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Het DNA-profiel
Forensisch DNA-onderzoek is gericht op het verkrijgen van een DNA-profiel uit biologisch
celmateriaal. DNA-profielen kunnen met elkaar worden vergeleken. Het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) genereert en vergelijkt DNA-profielen van biologische sporen,
verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen in strafzaken. Wat is een DNA-profiel en
welke bewijswaarde heeft het in een strafzaak?

DNA
DNA (Deoxyribo Nucleic Acid, in het Nederlands 'desoxyribonucleïnezuur') is de drager van
erfelijke eigenschappen. DNA bestaat uit zeer lange moleculen en zit in de kernen van de
lichaamscellen (zie illustratie 1). Elk DNA-molecuul is samengesteld uit twee ketens van
bouwstenen die in een dubbele spiraal met elkaar zijn vervlochten. Elke bouwsteen in de ene
keten is met een bouwsteen in de andere keten verbonden. Er zijn vier soorten bouwstenen:
A (Adenine), T (Thymine), C (Cytosine) en G (Guanine)*. Zo geeft bijvoorbeeld AGGCTTATAAGTGCCA
de volgorde (sequentie) van de bouwstenen weer in een stukje DNA-keten. De DNA-moleculen in
de celkern zijn omgeven door eiwitten. Deze zorgen ervoor dat de zeer lange DNA-ketens
ordelijk zijn gevouwen. De DNA-moleculen en de eromheen liggende eiwitten vormen samen
de chromosomen. In elke celkern is het DNA verdeeld over 46 chromosomen, die in paren
voorkomen. Van elk paar is één chromosoom (DNA-molecuul) overgeërfd via de (spermacel van de)
vader, het andere via de (eicel van de) moeder. Er zijn 22 paren zogenoemde autosomale
chromosomen en één paar geslachtschromosomen. De geslachtschromosomen bij de man
bestaan uit een X- en een Y-chromosoom en worden weergegeven als XY. De vrouw heeft twee
X-chromosomen, weergegeven als XX. In elke celkern is de erfelijke informatie dus verdeeld
over 23 chromosoomparen.
Hoewel een groot deel van het DNA bij ieder mens hetzelfde is, zijn er ook verschillen. Dit uit
zich bijvoorbeeld in uiterlijke kenmerken zoals oogkleur en lengte. Alleen bij eeneiige twee- of
meerlingen is het gehele DNA hetzelfde.

Elke cel hetzelfde DNA
Het DNA en dus de erfelijke informatie is hetzelfde in alle lichaamscellen van een persoon.
Ze zijn immers allemaal afkomstig van één stamcel, de door de spermacel bevruchte eicel.
Dit is belangrijk voor het forensisch onderzoek. Hierdoor kan het DNA in wangslijmvliescellen (het gebruikelijke referentiemonster) worden vergeleken met het DNA dat is verkregen
uit andere lichaamscellen, bijvoorbeeld uit bloed of sperma.

* De bouwstenen van het DNA bestaan uit een suikermolecuul (desoxyribose), een fosfaat en een base. In het
DNA komen vier verschillende basen voor: Adenine, Thymine, Cytosine en Guanine. De base bepaalt het type
bouwsteen.
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Hypervariabele gebieden
Van het DNA zorgt 2% voor de erfelijke eigenschappen, zoals de kleur van de ogen. De overige
98% ‘codeert niet’ voor erfelijke eigenschappen. Bepaalde plaatsen op dit 'niet-coderende DNA’
verschillen sterk per persoon. Deze zogenoemde hypervariabele gebieden bestaan uit zich
herhalende, repeterende, stukjes DNA van bijvoorbeeld vier bouwstenen, zoals TCAT TCAT
TCAT TCAT TCAT. In een hypervariabel gebied kan het aantal herhalingen van zo'n kort stukje
DNA per persoon sterk variëren, met als gevolg dat de lengte van zo’n gebied sterk kan
verschillen van persoon tot persoon. Hypervariabele gebieden zijn daarom heel geschikt om
biologische sporen naar personen te herleiden. In de wetenschappelijke (Engelstalige) literatuur
worden deze hypervariabele gebieden, die bestaan uit zich herhalende korte stukjes DNA van
slechts enkele bouwstenen, ‘Short Tandem Repeats’ genoemd, afgekort als ‘STR’.

Locus
De plaats van een bepaald hypervariabel gebied op het DNA noemt men 'locus' (meervoud
'loci'). In elke cel zijn de chromosomen en dus de DNA-moleculen in tweevoud aanwezig: één
DNA-molecuul is overgeërfd via de vader, het andere via de moeder. Hierdoor wordt de
verschijningsvorm van een locus bepaald door zowel het desbetreffende hypervariabele
gebied op het DNA-molecuul (chromosoom) dat van de vader is overgeërfd als het
desbetreffende hypervariabele gebied op het DNA-molecuul (chromosoom) dat van de
moeder is overgeërfd.
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Illustratie 1: In de kern van de cel bevinden zich 22 paren autosomale chromosomen en één paar geslachtschromosomen. In de chromosomen zit, omgeven door eiwitten, het DNA. Elk DNA-molecuul is samengesteld uit
twee ketens van bouwstenen, die in een dubbele spiraal met elkaar zijn vervlochten. Elke bouwsteen in de ene
keten is met een bouwsteen in de andere keten verbonden. Er zijn vier soorten bouwstenen: A (Adenine),
T (Thymine), C (Cytosine) en G (Guanine). Bouwsteen A is altijd verbonden met bouwsteen T (en omgekeerd);
bouwsteen G is altijd verbonden met bouwsteen C (en omgekeerd). Illustratie R.S. Enterprises
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DNA-kenmerk
Een hypervariabel gebied wordt gekenmerkt door het aantal keer dat het zich herhalende
stukje DNA voorkomt. Dit noemt men het DNA-kenmerk van het hypervariabele gebied.
Een ander, in de literatuur gebruikt woord voor DNA-kenmerk is 'allel' (meervoud 'allelen').
Het DNA-kenmerk geeft men weer met een cijfer. Het cijfer staat voor het aantal keer dat het
repeterende stukje DNA voorkomt. De verschijningsvorm van een locus duidt men aan met
de DNA-kenmerken van de desbetreffende hypervariabele gebieden op beide DNAmoleculen van het chromosoompaar. Dit geeft men weer met twee, verschillende of gelijke,
cijfers. Stel, een bepaald locus bestaat op het ene DNA-molecuul uit een serie van zes keer het
zich herhalende stukje DNA, terwijl het op het andere DNA-molecuul acht keer voorkomt (zie
illustratie 2). Dan heeft in dit geval het locus de DNA-kenmerken 6 en 8 (notatie 6/8).
Bij een ander persoon is dit zelfde locus bijvoorbeeld op het ene DNA-molecuul negen
herhalingen groot en op het andere DNA-molecuul elf. Dit locus heeft dan bij deze persoon
de DNA-kenmerken 9 en 11 (notatie 9/11). Ook kan het voorkomen dat een locus op beide
DNA-moleculen hetzelfde DNA-kenmerk heeft, bijvoorbeeld twee keer 7 (notatie 7/7).
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Illustratie 2: Sommige plaatsen op het DNA verschillen zeer sterk van persoon tot persoon. Dit zijn de
hypervariabele gebieden. Deze gebieden, loci genoemd, bestaan uit repeterende stukjes DNA van bijvoorbeeld
vier bouwstenen. In een hypervariabel gebied kan het aantal herhalingen van zo'n kort stukje DNA per persoon
sterk variëren. Daardoor zijn deze loci zeer geschikt om personen te onderscheiden. In deze illustratie komt op
het locus met codenaam 'TH01' het repeterende stukje DNA 'TCAT' op (het DNA van) het ene chromosoom zes
keer voor en op (het DNA van) het andere chromosoom acht keer. In dit geval heeft het locus 'TH01' de DNAkenmerken 6 en 8 (6/8). De DNA-analyse apparatuur geeft de DNA-kenmerken van de loci weer als pieken.
Illustratie R.S. Enterprises
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Isoleren
Het NFI voert in veel strafzaken forensisch DNA-onderzoek uit. Het doel is om uit biologische
sporen of referentiemateriaal van verdachten, slachtoffers of betrokkenen een DNA-profiel te
verkrijgen. Een DNA-profiel is een beschrijving van de DNA-kenmerken van verschillende
loci op het DNA. Wanneer het gaat om DNA van de autosomale chromosomen, en dit is
meestal het geval, spreekt men ook wel van een autosomaal DNA-profiel. De eerste stap in
het DNA-onderzoek is het zo zuiver mogelijk isoleren van het DNA uit de biologische sporen
of het referentiemateriaal. Hiervoor maakt het NFI gebruik van verschillende gevalideerde
technieken. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van bruikbaar DNA is dat bij het
veiligstellen van sporen verontreiniging zo veel mogelijk is voorkomen.

Vermeerderen
Om de DNA-kenmerken van het DNA uit een spoor of referentiemonster te kunnen bepalen
moet het DNA van de desbetreffende loci eerst worden vermeerderd. Dit gebeurt met de
zogenoemde Polymerase Chain Reaction (afgekort als ‘PCR’). Deze techniek vermeerdert heel
specifiek het DNA van de te onderzoeken loci. Dit kan al met een zeer geringe hoeveelheid
geïsoleerd DNA. In het forensisch DNA-onderzoek bepaalt men de DNA-kenmerken van ten
minste tien verschillende, over het DNA verspreide loci. Hiertoe onderzoekt men altijd
dezelfde loci. Deze worden met specifieke codes aangegeven, zoals D2S1338, FGA en TH01
(zie illustratie 3). Elk locus heeft zijn eigen set mogelijke DNA-kenmerken. Wanneer de DNAkenmerken van alle onderzochte loci waarneembaar zijn, is er sprake van een volledig DNAprofiel.
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Illustratie 3: Nagenoeg elke cel van het menselijk lichaam heeft een celkern. In de celkern bevinden zich
22 paren autosomale chromosomen en één paar geslachtschromosomen. Het DNA-profiel verkregen met het
standaard door het NFI gebruikte DNA-analysesysteem bestaat uit de DNA-kenmerken van tien hypervariabele
gebieden (loci). Deze loci liggen op tien verschillende chromosoomparen (zie de rode aanduidingen).
Het DNA-profiel bestaat uit DNA-kenmerken van loci op de chromosomen 2, 3, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 19 en 21.
Daarnaast stelt het DNA-analysesysteem het geslacht vast (XX is vrouw; XY is man).
Illustratie R.S. Enterprises
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Pieken
De DNA-analyseapparatuur geeft de DNA-kenmerken van de loci weer als pieken
(zie illustratie 2). De hoogte en breedte van een piek weerspiegelt in welke mate -in welke
hoeveelheid- het DNA-kenmerk aanwezig is. Illustratie 4 is een weergave van een DNA-profiel
met tien loci. Het is een patroon van pieken, met voor elk locus één of twee pieken. Voor het
locus met de code VWA zijn er twee pieken zichtbaar, 17 en 18 (17/18). Dit betekent dat deze
persoon op het ene DNA-molecuul voor dit locus DNA-kenmerk 17 heeft en op het andere DNAmolecuul DNA-kenmerk 18. Voor het locus met de code D3S1358 is er één piek zichtbaar,
15 (15/15). Deze persoon heeft hier op beide DNA-moleculen het DNA-kenmerk 15. Deze piek is
ongeveer twee keer zo groot als de twee pieken die verkregen zouden zijn wanneer dit locus twee
verschillende DNA-kenmerken zou hebben. Daarnaast is er nog een kenmerk dat aangeeft of de
persoon een man of een vrouw is. Bij een man geeft dat kenmerk namelijk twee pieken,
weergegeven als X en Y. Bij een vrouw is er op deze plaats één piek, weergegeven als X. Het DNAprofiel in illustratie 4 heeft X en Y, en behoort dus toe aan een mannelijk persoon.

geslachtskenmerk
(man)

D8S1179

D21S11

D19S433

Code

D16S539

VWA

D3S1358

TH01

D2S1338

D18S51

FGA

D3S1358 VWA

D16S539 D2S1338 D8S1179 D21S11

D18S51

D19S433

TH01

FGA

15/15

17/18

10/13

19/25

10/11

28/31.2

14/15

13.2/14

6/8

21/23

9,6%

14,3%

2,9%

3,7%

1,9%

3,4%

5,0%

2,1%

5,5%

5,6%

hypervariabel
gebied (locus)
DNA-

X/Y

kenmerken

(man)

Frequentie
DNAkenmerkencombinatie
per locus
Berekende
frequentie
DNA-profiel

Vermenigvuldiging van de bovenstaande frequenties van de DNA-kenmerkencombinaties van de loci
(waarna nog een kleine statistische correctie) geeft de berekende frequentie van dit DNA-profiel van
één op 34.000 miljard.

Illustratie 4: Een volledig DNA-profiel. Een DNA-profiel van een persoon heeft per locus één of twee pieken. Zo
heeft bovenstaand DNA-profiel op locus D3S1358 één piek (DNA-kenmerk) en op locus VWA twee pieken
(DNA-kenmerken). Omdat er zowel een piek is voor X als een piek voor Y, is dit DNA-profiel van een man.
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Vergelijken
Het NFI vergelijkt de in de zaak verkregen DNA-profielen met elkaar. Stel, er is een DNAprofiel verkregen van een spermaspoor dat is gevonden op het slachtoffer van een zedendelict.
Bovendien is er een DNA-profiel (verkregen uit referentiemateriaal zoals wangslijmvlies) van
de verdachte. Vergelijking van de DNA-profielen kan twee resultaten opleveren. De DNAprofielen verschillen of ze zijn aan elkaar gelijk. Verschillen de DNA-profielen van elkaar, dan
betekent dit dat de verdachte niet de donor is van dit spermaspoor. Ook als slechts enkele
DNA-kenmerken verschillen, terwijl al de andere DNA-kenmerken gelijk zijn is de verdachte
uitgesloten als donor van dit spermaspoor. In dergelijke gevallen kan het echter wel
interessant zijn te kijken of directe verwanten van de verdachte betrokken kunnen zijn bij het
misdrijf. Als de DNA-profielen van een verdachte en een spoor grotendeels overeenkomen
kan de donor van het spoor mogelijk een familielid van de verdachte zijn.
Zijn de DNA-profielen van het spermaspoor en de verdachte gelijk, dan spreekt men van een
'match'. Dit betekent dat het spermaspoor afkomstig kan zijn van de verdachte.
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Terminologie (autosomaal) DNA-onderzoek in schema
Kern van de menselijke cel
In de celkern bevinden zich 23 paren chromosomen:
22 paren autosomale chromosomen en 1 paar geslachtschromosomen. Van elk
chromosoompaar is één chromosoom overgeërfd via de vader, het ander via de moeder.
In de chromosomen zit het DNA. Het DNA is dus verdeeld over 23 paren chromosomen.
Van elk chromosoompaar is het DNA van het ene chromosoom overgeërfd via de vader, het
DNA van het andere chromosoom via de moeder.
2% van het totale DNA is

98% van het totale DNA is niet

verantwoordelijk voor (‘codeert voor’)

verantwoordelijk voor (‘codeert niet voor’)

erfelijke eigenschappen.

erfelijke eigenschappen.

Bepaalde plaatsen op het ‘niet-coderende’ DNA verschillen zeer sterk van persoon tot
persoon: hypervariabele gebieden. Een hypervariabel gebied bestaat uit zich herhalende
zeer korte stukjes DNA van enkele bouwstenen. Het aantal herhalingen bepaalt de lengte
van het hypervariabele gebied en wordt weergeven als DNA-kenmerk.
Bijvoorbeeld, komt het zich herhalende stukje DNA 17 keer voor, dan heeft het
hypervariabele gebied DNA-kenmerk 17.
De plaats van een hypervariabel gebied op het DNA wordt aangeduid als locus
(meervoud loci). Omdat chromosomen en dus DNA in paren aanwezig zijn, wordt elk locus
bepaald door zowel het desbetreffende hypervariabele gebied op het DNA dat van de vader
is overgeërfd, als het desbetreffende hypervariabele gebied (op dezelfde plaats) op het
DNA dat van de moeder is overgeërfd.
Elk locus wordt weergegeven met de DNA-kenmerken van beide hypervariabele
gebieden. Deze twee DNA-kenmerken kunnen verschillen of gelijk zijn.
Bijvoorbeeld, als op een bepaald locus het repeterende stukje DNA in het ene DNAmolecuul (overgeërfd van de vader) 17 keer voorkomt en in het andere DNA-molecuul
(overgeërfd van de moeder) 18 keer, dan heeft dit locus de DNA-kenmerken 17 en 18,
weergegeven als 17/18. Vanwege hun grote variatie zijn deze loci zeer geschikt om
personen te onderscheiden.
Van tien verschillende loci, verspreid over het DNA van verschillende chromosomen, worden
de beide DNA-kenmerken bepaald. Bovendien wordt het geslacht (man/vrouw) vastgesteld
dat hoort bij het desbetreffende DNA-profiel. De DNA-analyseapparatuur geeft de
waargenomen DNA-kenmerken van de onderzochte loci weer als pieken:
het (autosomale) DNA-profiel.
Voor een volledig DNA-profiel betekent dit dat voor alle onderzochte tien loci de twee
(verschillende of gelijke) DNA-kenmerken bekend zijn, plus het geslacht.
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Kleiner dan één op één miljard
Hoe bijzonder is het wanneer het DNA-profiel van een biologisch spoor gelijk is aan dat van
een verdachte? Met andere woorden: hoe groot is de kans dat het DNA-profiel van een
willekeurig gekozen, niet-verwante persoon gelijk is aan dat van het spoor? Omdat van elk
afzonderlijk DNA-kenmerk de frequentie bekend is, dat wil zeggen hoe vaak het in de
populatie voorkomt, kan men de frequentie van een DNA-profiel berekenen. Dit doet men
door de frequenties van de DNA-kenmerken van de tien loci met elkaar te vermenigvuldigen
(waarbij nog een kleine statistische correctie wordt toegepast). De berekende frequentie van
volledige DNA-profielen van tien loci is altijd kleiner dan één op één miljard.
Zo is de frequentie van het DNA-profiel in illustratie 4 één op 34.000 miljard (één op
34.000.000.000.000). Vergelijkbare frequenties gelden voor alle volledige DNA-profielen en zijn
zo extreem laag dat dit niet meer is te bevatten. Bovendien zijn dergelijke extreem lage
frequenties niet meer te valideren. Vandaar dat het NFI voor volledige DNA-profielen niet de
exacte frequenties vermeldt, maar aangeeft dat ze kleiner zijn dan één op één miljard. Ofwel,
de kans dat een willekeurig gekozen persoon het desbetreffende volledige DNA-profiel heeft
is kleiner dan één op één miljard.
De berekende frequentie is niet van toepassing op aan elkaar verwante personen. Voor
bloedverwanten van de met het spoor matchende verdachte geldt dat de kans groter is dat
hun DNA-profiel gelijk is aan dat van het spoor, dan het DNA-profiel van een niet-verwante
persoon. De kans dat een broer van de matchende verdachte ook hetzelfde DNA-profiel heeft,
als dat van het spoor is weliswaar ook klein (ongeveer één op tienduizend voor een DNAprofiel met tien loci), maar veel groter dan de kans dat een niet-verwant persoon datzelfde
DNA-profiel heeft.

Bewijswaarde
Een berekende frequentie kleiner dan één op één miljard betekent dat het DNA-profiel
extreem zeldzaam is. Mocht het spoor niet van de matchende verdachte zijn, dan is het
uiterst toevallig dat hij hetzelfde DNA-profiel heeft als dat van het spoor. Toch is op grond van
gelijke volledige DNA-profielen geen absolute uitspraak mogelijk over de herkomst van het
spoor. Het feit dat het volledige DNA-profiel extreem zeldzaam is, hoeft immers niet te
betekenen dat het uniek is (zie Brontekst 6). Alternatieve verklaringen, zoals een ander
persoon met dit DNA-profiel, bijvoorbeeld een bloedverwant van de verdachte of iemand die
toevallig dit DNA-profiel heeft, of een fout in de onderzoeksketen, zijn immers nooit met
zekerheid uit te sluiten.
Zoals al bleek kan men wel een absolute uitspraak doen als de DNA-profielen van een
persoon en een spoor niet gelijk zijn. Dan kan de desbetreffende persoon worden uitgesloten
als donor van het spoor (onder voorbehoud van fouten in de onderzoeksketen).
Voor de bewijswaarde van een DNA-profiel is ook de relatie tussen spoor en delict belangrijk.
Op basis van het DNA-profiel van het celmateriaal op een sigarettenpeuk die in de tuin is
gevonden, kan men niet concluderen dat de verdachte (met hetzelfde DNA-profiel) ook in het
huis heeft ingebroken. Ontkent de verdachte echter ooit in de buurt van het huis te zijn
geweest, dan geeft het DNA-profiel wel sterke aanknopingspunten.

Onvolledige DNA-profielen
Een spoor levert niet altijd een volledig DNA-profiel op (zie Brontekst 7). Dit is met name het
geval bij (deels) afgebroken DNA. Wanneer niet van alle onderzochte loci de DNA-kenmerken
kunnen worden bepaald, is er sprake van een onvolledig DNA-profiel (zie illustratie 5).
Van een onvolledig DNA-profiel van bijvoorbeeld acht loci kan men ook de frequentie
berekenen. Deze frequentie is hoger dan die van een DNA-profiel van tien loci. Dat komt
omdat bij de berekening van de zeldzaamheid van het DNA-profiel de kansen op het
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voorkomen van de DNA-kenmerken van slechts acht loci kunnen worden meegenomen.
De kans dat een willekeurig gekozen persoon de DNA-kenmerken van dit onvolledige DNAprofiel heeft, is groter dan de kans dat hij al de DNA-kenmerken van de tien loci van het
volledige DNA-profiel heeft. De bewijswaarde van een onvolledig DNA-profiel is daarom
kleiner dan die van een volledig DNA-profiel. De berekende frequentie van voorkomen van
een onvolledig DNA-profiel is afhankelijk van het aantal waargenomen DNA-kenmerken
(pieken) én de frequentie waarmee deze DNA-kenmerken voorkomen. Een onvolledig DNAprofiel bestaande uit slechts enkele, maar wel zeldzame DNA-kenmerken kan daarom toch
een lage berekende frequentie hebben en derhalve een grote bewijswaarde.
Volledig DNA-profiel van persoon P (een vrouw)

D2S1338

geslachtskenmerk
(vrouw)

TH01

Onvolledig DNA-profiel van persoon P (een vrouw)

D2S1338

geslachtskenmerk
(vrouw)

TH01

Illustratie 5: Een volledig DNA-profiel (boven) en een onvolledig DNA-profiel (onder) verkregen van
celmateriaal van dezelfde vrouwelijke persoon P. In het volledige DNA-profiel zijn beide (verschillende of gelijke)
DNA-kenmerken van elk van de tien onderzochte loci zichtbaar. In het onvolledige DNA-profiel zijn van slechts
acht van de tien onderzochte loci de DNA-kenmerken zichtbaar. Van twee loci, D2S1338 en TH01, zijn geen
DNA-kenmerken zichtbaar. Doordat niet van alle onderzochte loci de DNA-kenmerken kunnen worden bepaald
is de berekende frequentie van voorkomen van het onvolledige DNA-profiel hoger dan die van het volledige
DNA-profiel van tien loci. Ofwel, het onvolledige DNA-profiel is minder zeldzaam dan het volledige DNA-profiel.

DNA-mengprofielen
Een spoor kan een mengsel van celmateriaal van verschillende personen bevatten. Een
sigaret kan bijvoorbeeld door verschillende mensen zijn gerookt of bloed van een persoon
kan met celmateriaal van een ander persoon zijn vermengd. Doordat de DNAanalysetechnieken steeds gevoeliger worden, leveren biologische sporen steeds vaker DNAmengprofielen van celmateriaal van verschillende personen op. Bij het interpreteren daarvan
moet men eerst vaststellen hoeveel personen eraan hebben bijgedragen. Dit kan door van elk
locus de informatie over het aantal pieken en hun piekhoogten te combineren.
De piekhoogten geven informatie over de hoeveelheid celmateriaal die elke donor aan het
mengsel heeft bijgedragen.
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Afgeleide DNA-profielen
Uit DNA-mengprofielen is soms het DNA-profiel van één van de donoren af te leiden.
Dit kan doordat deze bekend is (bijvoorbeeld in het geval het een bemonstering van een
slachtoffer van een zedendelict betreft; dit zal immers celmateriaal van het slachtoffer zelf
bevatten), of doordat een DNA-hoofdprofiel is af te leiden. Soms kan daarna het DNAmengprofiel verder worden herleid (zie Brontekst 7). Lang niet altijd is het mogelijk een DNAmengprofiel eenduidig tot enkelvoudige DNA-profielen te herleiden. Als bijvoorbeeld op een
locus de DNA-kenmerken 12,13,14 en 15 als vier even hoge pieken zichtbaar zijn, dan kan dit
op gelijke hoeveelheden celmateriaal van twee personen wijzen.
Er zijn dan voor deze twee personen verschillende combinaties van de DNA-kenmerken
mogelijk: 12/13 en 14/15 óf 12/14 en 13/15 óf 12/15 en 13/14.
DNA-mengprofielen met meer dan twee donoren zijn moeilijk te herleiden. Dan is meestal
alleen vast te stellen of de DNA-kenmerken in het DNA-profiel van bijvoorbeeld de verdachte
matchen met (‘ook voorkomen in’; ‘passen in’) het DNA-mengprofiel van het spoor. Is dat het
geval, dan kan deze persoon één van de celdonoren zijn van het celmateriaal van het spoor.
Het is niet altijd mogelijk dit statistisch te onderbouwen, waardoor de zeldzaamheid van de
match niet in cijfers (frequentie van voorkomen) kan worden uitgedrukt (zie Brontekst 7).

Nederlandse DNA-databank voor strafzaken
DNA-profielen van sporen, verdachten en veroordeelden worden in de Nederlandse
DNA-databank voor strafzaken opgeslagen (zie illustratie 6) en onderling vergeleken.
Opname en verwijdering van DNA-profielen is strikt gereguleerd en geschiedt uitsluitend
nadat het NFI hiertoe een schriftelijke opdracht van de bevoegde autoriteit heeft ontvangen.
Het NFI mag alleen die DNA-profielen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken
opnemen die zijn verkregen in een zaak waarbij voor het misdrijf voorlopige hechtenis is
toegestaan. Dit komt over het algemeen neer op misdaden waarvoor een gevangenisstraf van
vier jaar of meer is gesteld.
Een zoekactie in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken kan leiden tot het aantreffen
van een matchend DNA-profiel. Dit kan een match zijn van een verdachte met een spoor van
een nog onopgelost misdrijf. Ook kan het een match betreffen van sporen van verschillende
misdrijven. Matchende DNA-profielen worden geregistreerd als 'DNA-profielclusters'.
DNA-profielclusters geven vaak belangrijke tactische informatie voor de opsporing.

geslachtskenmerk
(man)

Locus

D3S1358

VWA

D16S539

D2S1338

D8S1179

D21S11

D18S51

D19S433

TH01

FGA

DNAkenmerk

13/15

16/17

9/12

20/24

8/13

28/30

14/16

13/13

6/9.3

19/22

Illustratie 6: De DNA-kenmerken van de onderzochte loci worden als cijfercode opgeslagen in de Nederlandse
DNA-databank voor strafzaken.
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Veiligstellen en bewaren
Om een volledig DNA-profiel te kunnen vaststellen is de kwaliteit van het spoor belangrijk,
maar zeker ook de manier waarop de sporen worden veiliggesteld en bewaard. Het is van
groot belang dat verontreiniging van de sporen wordt voorkomen. DNA is kwetsbaar en zeer
gevoelig voor vocht, warmte en direct zonlicht. Door deze invloeden kan DNA worden
afgebroken of kan de kwaliteit ervan afnemen. Ondanks de geavanceerde DNA-technologie
blijft forensisch DNA-onderzoek daarom in hoge mate afhankelijk van de handelingen op de
plaats van het delict.

Veiligstellen en bewaren van (stukken van overtuiging met) biologische sporen

• voorkom tijdens het veiligstellen verontreiniging van het spoor.
• droog de sporen aan de lucht en bewaar ze in een droge omgeving.
• bewaar de sporen koel (niet warmer dan kamertemperatuur), maar niet in een koelkast of
diepvries (omdat de sporen dan vochtig kunnen worden door condens of ijsafzetting).

• bewaar de sporen buiten direct zonlicht, bij voorkeur in een donkere ruimte.

Opeenvolgende stappen bij forensisch autosomaal DNA-onderzoek
1 Veiligstellen van het biologische spoor/referentiemonster (wangslijmvlies) van een persoon.
2 Isoleren (‘extraheren’) van het DNA uit het biologische spoor/referentiemonster.
3 Vaststellen van de hoeveelheid (‘kwantificeren’) en de kwaliteit (‘kwalificeren’) van het
verkregen DNA.
4 Specifiek vermeerderen van de DNA-kenmerken van de te onderzoeken loci op het DNA
(‘Polymerase Chain Reaction’, afgekort als ‘PCR’).
5 Analyseren van het verkregen DNA-profiel (de ‘pieken’).
6 Vergelijken van het verkregen DNA-profiel met andere DNA-profielen binnen de zaak
of in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken.
7 Interpreteren van het DNA-bewijs van matchende DNA-profielen: hoe zeldzaam is het
waargenomen DNA-profiel, uitgedrukt in de berekende frequentie van voorkomen.
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Niet autosomaal DNA-onderzoek
Naast autosomaal DNA-onderzoek maken de forensische laboratoria in toenemende mate
gebruik van Y-chromosomaal DNA-onderzoek en mitochondriaal DNA-onderzoek
(zie hiervoor ook Brontekst 9: 'DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken').

Y-chromosomaal DNA-onderzoek
Naast 22 paren autosomale chromosomen bevat elke celkern één paar geslachtschromosomen. Bij de mens bestaan de geslachtschromosomen uit twee X-chromosomen als
het een vrouw betreft, en uit één X- en één Y-chromosoom als het een man betreft. Het
geslachtschromosoom Y erft over in de mannelijke lijn, van vader op zoon. In het algemeen
geldt dat de vader en zijn zoon(s) hetzelfde Y-chromosoom hebben (zie illustratie 7).

vader

moeder

zoon

schoon
dochter

zoon

schoon
dochter

dochter

schoon
zoon

kleinzoon

kleindochter

kleinzoon

kleindochter

kleinzoon

kleindochter

neven

Illustratie 7: Het Y-chromosoom erft over in de mannelijke lijn, van vader op zoon. In het schema is dit
weergegeven in het groen. Alle personen weergegeven in groene rechthoeken hebben hetzelfde Y-chromosoom.
In het algemeen geldt dat de vader en zijn zoons hetzelfde Y-chromosoom hebben. Alleen de kleinzoons,
de neven, in de mannelijke lijn hebben ditzelfde Y-chromosoom. De andere neven hebben een ander
Y-chromosoom.

‘mannelijk’ DNA
Y-chromosomaal DNA-onderzoek maakt het mogelijk specifiek DNA-kenmerken van een
mannelijke celdonor vast te stellen. Net zoals op het DNA van de autosomale chromosomen
komen ook op het DNA van het Y-chromosoom hypervariabele gebieden voor die nauwkeurig
zijn te analyseren. Dit kan van belang zijn als uit het autosomale DNA-(meng)profiel dat is
verkregen uit de bemonstering van een biologisch spoor geen DNA-profiel van een
mannelijke celdonor is af te leiden, maar er wel aanwijzingen zijn dat er celmateriaal van een
mannelijke celdonor in het spoor aanwezig is. Dit komt in de praktijk met name voor in
bemonsteringen van lichamen van vrouwelijke slachtoffers van zedendelicten. Hierin kan een
relatief grote hoeveelheid vrouwelijk celmateriaal vermengd zijn met een relatief (zeer)
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geringe hoeveelheid mannelijk celmateriaal. Het op dergelijke bemonsteringen uitgevoerde
standaard autosomale DNA-onderzoek levert meestal een DNA-(meng)profiel op, waaruit de
DNA-kenmerken van de mannelijke donor niet of nauwelijks zijn af te leiden. Door
vervolgens Y-chromosomaal DNA-onderzoek uit te voeren is het mogelijk specifieke DNAkenmerken (gelegen op het Y-chromosoom) van de mannelijk celdonor aan te tonen.
Y-chromosoomspecifieke DNA-kenmerken van sporenmateriaal kunnen worden vergeleken
met de Y-chromosoomspecifieke DNA-kenmerken van referentiemonsters van mannelijke
verdachten. Y-chromosomale DNA-profielen worden niet opgenomen in de Nederlandse
DNA-databank voor strafzaken.

Mitochondriaal DNA-onderzoek
Naast het DNA in de celkern hebben lichaamscellen ook nog DNA in de mitochondriën, de
energiefabriekjes van de cel. Elke lichaamscel bevat vele honderden mitochondriën en dus
ook vele honderden mitochondriale DNA-moleculen. Dit in tegenstelling tot celkern DNA dat
maar één keer in elke lichaamscel voorkomt (een cel heeft immers maar één celkern). Wel is
de lengte van het DNA in de chromosomen in de celkern heel veel groter dan die in de
mitochondriën.
De mitochondriën erven over van moeder op kind. Het mitochondriale DNA erft daardoor in
principe onveranderd over van moeder op zoon(s) en dochter(s). De opeenvolgende
generaties familieleden (mannen en vrouwen) in de vrouwelijke lijn zullen dus allemaal
hetzelfde mitochondriale DNA hebben (zie illustratie 8).
Mitochondriaal DNA-onderzoek is een optie als er in het te onderzoeken biologische
materiaal (nagenoeg) geen celkern DNA aanwezig is. De afwezigheid van celkern DNA kan
zijn veroorzaakt doordat het is afgebroken of, zoals bij haren zonder haarwortel, het er niet of
nauwelijks in voorkomt. In deze gevallen zal (standaard) autosomaal DNA-onderzoek geen
bruikbaar resultaat opleveren.

vader
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Illustratie 8: Het mitochondriale DNA erft over van moeder op kind. Hierdoor hebben zoons en dochters een
identiek mitochondriaal DNA-profiel. Alleen dochters geven dit mitochondriale DNA-profiel weer -identiek- door
aan de volgende generatie. In het schema is dit weergegeven in het geel.
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Afgebroken celkern DNA
Door het zeer grote aantal mitochondriën in elke lichaamscel en de relatief kleine omvang is
mitochondriaal DNA beter bestand tegen afbraak dan het DNA in de celkern. Hierdoor is het
mogelijk dat bij het ontbreken van celkern DNA er nog wel mitochondriaal DNA aanwezig is.
Met name bij het DNA-onderzoek van oude botten is dit van belang (zie kader 'Eeuwenoude
botten' op pagina 18).

Haren
Haren hebben nagenoeg alleen in de haarwortel cellen met een celkern. Haren zonder
haarwortel zijn daardoor vaak ongeschikt voor autosomaal DNA-onderzoek. Tijdens de
haargroei verspreiden de afzonderlijke mitochondriën zich over de volle lengte van een haar.
Haren zonder haarwortel, maar van voldoende lengte, bevatten daardoor vaak voldoende
mitochondriaal DNA om hieruit een mitochondriaal DNA-profiel te verkrijgen
(zie Brontekst 3: ‘Morfologisch en DNA-onderzoek van haren’).

Volgorde bouwstenen
In tegenstelling tot autosomaal en Y-chromosomaal DNA-onderzoek is mitochondriaal
DNA-onderzoek niet gebaseerd op de variaties van de lengten van een aantal, op
verschillende plaatsen op het DNA liggende, hypervariabele gebieden (uitgedrukt in
DNA-kenmerken). Bij mitochondriaal DNA-onderzoek bepaalt men van twee specifieke
hypervariabele gebieden van het mitochondriale DNA de volgorde van de bouwstenen
(de sequentie). Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor vergelijkend DNA-onderzoek.
Zo kan men de vastgestelde bouwstenenvolgorde van de stukken mitochondriaal DNA van
een spoor vergelijken met die van de verdachte. Mitochondriale DNA-profielen kunnen alleen
worden gebruikt voor een rechtstreekse vergelijking en worden niet opgeslagen in de
Nederlandse DNA-databank voor strafzaken.

Verwantschapsonderzoek
Zowel Y-chromosomaal DNA-onderzoek als mitochondriaal DNA-onderzoek kunnen een rol
spelen bij verwantschapsonderzoek. Doordat vader en zoons hetzelfde Y-chromosomaal DNA
hebben, en moeder en kinderen (zoons en dochters) hetzelfde mitochondriaal DNA, kan men
deze technieken (als aanvullend bewijs) gebruiken bij de identificatie van (onherkenbare)
onbekende overleden personen. Een tot de verbeelding sprekende toepassing van
mitochondriaal DNA-onderzoek is de identificatie van (zeer) oude skeletresten (zie kader
'Eeuwenoude botten' op pagina 18).
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Eeuwenoude botten
Mitochondriaal DNA erft in principe onveranderd over van moeder op kind. Bovendien is
mitochondriaal DNA beter bestand tegen ontbinding dan het DNA in de celkern. Zelfs in
eeuwenoude botten kan mitochondriaal DNA nog intact zijn. Dit maakt mitochondriaal DNAonderzoek geschikt voor stamboomonderzoek.
Zo werd mitochondriaal DNA-onderzoek gebruikt om de in 1979 in Rusland opgegraven
vermoedelijke skeletresten van Nicolaas II en de Romanov-familie te analyseren. Deze laatste
Russische tsaar en zijn gezin werden een jaar na de revolutie van 1917 geëxecuteerd door de
Bolsjewieken.
De Bolsjewieken zouden de lichamen gezamenlijk in een onbekend graf hebben begraven. De
veronderstelling dat de in 1979 aangetroffen botten toebehoren aan tsaar Nicolaas II en zijn
vrouw, de tsarina Alexandra, en hun kinderen zou onder meer door mitochondriaal DNAonderzoek kunnen worden getoetst. Het mitochondriaal DNA van de botten moet dan
overeenkomen met dat van hun directe afstammelingen. Daartoe werd het mitochondriaal DNA
van de botresten onder meer vergeleken met mitochondriaal DNA van prins Philip, hertog van
Edinburg en echtgenoot van de Britse koningin Elisabeth II. Prins Philip is een achterneef van
tsarina Alexandra. Het mitochondriale DNA-profiel van prins Philip (verkregen uit bloed van de
prins) bleek overeen te komen met dat van de gevonden botresten en ondersteunde de
identificatie van de tsarina en haar kinderen.
Een soortgelijk onderzoek werd uitgevoerd om vast te stellen of de inmiddels overleden Anna
Anderson daadwerkelijk een bloedverwant was van de Romanovs. Anna Anderson beweerde ruim
een halve eeuw dat ze Anastasia was, een van de kinderen van tsaar Nicolaas II en tsarina
Alexandra. Deze dochter zou zijn ontkomen aan de executie. Mitochondriaal DNA-onderzoek
toonde uiteindelijk aan dat zij niet Anastasia was.

Interpreteren resultaten
Bij het interpreteren van Y-chromosomale DNA-profielen moet men zich goed realiseren dat
deze profielen verre van persoonsspecifiek zijn. Immers, alle in de mannelijke lijn verwante
familieleden van de verdachte zullen hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel bezitten als dat
van de verdachte. Daarnaast zal ook een onbekend aantal niet aan de verdachte verwante
mannen hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen
doordat deze personen dezelfde (verre) mannelijke voorouder hebben.
Dezelfde voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de resultaten van mitochondriaal
DNA-onderzoek. Alle in de vrouwelijke lijn verwante familieleden van de verdachte bezitten
hetzelfde mitochondriale DNA-profiel als de verdachte. Ook hier zal een aantal niet-verwante
personen hetzelfde profiel kunnen hebben doordat ze dezelfde (verre) vrouwelijke voorouder
hebben.
Daarom geldt dat als Y-chromosomaal DNA-onderzoek of mitochondriaal DNA-onderzoek
resulteert in gelijke DNA-profielen van een spoor en een persoon, dit gegeven slechts
bruikbaar is als aanvullend bewijs. Wel is het zo dat als Y-chromosomaal DNA-onderzoek
en/of mitochondriaal DNA-onderzoek uitwijzen dat de profielen van het spoor en het
referentiemonster van elkaar verschillen, men de desbetreffende persoon kan uitsluiten als
celdonor van het spoor.
Gebleken is dat soms aan Y-chromosomaal DNA-onderzoek en mitochondriaal
DNA-onderzoek een te hoge bewijswaarde wordt toegeschreven, omdat men de bewijswaarde
van dit onderzoek onbewust ten onrechte gelijk stelt aan dat van het standaard (autosomale)
DNA-onderzoek.
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