is de prevalentie van specifieke celtypen aanwezig op enkele objecten in 
openbare locaties onderzocht. 
 Gedurende de laatste veertien jaar zijn er voor enkele lichaamsvloeistoffen 
die veelvuldig voorkomen in forensische monsters op een plaats delict (waaronder 
bloed, speeksel en sperma), specifieke mRNA-merkers geïdentificeerd. Een 
systeem waarin simultaan deze mRNA-merkers forensische monsters kunnen 
onderzoeken was echter bij aanvang van dit promotieonderzoek nog niet beschikbaar. 
Hoofdstuk 1 beschrijft de ontwikkeling en validatie van een multiplex RT-PCR-
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analysemethode met detectie door middel van capillaire elektroforese. Hiermee 
kunnen bloed, speeksel, sperma, menstruele secretie, vaginale mucosa en huid 
gelijktijdig worden aangetoond. Om zowel DNA als mRNA uit hetzelfde monster 
te kunnen profileren, moeten beide moleculen eerst efficiënt geëxtraheerd worden. 
Hiervoor zijn een aparte DNA- en RNA-isolatiemethode met elkaar gecombineerd 
tot een nieuwe co-isolatiemethode die een vergelijkbare DNA opbrengst oplevert 
in vergelijking met de standaard DNA-isolatiemethode die momenteel op het NFI 
in gebruik is. Voor de analyse van bovengenoemde lichaamsvloeistoffen en huid 
werden vervolgens negentien merkers geselecteerd op basis van literatuuronderzoek 
en gecombineerd in een multiplex analysemethode. Deze omvatte drie merkers 
die als positieve controle dienen, drie bloedmerkers, twee speekselmerkers, twee 
spermamerkers, twee menstruele secretiemerkers, twee vaginale mucosamerkers, drie 
algemene mucosamerkers en twee huidmerkers. De analyse van vijftien verschillende 
lichaamsvloeistof- en huidmonsters (acht personen elk) toonde aan dat de combinatie 
van de merkers specifieke RNA-profielen opleverden voor elk van de onderzochte 
weefseltypes. Hoewel er tussen de merkers die gebruikt werden voor de analyse 
verschillen in hoogte van de pieken aanwezig in een electroferogram zichtbaar waren, 
bleek dit geen negatieve invloed te hebben op de resultaten en de kwaliteit van de 
RNA-profilering. De gevoeligheid van de analysemethode werd bepaald door middel 
van de analyse van een verdunningsreeks van verschillende hoeveelheden bloed, 
speeksel en sperma. Waar voor DNA-profilering volledige profielen werden verkregen 
bij een minimale hoeveelheid 0.1 µL van alle drie de lichaamsvloeistoffen, bleek voor 
volledige RNA-profilering 0.05 µL afdoende. Naast de technische aspecten van de 
analysemethode, is ook onderzocht of het mogelijk was om mRNA aan te tonen in 
(tot 28 jaar) oude objecten waarbij het biologisch materiaal mogelijk is gedegradeerd. 
RNA-profielen konden succesvol gegenereerd worden voor onder andere speeksel 
aanwezig op een zes jaar geleden gebruikte speen en een tien jaar oude bemonstering 
met wangslijmvliescellen. Huid aanwezig op sieraden en muziekinstrumenten die tot 
twaalf jaar lang waren opgeslagen, alsmede menstruele secretie op een 4 jaar oude 
matrasovertrek konden ook worden geïdentificeerd. Ook is onderzocht of RNA 
geanalyseerd kon worden in opgeslagen DNA-extracten. Hiertoe werden DNA-
extracten van tien testzaken en 24 doorloopfracties verzameld, allen van bekend 
biologische origine. Positieve profileringsresultaten werden verkregen in slechts vijf 
monsters waaruit geconcludeerd kan worden dat met de huidige forensische DNA-
isolatiemethoden het aanwezige RNA degradeert en niet kan worden geanalyseerd. 
Van februari 2010 tot en met september 2013 is RNA-onderzoek toegepast in 57 
verschillende criminele zaken met 340 bemonsteringen. 
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 Afgezien van de technische aspecten van de nieuwe mRNA-profileringstechniek, 
zijn de profileringsstrategie en een goed onderbouwende wijze van de interpretatie 
van RNA-profielen eveneens van wezenlijk belang. Hoofdstuk 2 behandelt de 
ontwikkeling van een stapsgewijze strategie met als doel om het meest optimale 
RNA-profileringsresultaat te verkrijgen, vrij van elke vorm van beïnvloeding, die 
toegepast kan worden op elke RT-PCR multiplex analysemethode. Deze strategie 
omvat voornamelijk de herhaalde analyse van verschillende hoeveelheden cDNA. 
Voor de beoordeling van de RNA-profielen zijn scoringsregels ontwikkeld gebaseerd 
op de x=n/2 regel (die ook bij de analyse van low template DNA middels consensus 
profilering in het huidige forensische onderzoek gebruikt wordt), voor elk weefseltype 
vertegenwoordigd in de multiplex. Na beoordeling worden de profileringsresultaten 
samengevat weergegeven in een tabel, waarbij elk weefseltype gescoord kan worden 
in één van zes ontwikkelde scoringscategorieën. Om deze procedure te evalueren, 
zijn monsters van zeven testzaken onderzocht waarvoor RNA profilering interessant 
zou zijn. Voor alle monsters werd de biologische origine bepaald door middel van zes 
conventioneel presumptieve methoden en met de nieuw ontwikkelde RNA/DNA-
profileringstechniek. Bij alle onderzochte testzaken kwamen de resultaten van de 
presumptieve methoden overeen met de RNA-profileringsresultaten. Ook op DNA-
niveau werden concordante resultaten verkregen. In vergelijking met de presumptieve 
testresultaten bleek de RNA-profileringstechniek vooral informatief voor monsters 
die vaginale mucosa, menstruele secretie of huidcellen bevatten: aangezien er voor 
deze weefsels geen presumptieve tests op markt beschikbaar zijn, voegt RNA-
profilering hier nieuwe informatie toe. Aansluitend is overwogen op welke wijze de 
gecombineerde DNA- en RNA-profileringsresultaten gerapporteerd konden worden 
aan de rechterlijke macht of andere aanvragers. Aan de hand van de resultaten van 
een van de testzaken, waarin geknipte vingernagels met daarop vaginale mucosa 
bemonsterd en geanalyseerd waren, laten we zien welke voorbeeldconclusies op 
grond van het DNA- en RNA-onderzoek gemaakt kunnen worden. Daarbij hebben 
we ook afgeleid dat het formuleren en toetsen van hypotheses door zowel de officier 
van justitie als de verdediging aangaande de biologische origine van de monsters nuttig 
kan zijn voor de beoordeling van het bewijs in een zaak. Tevens zijn hierbij hypothesen 
op activiteitsniveau beschouwd die zich richten op de mogelijke handeling of activiteit 
waarop een gevonden spoor op de plaats delict terecht is gekomen. Het gebruik van 
een verbale schaal om de sterkte van het de geformuleerde conclusies uit te drukken 
leek hierbij relevant. 
 Veel forensische sporen die zijn veiliggesteld op een plaats delict kunnen 
celmateriaal bevatten van meer individuen. De analyse van het aanwezige DNA en
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RNA in deze sporen leidt in deze gevallen vaak tot mengprofielen. In vergelijking 
met enkelvoudige profielen zijn mengprofielen vaak lastiger te interpreteren tenzij 
verschillende donoren genetisch materiaal in een zeer verschillende ratio hebben 
bijgedragen. Om een goede reconstructie te kunnen maken van de omstandigheden 
die zich hebben afgespeeld tijdens een misdrijf, kan het informatief zijn om de donoren 
van een gevonden spoor te kunnen associëren met een gevonden celtype. In hoofdstuk 
3 is onderzocht of deze associaties gemaakt konden worden door de piekhoogtes 
van DNA- en RNA-profielen van eenvoudige tweecomponentmengsels met elkaar 
te vergelijken. Hiertoe werden 34 twee-componenten mengsels geanalyseerd welke 
bestonden uit twee (van in totaal zes) verschillende celtypes van verschillende donoren. 
Deze mengsels werden bereid in drie verschillende ratio’s (1:1, 1:5 en 5:1) aan de hand 
van DNA-mengverhoudingen en onderworpen aan DNA- en RNA-profilering. De 
RNA-profilering werd uitgevoerd voor 14 van de merkers beschreven in hoofdstuk 
1 en de DNA-profilering door middel van de NGM kit. Van alle 34 mengsels werden 
de theoretische ratio’s vergeleken met de experimentele ratio’s, berekend uit de 
corresponderende piekhoogte van de DNA- en RNA-profielen. Bij deze vergelijking 
werden afwijkende ratio’s waargenomen. Voor sommige mengsels die bestonden uit 
sperma met bloed, speeksel met bloed en speeksel met sperma bleken de ratio’s tussen 
de DNA- en RNA-piekhoogtes te corresponderen met de theoretische ratio’s. Van het 
merendeel van de overige mengsels kwam de hoofdcomponent in het DNA-profiel 
niet overeen met de hogere pieken in het bijbehorende RNA-profiel. Er kunnen meer 
factoren zijn die een bijdrage hebben kunnen leveren aan deze afwijkende resultaten. 
Daarom zijn vervolgens de invloed van verschillende donoren, replicatie en afbraak 
op de mengselratio’s onderzocht in negen onderzoeksets bestaande uit mengsels van 
speeksel met bloed. Na analyse van zowel de set met verschillende donoren alsmede 
een viervoudige replicatie-analyse werden grote verschillen gevonden met betrekking 
tot piekhoogtes en experimenteel bevonden mengselratio’s. Dit betekent dat deze 
variabelen een uiteindelijk resultaat sterk kunnen beïnvloeden. Een specifieke reden 
voor het ontstaan van deze grote verschillen zijn niet gevonden. Om het effect van 
afbraak op zowel DNA als RNA op de mengselratio’s te onderzoeken zijn de mengsels 
onderworpen aan verschillende temperaturen, hoge vochtigheid en UV-licht. Uit de 
resultaten van de DNA-profilering en de bijbehorende celtypebepaling, konden we 
afleiden dat elke degradatie-inducerende methode de associatie van donor en celtype 
op een andere en specifieke manier beïnvloedde. We eindigen het hoofdstuk met het 
ontmoedigen van het gebruik van piekhoogtes in DNA- en RNA-profielen om donor 
en celtype met elkaar te associëren. Een uitzondering kan echter gemaakt worden 
voor een mengsel dat sekse-specifieke celtypen en twee donoren van een verschillend 
geslacht bevat.
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 Net als de resultaten van DNA-profilering, moeten ook de resultaten van 
RNA-profilering in context van een zaak beschouwd worden en kan in de rechtszaal 
de criminalistieke waarde van het RNA-onderzoek aan de orde komen. Naast 
celmateriaal dat tijdens een misdaad op een object kan worden achtergelaten, kan 
hierop reeds celmateriaal aanwezig zijn dat is achtergelaten op enig ander moment 
door individuen die niets met de zaak van doen hebben, wat de interpretatie van 
de resultaten van een onderzoek kan bemoeilijken. In hoofdstuk 4 hebben we door 
middel van DNA- en RNA-analyses onderzocht hoeveel en welk type celmateriaal kan 
voorkomen op publieke objecten waarvan verondersteld kan worden dat deze vaak 
en door veel verschillende personen zijn aangeraakt. Deze analyses zijn uitgevoerd 
op 60 bemonsteringen welke bestonden uit zes onafhankelijke monsters voor tien 
verschillende objecten. De monsters werden verzameld door middel van DNA-vrije 
tape. Voor de RNA-analyses is de multiplex analysemethode zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 gebruikt, aangevuld met een gevoelige nieuwe huidmerker. Voor 54 van 
de 60 bemonsteringen, kon met een zeer gevoelige kwantificeringsmethode die tot 
0,5 picogram humaan DNA per microliter kan meten, een meetbare hoeveelheid 
DNA gedetecteerd worden. Uit NGM-DNA-profilering bleek dat het bemonsterde 
celmateriaal van het merendeel van de objecten van minimaal twee donoren afkomstig 
was. Het merendeel van deze DNA-profielen bevatte allelen met piekhoogtes onder 
de stochastische grenswaarde. Verder bleken de monsters waar meer dan twee 
donoren een bijdrage aan hadden geleverd een hogere DNA-opbrengst te hebben 
dan de monsters waarbij het celmateriaal van één enkele donor afkomstig was. RNA-
celtyperingsresultaten (geanalyseerd in viervoud volgens de in hoofdstuk 2 beschreven 
analysemethode) werden verkregen voor bijna alle monsters. In deze monsters werden 
huidcellen in 93 % van de gevallen waargenomen. Naast huidcellen werd een tweede 
celtype (vaginale mucosa óf speeksel) gevonden in 13 % van de monsters. Signalen voor 
bloed, menstruele secretie en sperma werden in deze monsters niet gedetecteerd. 
Onderzoek naar de relatie tussen het waargenomen celtype en de DNA-opbrengst 
toonde aan dat de monsters die speeksel of vaginale mucosa bevatten de hoogste 
DNA-opbrengst leverden. Hoge DNA-opbrengsten werden echter ook gedetecteerd 
bij de monsters die alleen maar huidcellen bevatten. Sommige objecten, zoals (papier)
geld, lijken stelselmatig meer DNA dan andere publieke objecten te bevatten.
 De sporen die gevonden worden op een plaats delict kunnen naast 
lichaamsvloeistoffen en huid ook orgaanmateriaal bevatten, wat met name aangetroffen 
kan worden bij gewelddadige misdrijven. In hoofdstuk 5 onderzochten we of de 
toepassing van de DNA/RNA co-extractie en multiplex analyse, zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 voor lichaamsvloeistoffen, ook toegepast kon worden op orgaanweefsels. 
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Voor de identificatie van hersen-, long-, lever-, spier-, hart- en nierweefsel en van 
huid werden, middels de BIOGPS expressie database, 41 potentiële mRNA-merkers 
geselecteerd. De geschiktheid van deze merkers voor orgaantypering werd bepaald door 
middel van vijf selectieronden waarin een grote set aan testsamples werd geanalyseerd. 
Deze set bestond uit 36 uitgesneden autopsiemonsters, 49 bevroren weefselsecties en 
commercieel verkrijgbaar RNA afkomstig van 20 humane organen. Na selectie bleken 
uiteindelijk 14 merkers weefselspecifiek voor de geselecteerde organen en werden 
deze samen met referentiemerkers samengevoegd tot een 17-plex analysemethode 
geschikt voor eindpunt RT-PCR detectie. Additionele weefselanalyses met de 17-plex 
toonde aan dat de aanwezige merkers specifiek waren voor het juiste orgaanweefsel 
en gevoelig genoeg om picogram-hoeveelheden orgaanweefsel te kunnen detecteren. 
Bovendien bleek het mogelijk om aanwezig weefsel van bemonsteringen van een blinde 
studie (20 zuivere en gemixte orgaanweefsels verkregen door autopsie) en van een 
mes na een geïmiteerde steek in de buikregio, succesvol te kunnen analyseren. Ook 
uit afgebroken autopsieweefsel (geconcludeerd op basis van DNA-profileringsdata) 
werden volledige RNA-profielen verkregen, wat inhoudt dat de multiplex ook gebruikt 
worden voor gedegradeerde bemonsteringen. De resultaten die verkregen worden uit 
de RNA-orgaantypering kunnen, net als de analysemethode voor lichaamsvloeistoffen 
en huid, ook geïnterpreteerd worden met behulp van de methode beschreven in 
hoofdstuk 2. Van november 2012 tot september 2013 is deze multiplex analysemethode 
gebruikt in 15 zaken (33 samples).
 In dit proefschrift is een nieuwe betrouwbare methode gepresenteerd om 
de biologische oorsprong van forensische sporen te onderzoeken en te rapporteren. 
Deze studie biedt een gedetailleerd inzicht in de belangrijkste technische aspecten van 
deze methode en laat zien dat RNA-profilering geschikt is voor deze doelstelling. 
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In het begin van 2008 begon ik met een afstudeerstage bij de Research and 
Development (R&D) groep van de afdeling Humane Biologische Sporen (HBS) van 
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ik had nooit kunnen denken dat ik iets meer 
dan een half jaar later zou mogen beginnen aan een promotieonderzoek. Wat een 
ongelooflijk grote kans en wat spannend! Nu, meer dan zes jaar later, weet ik het zeker: 
ik ben in een bevoorrechte positie geweest! Het NFI is een geweldige omgeving waar 
mensen van verschillende disciplines samenwerken met als doel een nobel streven: de 
middelen leveren waardoor uiteindelijk een rechter in een zaak zijn oordeel kan vellen. 
Ik heb hier mijn aandeel aan mogen leveren. Het resultaat van deze jaren onderzoek 
is een methode die actief binnen het NFI wordt toegepast in een verscheidenheid 
van zaken. Inmiddels zijn veel mensen, zowel analisten als DNA-deskundigen, ook 
gespecialiseerd in RNA en kunnen we met deze methode meer informatie uit een 
spoor halen. Het is een illusie te denken dat ik al dit werk alleen heb gedaan. Verre van! 
Hetgeen u in dit boekje gelezen hebt is het resultaat van de bijdragen van een hoop 
verschillende mensen. Ik maak graag van deze mogelijkheid gebruik om enkele mensen 
in het bijzonder te danken voor hetgeen ze voor mij betekend hebben. 

Met pluim bovenaan: Titia! Het eerste gesprek wat ik met je hebt gevoerd was erg 
fijn, direct en to the point net als de vele andere vergaderingen die we samen hebben 
gevoerd. De kennis die je bezit is enorm en de manier waarop je die gebruikt om 
onderzoek te doen in de forensische genetica en statistiek is echt indrukwekkend. Je 
hebt mij de ruimte gegeven om zelf onderzoek te doen en je was altijd beschikbaar 
om even te discussiëren over de te volgen weg richting het doel. Je open deur manier 
van managen heb ik altijd erg gewaardeerd. Even een PowerPoint doornemen? 
Afspraak plannen, aanpassen en geven: efficiënt en effectief! Ook bij afwezigheid op 
het NFI was je thuis altijd benaderbaar. Even bellen als ik een vraag had tijdens het 
submitten van mijn eerste paper met op de achtergrond vlees sissend in de pan? 
Geen probleem. Geweldig! Ik weet dat je ook op jouw vrije momenten veel aan mijn 
stukken hebt gewerkt waardoor ik weer snel verder kon, dank daarvoor. Ik was geen 
schrijfwonder en je hebt daar veel sturing in gegeven. Ik heb daar oprecht veel van 
geleerd en kan door jou nu makkelijker wetenschappelijke teksten op papier zetten. 
De meeste werkbesprekingen hebben wij niet op NFI gevoerd maar op de fiets en 
in de trein, hangend aan een paal in de drukte of op een bankje als we geluk hadden. 
“Hetplotseling wegvallen van signaal in dat pyrogram… zou dat een SNP kunnen zijn?” 
Fietsen met mij was niet altijd even veilig voor jou en andere weggebruikers: zo nu en 
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dan knalde ik, kijkend naar jou, tegen jou of een hardloper aan… Maar de botsingen 
die ik heb gehad waren niet altijd mijn schuld! Je bent volhardend en geeft niet op. 
Zelfs niet toen het voorwiel van je fiets was dubbel gebogen door vandalen op station 
Ypenburg. Je boog dat wiel terug, sprong er even op en fietste naar het NFI. Ik zal 
die tijd niet snel vergeten. We hebben tijdens onze gesprekken ook veel gelachen en 
ik vond het fijn dat we ook onderwerpen buiten het werk om vertrouwelijk konden 
bespreken. Ik denk dat je mij vooral geleerd hebt om zelfkritisch te zijn en te blijven, 
een eigenschap cruciaal in de wetenschappelijke wereld. Op veel gebieden heb je mij 
van waardevol advies voorzien. Het duurde even eer we echte resultaten hadden (ik 
had een “incubatieperiode” nodig voordat het lab werd opgegaan) maar hoop dat je 
ook trots bent op de resultaten die we bereikt hebben. Zonder jou was ik hier nu niet 
geweest. Titia, echt ongelooflijk bedankt voor alles. Ik heb zeer veel van je geleerd en 
ik vind het een eer om met je gewerkt te hebben!!!

Beste Ate, al vanaf de eerste colleges die ik van je kreeg in het kader van de master 
Forensic Science ben ik onder de indruk van de manier waarop je je kennis deelt 
en de passie waarmee je dat doet. Ik heb van jou mijn eerste forensische kennis 
mogen opdoen en het optreden als “DNA-deskundige” tijdens de mock court in 
Amsterdam met echte rechters en advocaten staat me nog goed bij. Ook tijdens het 
promotietraject hebben we geregeld gesproken met elkaar en je contacten met het 
AMC waren cruciaal en zeer waardevol. Bedankt voor alle zaken die je voor deze 
promotie geregeld hebt en dat je mijn promotor wilt zijn! 

Graag dank ik de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. P.H. van Tienderen, 
prof. dr. M. Kayser, prof. dr. P. de Knijff, prof. dr. G. Muijzer, prof. dr. A.C. van Asten 
en dr. A.J. Kal voor de tijd en moeite voor zowel het lezen en beoordelen van het 
proefschrift als voor hun rol in de oppositie tijdens de promotieplechtigheid.  
 
Beste Wim, bedankt voor het vertrouwen dat ik van je heb gekregen om binnen 
HBS dit promotieonderzoek te mogen uitvoeren. Het was inspirerend om met je van 
gedachten te wisselen over het RNA onderzoek en de eventuele toepassingen en 
implementatie.

De dagelijkse werkzaamheden vonden plaats binnen de R&D groep, een energiek 
en jong team van mensen die vol enthousiasme ontzettend veel onderzoek en 
zaakwerk verrichten. Ik kan met eerlijkheid zeggen dat ik iedere dag met plezier 
naar het werk ben gegaan om met deze mensen samen te werken. Graag dank 
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ik alle mensen die de afgelopen jaren in het R&D team hebben gezeten: Anuska, Bas, 
Geeta, Natalie, Corina, Hinda, Toineke, Joyce, Daniëlle, Carly, Gerard, Paula, Patrick, 
Lindy, Bryan, Rolla, Saskia, Mirjam, Lise, Abigayle, Diana, Loes, Margreet en Laurens. 
Buiten het werk zagen we elkaar ook met enige regelmaat tijdens (spontane) etentjes, 
een bioscoopje of een drankje. Erg belangrijk! Jullie hebben mijn promotietijd tot een 
onvergetelijke en geweldige tijd gemaakt, ongelooflijk bedankt daarvoor! 
 
Lieve Corina, mijn roomie! Kort na het begin van onze promotietrajecten kwamen we 
samen op een kamer te zitten; goed om gefocussed te werken. Op die kamer hebben we 
samen erg veel momenten gedeeld: zweterige momenten wanneer er een manuscript 
voor een bepaalde tijd ingeleverd moest zijn. Rustige en stille momenten wanneer 
we experimenten uitwerkten of aan het schrijven waren. Euforische momenten bij 
de acceptatie van een paper of ander heuglijk nieuws. Stinkende momenten wanneer 
ik mijn Lipton bosvruchtenthee weer eens tevoorschijn haalde (zelfs Wim is een 
keer op speurtocht gegaan om te achterhalen waar die vreselijke lucht toch vandaan 
kwam), maar ook minder vrolijke momenten konden we samen delen. Boven alles 
was je iemand waarbij ik altijd terecht kon en die ik kon vertrouwen. Ik heb respect 
voor manier waarop jij geconcentreerd kan werken en daarmee in korte tijd veel kan 
realiseren. Bedankt voor de tijd die we hebben mogen doorbrengen. Heel erg fijn dat 
je als paranimf straks naast me wilt staan. 

Lieve Joyce, toen ik bijna klaar was met mijn afstudeerstage kwam jij bij de R&D groep 
je afstudeerstage lopen. Na enkele jaren ging je jezelf ook specialiseren in RNA. Je bent 
van ontzettend grote waarde geweest in zowel het uitvoeren van RNA-profileringen 
op zaakmonsters als in het onderzoek naar de mogelijke associatie tussen celtype 
en donoren. Geen proef was teveel voor je ondanks de enorme hoeveelheid aan 
monsters en pipetteren. Dank je wel daarvoor!! Ik heb gedurende mijn promotie ook 
veel persoonlijke zaken kwijt gekund aan je. Inmiddels ben je een goede vriendin en ik 
hoop dat we elkaar met enige regelmaat kunnen blijven opzoeken. Ik ben erg blij dat 
ook jij straks naast mij wilt komen staan.   
 
Geeta, mijn eerste stappen in de wereld van RNA heb ik met jou mogen maken. 
Voordat ik begon had jij al diverse methodes geoptimaliseerd wat ervoor gezorgd 
heeft dat we snel met de PCRs met zelfontworpen primers verder konden. Wat 
waren we blij met die ene piek van de juiste grootte in het FAM-kanaal! 

Margreet, jij was de laatste student die ik heb mogen begeleiden, en wel op een RNA 
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project! Vanaf het eerste moment ben je voortvarend bezig gegaan. We hadden in 
een eerder stadium reeds markers geselecteerd en primers ontwikkeld en jij hebt 
gedurende je project deze markers getest en gevalideerd op kostbaar materiaal. Daarna 
heb je zelf meer geschikte markers opgezocht en getest. Zelfs na mijn vertrek bij het 
NFI heb je nog veel gepipetteerd om het verhaal beschreven in hoofdstuk 5 compleet 
te maken. Trots was ik op je toen je genomineerd werd voor de beste scriptieprijs 
binnen Avans Hogeschool. Ik wil je bijzonder danken voor al je werk en energie die 
je in dit proefschrift gestopt hebt! Ik wens je heel veel succes met je toekomstige 
forensische carrière! 

Al zijn DNA en RNA beide nucleïnezuren en lijken chemisch best aardig op elkaar, de 
analyse en interpretatie van DNA- en RNA-profielen zijn volledig verschillend. Diverse 
DNA-deskundigen hebben het aangedurfd om zich te verdiepen in het RNA onderzoek, 
dit toe te passen in diverse zaken en zich voor de rechter te verantwoorden. In het 
bijzonder wil ik Petra, Ankie en Ingrid danken voor de vele waardevolle discussies die 
we hebben gevoerd over hoe de resultaten van het RNA-onderzoek het beste konden 
worden weergegeven en hoe het RNA onderzoek binnen HBS geïmplementeerd kon 
worden. 

Graag dank ik ook overige oud-collega’s van de afdeling HBS, NHBS, MFO en Wapens 
& Munitie waarmee ik heb mogen samenwerken.
 
The collaboration with the NFI, the Department of Forensic Molecular Biology of 
the Erasmus MC University Medical Center Rotterdam and the Forensic Laboratory 
for DNA Research of the Leids University Medical Centre Leiden has been fruitful. 
Especially Manfred, Dmitry and Mijke, your support, advice and lively discussions were 
valuable. Thank you very much!

Tijdens het promotieonderzoek ben ik in de bevoorrechte positie geweest om 
betrokken te blijven in het onderzoek naar het vinden van methoden om monozygote 
tweelingen van elkaar te kunnen onderscheiden; een onderzoek wat ik ben gestart 
tijdens mijn afstudeerstage. Na mijn afronding heb ik drie andere afstudeerders mogen 
begeleiden in dit onderzoek wat ik met veel plezier heb gedaan. Mirjam, Lise en 
Abigayle: bedankt voor de samenwerking en de fijne sfeer waarin we, maar vooral 
jullie, het onderzoek uitgevoerd hebben.
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Zonder de vele, vele bemonsteringen van een zeer groot aantal donoren was de data 
die in dit boekje beschreven zijn er nooit gekomen. Ik weet dat ik met enige regelmaat 
mannen én vrouwen wel eens gevraagd heb of zij bijzondere monsters bij zichzelf 
wilden afnemen ten behoeve van mijn onderzoek. Verzoeken die bij zowel mij als 
de donor enig schaamrood op de kaken heeft opgeleverd. Eigenlijk heb ik nooit een 
“nee, sorry” of een “nee, dat wil ik of doe ik liever niet” als reactie gekregen wat ik 
keer op keer geweldig vond. Deze bemonsteringen zijn voor forensisch onderzoek van 
essentieel belang. Graag dank ik alle donoren die voor mij een bemonstering hebben 
afgenomen of waarvan ik een bemonstering heb gekregen. 

Meer dan vier jaar lang begon en eindige elke dag met een treinreis en een fietstocht. 
Je komt tijdens het reizen toevallig vaak dezelfde mensen tegen die je dan toch wel op 
een andere manier leert kennen. In het bijzonder wil ik Titia, Saskia, Kim, Ankie, Peter 
en Irma danken. Door jullie is het reizen iedere dag toch wel een stukje sneller gegaan.

Zes weken na mijn vertrek bij het NFI ben ik begonnen aan mijn huidige baan als 
docent hoger beroepsonderwijs bij Avans in Breda. Ik ben met warmte in het team 
opgenomen en verschillende mensen hebben er voor gezorgd dat ik mezelf heel snel 
thuis ben gaan voelen. Naast de huidige collega’s van ATGM wil ik in het bijzonder 
Walter, Hans, Marleen, Kees, Ellen, Nishant, Annemiek en Peter danken voor jullie 
betrokkenheid. Jan en Paul, bedankt dat ik al mocht beginnen met de wetenschap dat 
mijn boekje nog niet af was. 

Onderzoek kan niet plaatsvinden zonder financiële middelen. Tijdens het promotietraject 
zijn deze middelen geleverd door het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensic 
Genomics Consortium Netherlands (FGCN). Ik ben deze partijen daar zeer erkentelijk 
voor. Marcel, dank voor het organiseren van diverse symposia en andere bijeenkomsten 
die de discussie over een breed scala aan forensisch onderzoek gestimuleerd heeft. 
 
Van bijzonder groot belang zijn ook de familie en vrienden die indirect bij het schrijven 
van dit proefschrift betrokken zijn geweest en mij op verschillende manieren erg 
gesteund hebben. In het bijzonder Wim en Anja en mijn vrienden van zweefvliegclub 
EZAC. Jullie relativerende woorden, knuffels en spontane starts de lucht in hebben mij 
goed gedaan. 
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Lieve pa en ma, vanaf kleins af aan heb ik van mijn eigen keuzes mogen maken. Welke 
richting ik ook besloot op te gaan, jullie hebben mij altijd gesteund en geholpen waar 
het kon. Jullie hebben altijd interesse getoond in mijn werk en zijn te allen tijde bereid 
om waar dan ook en hoe dan ook te helpen. Ik ben erg dankbaar voor de zorg, liefde 
en alles wat jullie voor mij en ons betekend en gedaan hebben. 

Lieve Arwen, van alles wat er op ons pad gekomen is de afgelopen jaren ben jij toch 
wel het mooiste. Vaak heb je op je teentjes bij papa zijn stoel gestaan om te kijken 
wat hij nu weer op zijn laptop aan het doen was en heb je op schoot gezeten om 
mijn teksten van de nodige taalfouten te voorzien. Tijdens de moeilijke momenten 
ben jij altijd ons zonnetje in huis gebleven en ik ben je ontzettend dankbaar voor alle 
momenten dat jij in deze periode een lach op mijn en mama haar gezicht getoverd 
hebt. Ik hoop dat je in je leven dat effect op veel mensen zult blijven hebben.  

Lieve Marlon, de afgelopen jaren zijn voor ons op vele vlakken een (emotionele) 
rollercoaster geweest. Ondanks alles ben jij voor mij de rots in de branding en zonder 
jouw hulp zou dit boekje zijn finale vorm (veel) later bereikt hebben. Op momenten 
dat ik een deadline had zorgde jij voor rust zodat er ook daadwerkelijk wat getypt kon 
worden. En als ik wat getypt had, dan was je altijd bereid om het stuk eens kritisch 
door te nemen. Met de lay-out van het boekje heb je mij echt enorm geholpen. Ik 
hoop dat ik jou straks op dezelfde manier kan helpen! Je vult mij professioneel en 
emotioneel op zoveel aspecten aan en je hebt mij laten zien wat echt belangrijk is in 
dit leven. Ik ben ontzettend trots dat ik samen met jou mag afwachten wat de dag van 
morgen voor ons in petto heeft. 

Alexander


