
NLT  Forensisch onderzoek 

Hanah Hoogendoorn vermoord. Wie is of wie zijn de daders. 

• toets 70% eindcijfer, dossier 30%.  

• verschillende practica 

• bestand “wat te doen” geeft aan welke opdrachten te maken en welke ook in 

het dossier 

• niet op de papieren module schrijven, moet worden terug gegeven 

Hoe zit de module in elkaar? 

Stappen moordonderzoek 

 



Rigor mortis is lijkstijfheid ontstaat na ongeveer 6 uur en begint met oogleden, kaak 

en nel. Lijkstijfheid verdwijnt door ontbinding. Lijkstijfheid ontstaat doordat spieren 

geen bloed en dus geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgen. Rigor mortis zegt 

iets over wanneer de persoon is overleden. 

Livor mortis is de vorming van paarse lijkvlekken in de huid op plaatsen waar het 

lichaam het laagste punt bereikt. Als een lichaam op een steen ligt zie je een witte 

afdruk van de steen op de huid. Livor mortis geeft informatie over het tijdstip van 

dood, maar ook of het lichaam verplaatst is. 

 

Links om tijdstip dood te bepalen: 

http://www.forens-med.ru/tools/henssge 

http://www.pathguy.com/TimeDead.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pathguy.com/TimeDead.html


Handboek 1: Vingerspooronderzoek 

Biometrische kenmerken zijn unieke lichaamskenmerken van een persoon. 

Biometrische kenmerken zijn niet (of moeilijk) overdraagbaar op andere personen. 

Voorbeelden: 

• Vinger (vingerafdruk) 

• Iris (irisscan) 

• Gezicht (gezichtsherkenning) 

• Oorschelp (oorafdruk) 

• Handschrift (handschriftherkenning) 

• DNA (DNA profiel) 

• Stem (stemherkenning) 

Biometrische kenmerken worden gebruikt bij: 

• Misdaadbestrijding (vooral vingerafdrukken en DNA profiel) 

o Inbraak, moord, beroving 

• Beveiliging (i.p.v. wachtwoord, pasje, sleutel, handtekening) 

o Paspoort, toegang tot vliegveld en bank, toegang mobieltje of iPad 

Technieken om kenmerken waar te nemen zijn sterk verbeterd. 

Filmpje Klokhuis vingerafdrukken. https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

vingerafdrukken/ 

 

Vingerafdruk classificatie 

Een vingerafdruk is een op een voorwerp achtergelaten afdruk van een vinger. Een 

vingerafdruk is uniek en verandert niet. 

• papillair lijnen (huidlijnen) zijn verhogingen van de huid (zie bron 1) 

• deze verhoging ontstaan, omdat de twee huidlagen (opperhuid en lederhuid) 

golvend aan elkaar vastzitten 

• in de papillair lijnen bevinden zich poriën die zweet produceren 

• zweet verspreidt zich over de lijnen 

• zweet bevat vetten, zouten en water 

• als water verdampt blijven vetten en zouten over 

• vetten en zouten blijven achter op het voorwerp en vormen een vingerafdruk 

• een vingerafdruk kun je met poeders zichtbaar maken 

• een foto komt in een database in de computer te staan 

 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vingerafdrukken/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vingerafdrukken/


 

Bron 1. Papillairlijnen. 

 

Hoofdpatronen worden bepaald door de kern (middelpunt) en een delta (driehoekig 

figuur) (zie bron 2). 

• lussen (1 delta) 

o komen het meeste voor 

o lus naar rechts 

o lus naar links 

o dubbele lus 

• cirkels (2 delta’s) 

o komen iets minder vaak voor 

o middenzak naar rechts 

o middenzak naar links 

o kring 

o samengesteld figuur 

• bogen (geen delta) 

o komen niet vaak voor 

o boog 

o tentboog 

 

 

 



 

 

 

 

Bron 2. Hoofdpatronen 



Naast een onderscheid in hoofdpatronen kan ook onderscheid gemaakt worden door 

naar details te kijken. Een dergelijke detail wordt een typica genoemd. In bron 4 is een 

tiental verschillende typica te zien. 

Dactyloscopische punten zijn de punten in een vingerafdruk waar de verschillende 

typica te vinden zijn. 

Een vingerafdruk noemen we identiek als er minimaal 12 punten van overeenkomst 

zijn. 

 
Bron 2. Typica 

 

 

 

 

 

 

 

Typica Beschrijving Typica Beschrijving 

 

Lijnunit, deze bestaat 

slechts uit een eilandje 

met een porie. 

 

Lijnvormen, de 

papillairlijnen variëren in 

dikte.  

 

Lijnfragment. Deze 

bestaat minimaal uit 2 of 

meer lijnunits. 

 

Littekens, waarbij de 

papillairlijnen zich niet 

meer herstellen. 

 

Beginnende- of 

eindigende papillairlijn. 

 

Tussenlijnen, 

onveranderlijk en 

permanent.  

 

Bifurcatie (vork), de lijn 

splitst zich in twee lijnen. 

 

Haak, een lijn splitst en 

een van deze lijnen stopt 

kort daarna. 

 

Oog, twee lijnen splitsen 

en ontmoeten elkaar kort 

daarna weer. 

 

Poriën, gedetailleerde 

typica qua aantal, ligging, 

vorm en grootte.  

 
Figuur 1C: Typica van vingersporen. Bron: www.vingerafdrukken.nl 
 



Handboek 3: Voetsporen 

 

Grondsoorten 

• Klei 

• Loss 

• Veen 

• Zand 

Grond: 

• Korreltjes steen 

• Mineralen 

• Organisch materiaal 

 

Grondsoorten onderscheiden m.b.v.  

• pH  

o grond met meer organisch materiaal is doorgaans zuurder 

o voorbeeld veen heeft lagere pH 

• waterabsorberendvermogen 

o veen absorbeert veel water door de organische stoffen 

o zand bestaat uit grove deeltjes en absorbeert water veel minder goed 

dan klei of veen 

o klei bestaat uit kleinere deeltjes die ook geladen zijn, hierdoor wordt 

water goed vastgehouden 

• soortelijke geleidbaarheid,  

• uiterlijke kenmerken 

o kleur (rode kleur bij veel ijzer) 

o structuur, 

o korrelgrootte 

 

Veen heeft lagere pH, bevat vaak meer water en bevat minder zuurstof. In het 

anaerobe milieu komen vaak zuren vrij. 

Soortelijke geleidbaarheid 

U = I.R   U is spanning in Volt, I is stroom in Ampère en R is weerstand in Ohm 

G = 1/R     G is geleidbaarheid in Siemens 

G = σ.A/L    σ is soortelijke geleidbaarheid in Siemens per m    σ = G.L/A 

A = oppervlakte in m (bij ons experiment 0,94 cm2) 

L = afstand tussen de electroden in m (bij ons experiment 1,6 cm) 

 



Voetsporen 

• grootte van de voeten 

• type schoen 

• diepte van de afdruk zegt mogelijk iets over gewicht van de persoon 

• voetstapafstand zegt mogelijk iets over de lengte van de persoon en/of de 

persoon gerend heeft of gewandeld 

 

Experiment relatie voetstapgrootte en lengte 

Leerling 
lengte 

(m) afstand (m) aantal stappen  voetstapgrootte (m) 

1 1,63 43 65  0,66 

2 1,65 43 60  0,72 

3 1,69 43 60  0,72 

4 1,73 43 60  0,72 

5 1,76 43 57  0,75 

6 1,79 43 57  0,75 

7 1,82 43 48  0,90 

8 1,82 43 59  0,73 

9 1,83 43 56  0,77 

10 1,84 43 55  0,78 

11 1,79 43 61  0,70 

12 1,63 43 63  0,68 

13 1,59 43 62  0,69 

14 1,62 43 64  0,67 

15 1,67 43 62  0,69 

 

Opdracht maak van deze tabel een grafiek waarin voetstapgrootte is uitgezet tegen 

de lengte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Havoplus4vwostapgroottemod2.xlsx


Handboek 4: stofeigenschappen 

• Zuivere stof heeft unieke eigenschappen zoals kookpunt of oplosbaarheid in 

water. (water kookt bij 100 graden, ethanol bij 78 graden). Water en ethanol 

zijn vloeibaar bij kamertemperatuur en kleurloos 

• Vaak mengsels 

• Hoe scheidt je een mengsel van zand met zout? 

• Moleculen bestaan uit dezelfde of verschillende atomen 

• Waarom is zuurstof (32) bij kamertemperatuur een gas en water (18) een 

vloeistof? 

• Bindingen 

o Sterke bindingen: 

▪ Covalente binding (delen van elektronen) 

• Polair zoals tussen O-H 

• Apolair zoals tussen C-C 

▪ Ion binding (binding tussen ionen als gevolg van elektrostatische 

aantrekking tussen negatief en positief geladen ionen). 

Metaalion is positief geladen (kation) en een niet-metaal ion is 

negatief geladen (anion). Het anion heeft dus een elektron 

opgenomen en een kation heeft een elektron afgestaan. 

o Zwakke(re) binding 

▪ H bruggen (verdeling van elektronen in de buitenste schil) 

▪ Ion binding in water 

▪ Van der Waalskrachten (tussen en binnen moleculen) In een 

eiwit bijvoorbeeld door (tijdelijk) ladingsverschil in het molecuul. 

De van der Waalskrachten zijn groter in grote moleculen, 

waardoor bijvoorbeeld het kookpunt hoger is. 

 

Anode is positieve pool en de kathode is de negatieve pool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handboek 6: ballistiek 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ballistiek  

Ballistiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de beweging, het gedrag en de 
effecten van projectielen, in het bijzonder kogels. Een ballistisch onderzoek is vaak 
gerelateerd aan een schotresten onderzoek. 

Aan de hand van vergelijkend onderzoek en/of kogelbanen kunnen de verklaringen 
van (een) getuige(n) en/of verdachte(n) worden onderzocht. 

Voorbeelden van onderzoeksvragen: 

• Met welk type wapen is de kogel afgevuurd? 

• Is de kogel met wapen X of met wapen Y afgevuurd? 

• Is bij verschillende incidenten hetzelfde wapen gebruikt? 

• Wat is de schootsafstand? 

• Kan een schot met dergelijk vuurwapen het waargenomen letsel veroorzaken? 

• Op welke positie bevond de schutter zich ten tijde van het afvuren van de 
kogel?  

 

Vuurwapens 

• Vuurwapens 

o Pistool 

o Revolver 

o Geweer 

• Patroon bestaat uit kogel en huls 

• Wegschieten van kogel 

o overhalen van trekker 

o slagpin tegen slagvoetje in de huls 

o slagvoetje ontsteekt slagsas* 

o waarna de slagsas het kruit ontsteekt 

o loodazide in slagsas ontploft bij hevige trillingen 

o ontploffing veroorzaakt enorme druk in de huls door exotherme 

chemische reactie gevolgd door vorming gassen. 

o er wordt een kracht uitgeoefend op de kogel die werkt zolang de kogel 

nog in de loop zit 

o kogel wordt weggeschoten 

• Spiraalvormige groeven in de loop (trekken en velden) zorgen voor draaiende 

beweging van kogel waardoor de kogel een stabielere baan aflegt. 

• Trekken zijn verdiepingen en velden verhogingen. Binnenkant loop vertoont 

gemiddeld vier tot zes trekken en velden. 

• Sporen achtergelaten op kogel 

o Patroon door trekken (verdiepingen) en velden (verhogingen); links- of 

rechtsdraaiend 

o Beschadigingen door slijtageplekken loop, maakt beschadigingen op 

een kogel uniek 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ballistiek


• Alleen geweer en pistool werpen hulzen uit. Sporen achtergelaten op hulzen: 

o (niet in revolvers) unieke afdruk door de slagpin 

o Hulsuitwerper laat spoor achter op boven- en zijkant huls 

• Aantonen dat de kogel met het moordwapen is afgeschoten 

o Krassen vergelijken met trekken en velden en beschadigingen wapen 

o Afdrukken op de huls worden vergeleken met de slagpin en de 

patroontrekkerhaak van het wapen 

• Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kogelvanger waarin een 

kogel wordt afgeschoten en een microscoop. 

• Kort filmpje CSI Krimpen https://www.youtube.com/watch?v=hdwVmHumuh8  

• Myth Busters snelheid kogels 

*Slagsas is een chemische substantie die door een schok of krachtige tik tot ontbranding of 

explosie kan komen. 

 

Alleen vwo!!!  

Bij elk type kogel horen twee constanten: 

• De initiële vervormingsenergie (E0) in Joule; dit is de energie die nodig is om 

in een object (v.b. de huid) door te dringen. 

• De vervormingsconstante (Cv) in J/cm; dit zegt iets over hoe de kogel 

vervormd gaat worden. 

In het experiment vertegenwoordigt E0 de minimale hoeveelheid energie nodig om de 

eerste kreuk te veroorzaken. De resterende energie is evenredig met de vervorming 
ΔS. 

E= E0 + Cv. ΔS 

Aan de hand van het experiment met de blikjes kan de vervormingsconstante worden 

bepaald en E0 worden bepaald. 

De vervorming van de kogel is vergelijkbaar met de vervorming van het blikje. De 

potentiele energie m.g.h wordt omgezet in de vervorming van het blikje.  

m.g.h = E0 + Cv. ΔS 

 

De energie van een kogel is: Ekin=1/2mv2  W=F.S  

De verandering van de kinetische energie is gelijk aan de kracht uitgeoefend over 

een bepaalde weg. Aan de hand van de inslagdiepte, de initiële vervormingsenergie 

en de vervormingsconstante van de kogel kan je iets zeggen over de kinetische 

energie van de kogel. Als de massa van de kogel bekend is kan je ook de snelheid 

van de kogel berekenen. 

40-punts ammunitie is ammunitie met 40 x de standaard massa van 64,8 mg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdwVmHumuh8
Mythbustersbullets.wmv


Handboek 7: bloedonderzoek 

• Scheerlicht (zijdelings licht dat onder vlakke hoek invalt waardoor de 

oppervlakte structuur van een voorwerp door de contrasten van licht en 

schaduw duidelijk wordt) 

• Forensische lichtbron is een lichtbron dat in te stellen is op verschillende 

golflengten 

• Tetrabase test is een specifieke test om bloed aan te tonen, maar is ook een 

minder gevoelige test. Wordt uitgevoerd op een monster van het bloed. 

• Luminol test is een zeer gevoelige test die ook bloed kan aantonen niet 

zichtbaar met het blote oog. 

o Bloed bevat rode bloedcellen met hemoglobine. Hemoglobine bestaat 

uit vier eiwitmoleculen met 4 heem groepen en 4 ijzer ionen. De ijzer 

ionen fungeren als katalysator voor de luminol reactie. Luminol wordt 

daarbij in aanwezigheid van natronloog (base) en waterstofperoxide 

omgezet waarbij een blauw licht zichtbaar wordt 

o Luminol is niet heel erg specifiek (selectief). Het kleurt ook blauw bij: 

▪ Micro-organismen (schimmels en bacteriën) 

▪ Joodionen en chloorionen, bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen 

▪ Formalineoplossing (‘sterk water’) 

▪ Peroxidases in planten zoals in citrusvruchten, bananen, 

watermeloenen en talloze groentesoorten 

▪ Een groot aantal verfsoorten 

▪ Roest 

o blauwkleuring bij oud bloed is intensiever dan bij vers bloed 

• Bloedpatroonsporenonderzoek zegt iets over op welke manier, met wat voor 

kracht en van welke richting letsel kan zijn toegebracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=fTajEvsTLhU CSI krimpen bloed 

http://www.bioplein.nl/attachments/File/Humane_Sporen/EssentiesDNA_Bronteks

t_2_Sporen_van_lichaamsvloeistoffen.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTajEvsTLhU
http://www.bioplein.nl/attachments/File/Humane_Sporen/EssentiesDNA_Brontekst_2_Sporen_van_lichaamsvloeistoffen.pdf
http://www.bioplein.nl/attachments/File/Humane_Sporen/EssentiesDNA_Brontekst_2_Sporen_van_lichaamsvloeistoffen.pdf


Handboek 8 Forensisch DNA onderzoek 

DNA bestaat uit de nucleotiden A, G, C en T. Een nucleotide bestaat uit fosfaat, 

suiker en een stikstofbase. DNA bevat desoxyribose als suiker. RNA bestaat uit de 

nucleotiden A, G, C en U. De suiker in RNA is geen desoxyribose maar ribose. 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html  

Een chromosoom bestaat uit eiwit met er om heen DNA. DNA bestaat in de natuur uit 

twee complementaire ketens die om elkaar heen gedraaid zijn (dubbele helix). Een A 

zit tegenover een T en een G tegenover een C. RNA komt in de natuur vaak als 

enkele keten voor. 

Een gen is een stuk DNA (van een chromosoom) met informatie voor een eiwit. Een 

DNA (nucleotide) code komt overeen met een eiwitcode (aminozuurcode). 

Het genoom is het erfelijk materiaal van een organisme. Het menselijke genoom 

bestaat uit 46 chromosomen. Elk chromosoom komt twee voor. Chromosoom 1 t/m 

22 zijn autosomen. Chromosoom 23 is het geslachtschromosoom (X en Y). Een man 

is XY, een vrouw is XX. Een foto van alle chromosomen wordt een karyogram 

genoemd 

Er zijn ongeveer 22000 genen verspreid over 23 chromosomen. Elk gen komt dus 

ook twee keer voor. Het gen op het chromosoom van moeder kan wel verschillen met 

het gen op het chromosoom van vader.  Er zijn twee allelen van het gen. Een allel is 

een genvariant. 

De genen nemen ongeveer 2% van het DNA in gebruik. Andere stukken DNA wordt 

het niet-coderende DNA genoemd. 

In het niet-coderende DNA bestaan sommige plaatsen uit zich herhalende korte DNA 

stukjes. Deze plaatsen worden hypervariabele gebieden genoemd. Hypervariabele 

gebieden met zich herhalende korte DNA stukjes worden ook wel short tandem 

repeats genoemd (STR). 

Het aantal herhalingen op een chromosoom wordt een DNA-kenmerk genoemd. 

Er wordt standaard naar tien plaatsen op tien verschillende chromosomen gekeken. 

Deze gebieden worden loci (locus enkelvoud) genoemd. Het elfde locus bepaalt of 

het DNA monster van een man of een vrouw is.  

 

De stappen nodig om een DNA profiel te maken zijn: 

• isolatie van DNA 

• vermenigvuldigen van DNA m.b.v. de PCR methode 

• scheiden van fragmenten op grootte m.b.v. gelelektroforese 

• analyse van DNA profielen m.b.v. computer 

 

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html


De PCR techniek is een techniek om DNA op een specifieke manier te 

vermenigvuldigen. Hiervoor zijn twee primers per DNA fragment nodig. Elke primer is 

complementair aan een van de twee DNA ketens. De primers zijn gelegen aan 

weerskanten van het te vermenigvuldigen DNA fragment. 

Bij gelelektroforese scheidt je DNA fragmenten op grootte. DNA is negatief geladen. 

Als DNA op een gel (gelatine achtige substantie) wordt geladen en er wordt spanning 

over de gel gezet gaan de DNA fragmenten door de gel lopen. Kleine fragmenten 

gaan daarbij sneller dan grote fragmenten. Door de fragmenten te merken met een 

fluorescerende label wordt waargenomen wanneer een bepaald fragment van de gel 

afloopt. 

Soms is er te weinig DNA of is het DNA beschadigd om een volledig DNA profiel te 

maken. Er is dan sprake van een onvolledig DNA profiel. 

Als het DNA monster verontreinigd is, is er vaak spraken van een meng profiel. Soms 

is dan toch een hoofdprofiel en een nevenprofiel te herleiden. 

 

Om de frequentie te berekenen van een bepaald profiel moet eerst de kans worden 

berekend op het voorkomen van de twee kenmerken voor een bepaalde locus. Zijn 

er twee verschillende kenmerken dan moet je nog met een factor 2 

vermenigvuldigen. 

De frequentie van 16/16 voor locus  D2S1338 is dus 0,048x0,048 

De frequentie van 16/17 voor locus D2S1338 is dus 0,048x0,202x2. 

Om de frequentie te berekenen voor meerdere loci moet je de frequenties van de 

afzonderlijke gebeurtenissen met elkaar vermenigvuldigen.  

Het percentage is de frequentie maal 100. Als je moet berekenen wat de kans is op 

een bepaald profiel deel je 1 door de frequentie. 

 


