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Moord in het Museum. Onderzoek een mysterieuze misdaad!

In deze tentoonstelling maak je kennis met de boeiende en 
veelzijdige wetenschap van de criminalistiek. Deze steunt op 
verschillende (natuur)wetenschappen (zoals chemie, biologie, 
anatomie, fysica, ballistiek…) en de bijhorende methoden om de 
plaats van de misdaad volledig in kaart te brengen. Zo verkrijgen 
de deskundigen informatie die het gerecht kan helpen bij het 
bepalen van de schuld of onschuld van een verdachte.

Je volgt een interactief onderzoeksparcours waarbij je meer 
te weten komt over alle onderdelen van het onderzoek en de 
wetenschappen die ermee te maken hebben. Zo beslis je zelf 
welke sporen je verder gaat observeren of analyseren in de 
‘laboratoria’. Je kan hier werken rond verschillende aspecten 
van de criminalistiek zoals de thanatologie (onderzoek van het 
lijk), odontologie (onderzoek van de tanden, tandafdrukken…), 
ballistiek (onderzoek van het wapen) en entomologie 
(onderzoek van insecten op het lijk). Meer bekende analysemethodes worden ook voorgesteld, zoals 
DNA-onderzoek en vingerafdrukken.

De tentoonstelling is zo opgebouwd dat zij een ruim publiek aanspreekt. De informatie wordt voor 
verschillende leeftijdsgroepen aangeboden op voor hen aangepaste wijze en met steeds meer diepgang. 
Zo kunnen zowel kinderen van de lagere school als leerlingen van het secundair en zelfs gezinnen op 
hun eigen niveau de tentoonstelling volgen en de geschikte informatie meepikken.

Moord in het Museum werd in huis ontwikkeld door het tentoonstellingsteam van het Museum voor 
Natuurwetenschappen, met deskundige begeleiding door het NICC, het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie, en de Federale Politie.

Educatieve omkadering

In Moord in het Museum leg je een interactief parcours af langs acht forensische laboratoria, ben je 
zelf de detective die het onderzoek in handen neemt, analyseer je de verhoren van de verdachten en 
duid je de schuldige aan. Dit interactief bezoek leidt je binnen in de volgende forensische domeinen: 
gerechtelijke geneeskunde, vingerafdrukken, forensische tandheelkunde, DNA en biologische sporen, 
schoenafdrukken, vezels en haartjes, ballistiek en forensische entomologie.

Moord in het Museum bezoek je dus zelfstandig met behulp van een onderzoekschriftje dat je aan de 
ingang van de tentoonstelling krijgt. De educatieve dienst voorziet daarom geen rondleidingen in de 
tentoonstelling, maar wel een inleidend labo ‘Opsporing Verzocht’, vooral gericht op leerlingen vanaf het 
derde leerjaar tot het eerste secundair. 

Labo ‘Opsporing Verzocht’

Inhoud: de deelnemers maken in een eerste gedeelte een ‘daderprofiel’ op van zichzelf. Hiervoor speuren ze 
naar kenmerken van zichzelf die hen uniek maken en dus ook kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het 
identificeren van personen als dader van een misdaad. Via een in te vullen identiteitskaart overlopen we niet 
alleen de gebruikelijke erfelijke eigenschappen zoals haarkleur, huidskleur… maar ook minder voor de hand 
liggende kenmerken zoals tongrollen, manieren van armen kruisen…
In een tweede gedeelte komen de deelnemers terecht in een mini-gerechtelijk lab waar we aan de 
hand van allerlei demo’s, proefjes en computerbeelden de geheimen trachten te ontsluieren van 
vingerafdrukken, bloedgroepen, DNA-extractie en robotfoto’s. Als afsluiter maken we via een korte 
introductie in ‘Moord in het Museum’ iedereen wegwijs in de tentoonstelling.

Inleidend op zelfstandig bezoek expo
Duur: 75 minuten
Doelgroep: derde leerjaar basisonderwijs tot eerste jaar secundair onderwijs
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Tarieven

• Toegangsprijzen voor groepen (vanaf 15 deelnemers)
Volwassenen: € 6
Jongeren (2-25 jaar): € 4,50
1 begeleider gratis per 15 personen
Leerkrachten gratis op vertoon van hun lerarenkaart

Toegangsprijzen individuele bezoekers: zie www.natuurwetenschappen.be

• Labo Opsporing Verzocht

€ 35 per groep van 15 personen bovenop toegangsprijs (max. 2 groepen 
tegelijkertijd)

Reserveren

Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken. Telefoneer hiervoor naar 
02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur).

Geen reserveringen mogelijk per brief, fax of e-mail!

Webstek

Algemeen: www.natuurwetenschappen.be

De tentoonstelling Moord in het Museum heeft haar 
eigen webstek: www.natuurwetenschappen.be/murder 
Bezoek de lerarenkamer op deze webstek: je kan er 
bijvoorbeeld dit didactisch dossier in pdf-formaat afhalen. 

Met de praktische gids ‘groepsbezoek@museum’ krijg je alle 
nodige informatie over de ligging van het museum en hoe ons te 
bereiken, de openingstijden, de faciliteiten, de tarieven en hoe te 
reserveren. We geven je ook een overzicht van de vaste en tijdelijke 
tentoonstellingen en info over eventuele sluitingen en wijzigingen van 
zalen. Alle mogelijkheden van educatieve begeleiding staan eveneens 
overzichtelijk vermeld. In pdf-versie te verkrijgen op 
www.natuurwetenschappen.be/educa/pdf/EDUCA_NL.pdf
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Inleiding

Onze nieuwe tentoonstelling Moord in het Museum laat je kennis maken met de boeiende wereld van 
de criminalistiek. Deze wetenschap steunt op moderne technieken, waarin zowel chemie, biologie en 
fysica als geneeskunde, tandheelkunde, ballistiek en schoensporenanalyse tandheelkunde, ballistiek  
aan bod komen.

De tentoonstelling verloopt zoals een gerechtelijk onderzoek: «Wie heeft de directeur vermoord?» Zo 
ontdek je lab per lab het onderzoekswerk van de wetenschappelijke en technische politiediensten. 
Daarna volg je de verhoren van de verdachten en stel je van hen een robotfoto op. Bepaal dan zelf wie 
je voor de rechter brengt en waarom. Aanhoor ten slotte de mening van de onderzoeksrechter.

In de toegangssluis van de tentoonstelling kan je een onderzoekschriftje oppikken om het onderzoek 
beter te volgen. Kijk aan de ingang van elk lab het verslag van de expert in. Volg zijn aanwijzingen en vul 
je onderzoekschriftje aan.

Overzicht van de tentoonstelling
Let op: de labs kunnen in om het even welke volgorde bezocht 

worden.

1. Ingang

Bij het binnenkomen bekijk je de nieuwsfl its over de lugubere 
ontdekking… Vergeet niet je onderzoekschrift hier mee te 
nemen.

2. De plaats van de misdaad

Dinsdagmorgen, de directeur van het museum wordt dood 
aangetroffen in zijn bureau. Van de dader geen spoor. Wat 
is er gebeurd? Deskundigen komen ter plaatse en vinden 
aanwijzingen: een patroonhuls, bloedsporen, textielvezels, 
vingerafdrukken…

   

3. Labo Forensische geneeskunde

Bij mensen die in verdachte omstandigheden overlijden, moet de politiearts 
vaststellen wat de doodsoorzaken zijn en het tijdstip van overlijden inschatten. 
Hiertoe voert hij een autopsie uit: hij onderzoekt en ontleedt het lijk, weegt organen 
en neemt monsters (bloed, cellen, organen) die hij naar de toepasselijke laboratoria 
stuurt.

Inhoud:  

Autopsie
Eerst is er een uitwendig onderzoek van het lichaam. Is het slachtoffer pas gestorven, dan bepaalt de 
politiearts het waarschijnlijke tijdstip van overlijden aan de hand van de lichaamstemperatuur, -stijfheid 
en -kleur. Daarna voert de politiearts het inwendige onderzoek van het lichaam. De arts neemt longen, 
hart, lever en nieren weg om ze te wegen en te onderzoeken. Ook de inhoud van maag en darmen 
wordt onderzocht. Het hoofd wordt apart bekeken. Hij opent het schedeldak en haalt er de hersenen 
uit voor onderzoek.  
Algor mortis (lijkafkoeling) 
In het eerste etmaal na het overlijden kan het juiste tijdstip hiervan het best via de lijkafkoeling bepaald 
worden.
Algor mortis – enkele bijzondere factoren
De politiearts houdt ook rekening met specifi eke factoren die de afkoeling kunnen beïnvloeden : kledij, 

plaats van de misdaad - schematische voorstelling
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vochtigheid….
Rigor Mortis (lijkstijfheid) 
Onmiddellijk na de dood ontspannen de spieren en het lichaam 
verslapt. Maar dan gaan de spieren – en dus het lichaam – vlug 
verstijven.
Rigor Mortis - chronologie
In ons klimaat vangt de verstijving geleidelijk aan in de eerste uren 
na de dood. Na ongeveer 12 uur is het lichaam zo stijf als een 
hark.
Livor Mortis (lijkvlekken)
Kort na de dood verschijnen er roodpaarse vlekken op het lijk. Wanneer het kloppen van het hart ophoudt, 
stroomt het bloed onder invloed van de zwaartekracht in de laagst gelegen aders en haarvaatjes.
Verspreiding en kleur van lijkvlekken
Het gaat om de tint en de uitgebreidheid. Lijkvlekken komen niet voor op drukplekken, nl. de plaatsen 
waarop het lichaam rust of waar het bloed plaatselijk uit de huid weggedrukt wordt. Lijkvlekken kunnen 
aangeven of een lichaam na de dood is verplaatst of dat het slachtoffer met vergif is omgebracht.
Mogelijke doodsoorzaken
Longdoorboring, interne bloedingen na een slag op de lever, ontstekingen en complicaties van kleine 
wondjes, slagaderbreuk, hartaanval, Cardio-vasculaire aandoening…

 Dit krijg je te zien
• Koortsthermometer en door de politiearts gebruikte elektronische laboratoriumthermometer 
• Lichaam (3D) op onderzoekstafel
• Weegschaal om organen te wegen 
• Schematische tekening van gezichts- en halsspieren: hieruit blijkt dat de eerste tekenen van lijkstijfheid 
in het aangezicht optreden.
• Temperatuur, lijkstijfheid en slapte: de politiearts probeert  de armen en benen te plooien 
(tekeningen) 
• Lijkvlekken die de houding van het lichaam op het moment van overlijden verraden (tekeningen) 
• De inwendige organen in een opengesneden lichaam (schematische tekening) 

 Dit probeer je zelf uit 
• Voer zelf met een scalpel een inwendig onderzoek op een lichaam uit. 3D lichaam met 8 
informatiepunten. 

    informatie!

Fysiologie van de lijkstijfheid
Rigor Mortis of lijkstijfheid is het gevolg van veranderingen in de spiereiwitten actine 
en myosine. Om te kunnen functioneren hebben de spieren zuurstof en energie 
nodig. Energie wordt geleverd door adenosinetrifosfaat (ATP). Wanneer de spieren in 
aanwezigheid van ATP samentrekken, schuiven de actine- en myosinefi lamenten tussen 
elkaar en hechten ze zich aan elkaar vast: de spier wordt dan korter en dikker. Naarmate 
de spieren zich ontspannen, scheiden de fi lamenten zich weer. Na het overlijden stroomt 
het bloed niet langer, de cellen krijgen geen zuurstof meer en de productie van ATP 
wordt al snel onderbroken. Wanneer het ATP-gehalte onder een kritische drempel 
komt, verbinden de actine- en myosinefi lamenten zich defi nitief en vormen samen 
actomyosine: de spieren verstijven en rekken niet meer op.

Fysiologie van de lijkstijfheid
Rigor Mortis
en myosine. Om te kunnen functioneren hebben de spieren zuurstof en energie 
nodig. Energie wordt geleverd door adenosinetrifosfaat (ATP). Wanneer de spieren in 

Meer

inwendig onderzoek
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4. Lab Vingerafdrukken
In haar laboratorium vergelijkt de technische en wetenschappelijke politie zoveel 
mogelijk vingerafdrukken die op de plaats van de misdaad genomen werden, met 
die van de slachtoffers en de eventuele verdachten. Daarna worden die afdrukken in 
de gerechtelijke identificatiedienst vergeleken met alle nog niet opgeloste sporen uit 
de nationale gegevensbank en de afdrukken van de aangehouden personen.

Inhoud

Vier basispatronen bij vingerafdrukken: 
Boog, lus naar links, lus naar rechts en kring 
Uniek en onveranderlijk!
Iedereen heeft zijn eigen vingerafdrukken. Die worden reeds bij de foetus gevormd en veranderen niet meer na 
de zesde maand van de zwangerschap. Vingerafdrukken blijven een heel mensenleven onveranderlijk.
Huidlijsten
Vingers laten een spoor achter: een vingerafdruk. Kleine oneffenheden op het oppervlak van een vinger 
vormen min of meer evenwijdige huidlijsten of papillairlijnen. Deze zetten vettige tekeningen af.
Afdrukken van andere lichaamsdelen en dieren 
Ook onze tenen, onze handpalmen en onze voetzolen vertonen typische afdrukken. Bovendien hebben niet 
alleen mensen vingerafdrukken.
Sporen onthullen
In het daglicht en met het blote oog zijn er 
weinig vingerafdrukken zichtbaar. Hiervoor zijn 
speciale technieken nodig, die aan de aard en 
de poreusheid van de ondergrond aangepast 
zijn: Poeders, cyanoacrylaat, ninhydrine
Van wie zijn de afdrukken?
Bij de identificatie van een vingerafdruk wordt er 
naar herkenningspunten gezocht (vertakkingen, 
onderbrekingen...). De op de plaats van de 
misdaad genomen vingerafdrukken worden 
naar de Gerechtelijke Identificatiedienst (GID) 
gestuurd voor vergelijking met de afdrukken 
van slachtoffer en verdachten 
Automatic Finger Identification System
AFIS is een systeem dat beelden van 
vingerafdrukken en –sporen opslaat. Zo zijn ze 
beschikbaar voor vergelijkingen.

 Dit krijg je te zien 
• vinger (in kast) 
• Onderzoeksset met poeder, gelatine en poederkwast; voorwerpen met vingerafdrukken van de plaats 
van de misdaad (weglaten)
• Onderzoek van de typica: beelden uit AFIS - Automatic Finger Identification System. 
• Het opnemen van vingerafdrukken op de plaats van de misdaad en labo-onderzoek (film)
• Uitvergrote beelden van vingerafdrukbladen (Europees model, aangeleverd…) 
• Vingerafdrukken van tweelingen: gelijkaardige patronen wegens de genetische erfelijkheid, maar toch 
verschillend! (foto).
• Dierenvingerafdrukken: chimpansee, bonobo, groene meerkat en mongozmaki (foto’s).
• Folies met de op de plaats van de misdaad genomen vingerafdrukken. Glas en tas van de plaats van 
de misdaad met bepoederde vingerafdrukken.

 Dit probeer je zelf uit 
• Bekijk elk vingerspoor door de loep om te weten wie het naliet.
• Sporen onthullen: laat je handafdruk achter

voetafdruk mens voetafdruk bonobo
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5. Lab Forensische tandheelkunde

Forensische tandheelkunde of forensische odontologie helpt bij de identificatie 
van slachtoffers. Ze is vooral nuttig als een DNA- of vingerafdrukonderzoek niet 
meer mogelijk is. Dit gebeurt vaak bij rampen of brand... Overigens kan een 
tandheelkundige iemands leeftijd vrij goed schatten. Of uitvissen wie in een stuk 
voedsel of een mens gebeten heeft.

Inhoud

Duurzame beschermde tanden
De tanden zitten stevig in het kaakbeen vast. Ze worden 
bovendien door wangen, lippen en tong beschut. Het glazuur 
dat ze bedekt, is de hardste verbinding in het menselijke 
lichaam. 
Vergelijkende identificatie 
Om het slachtoffer te identificeren, maakt de tandheelkundige 
foto’s en röntgenfoto’s en reconstrueert het gebitsschema.
Bijtsporen
Gewoon een bijtspoor kan al aantonen wie in een stuk voedsel 
of in een lichaam gebeten heeft. Wanneer en verdachte wordt 
aangehouden, maakt de tandheelkundige een afgietsel van 
zijn gebit en vergelijkt het met de gevonden bijtsporen.
 
Gebitsgegevens
De gegevens die de tandarts van de kaak heeft achterhaald, 
kunnen worden vergeleken met de inlichtingen uit het 
tandheelkundige dossier van een verdwenen persoon.
DNA in tanden
De cellen in het tandmerg bevatten DNA. Zelfs bij iemand die 
al lang overleden is, kan er nog DNA uit het tandmerg genomen worden.

tandheelkundige röntgenfoto’s

gebakje met bijtspoor
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 Dit krijg je te zien
• Twee kaakbeenderen met tanden: van een 9-jarige en van een volwassene (modellen)
• Tekening van een opengesperde mond dat de functie van elk type tand toont: snijden, verscheuren, kauwen.
• Gebakjes en 4 bovenkaken in 3D (afgietsels) 
• Set voor het maken van gebitafgietsels (3 
gebitsafgietsels)
• Dierenkaakbeenderen... (in de tafel) 
• Uitvergrote 3D tandmodel: biologie van de 
tand: glazuur, ivoor, zenuw, pulpa… 
• Röntgenfoto met het tandschema.
• Vergelijking van het kaakbeen van een hond 
met dat van een mens (foto’s)
• Tandartsstoel

 Dit kan je beluisteren 
Gesprek met Eddy De Valck van het DVI-
team (Disaster Victim Identification) over het 
identificatieonderzoek op basis van het gebit. 

 Dit probeer je zelf uit 
• Tandheelkundige dossiers (afbeeldingen) 
• Vergelijk de afgietsels van stukken gebak met de afdrukken van de tanden van de verdachten

6. Lab Biologische sporen en DNA
Elk biologisch spoor (bloed, sperma, speeksel) wordt, met een foto, voor een DNA-
onderzoek naar een laboratorium gestuurd. Daar het DNA bij iedereen anders is, is dit 
een uitstekend identificatiemiddel. 
Bloedvlekken kunnen veel informatie geven: soort wapen (blank wapen of vuurwapen), 
slagbeweging, schutsafstand, positie van slachtoffer en doder, verplaatsing van het 
lichaam na de moord...

Inhoud

Onzichtbaar maar onuitwisbaar
Fluorescine is een kleurstof die microscopisch kleine, oude, uitgewiste of 
zelfs met schoonmaakmiddelen weggeschuurde bloedvlekken zichtbaar 
maakt. Fluorescine reageert met het ijzer en de peroxidasen in het bloed 
en maakt dit zo fluorescent.
DNA: identiteitskaart en visitekaartje
DNA of desoxyribonucleïnezuur is de molecule die de drager is van erfelijke 
informatie. Ze bevindt zich in de kern van de cel. Deze molecule bestaat uit 
een lange keten van eenheden: de nucleotiden. Sommige opeenvolgingen 
van nucleotiden ‘coderen’ (voor de aanmaak van aminozuren). Deze DNA-
sequenties zijn bij iedereen ongeveer gelijk; we noemen ze ‘genen’.
Welk DNA gebruiken?
DNA bevindt zich in bijna alle menselijke lichaamscellen met altijd dezelfde 
informatie. Een DNA-profiel kan dus zowel met bloed, als met speeksel, 
haar, been, huid, sperma, vaginale afscheiding...
DNA-merkers
Tussen de genen in liggen ‘niet-coderende’ DNA-sequenties, zonder 
gekende functie. Binnen het ‘niet-coderende’ DNA worden reeksen 
nucleotiden meermaals na elkaar herhaald: dit zijn de DNA-merkers.
Genetische profiel
Bij het opstellen van iemands genetisch profiel wordt op verschillende 
gebieden van zijn DNA vastgesteld hoeveel keer bepaalde korte sequenties 
herhaald worden. De combinatie van de herhalingen binnen elk van deze 
gebieden is voor iedere persoon uniek.

tandheelkundig dossier

DNA-helix
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Zeven referentiemerkers
In België moet er volgens de wet minstens zeven referentiemerkers geanalyseerd worden.
DNA-profi elen vergelijken: een betrouwbare techniek
Hoe meer merkers er zijn, hoe nauwkeuriger de vergelijking tussen twee profi elen is en hoe minder 
kans er is dat zij toevallig overeenstemmen.
Geschikte verpakking
Wordt een bewijsstuk onzorgvuldig of vochtig verpakt, dan zullen bacteriën het DNA vlug beschadigen. 
Er bestaan wel speciale zakjes die het bewijsstuk beschermen en waaruit het vocht toch kan 
ontsnappen.
Vaderschapstest
Bij een vaderschapstest stelt de deskundige de genetische profi elen van moeder, kind en veronderstelde 
vader op. Hierop ziet hij het aandeel van de moeder en kijkt of de rest inderdaad met het genetisch 
profi el van de veronderstelde 
vader overeenstemt.
Wat staat de wet toe?
Als het misdrijf ernstig genoeg 
is, mag de onderzoeksrechter 
een persoon verplichten tot een 
monsterneming ter vergelijking.
Twee DNA-gegevensbanken
De eerste verzamelt genetische 
profi elen die vanuit aangetroffen 
sporen opgesteld zijn. De tweede 
bevat referentieprofi elen van 
personen die voor heel ernstige 
feiten veroordeeld werden.

DNA-analyse

    informatie!

DNA-analyse
1. Voordat het kan worden geanalyseerd, moet het DNA eerst uit het monster worden 
gehaald: het ruw extract wordt vermalen en met een detergent gewassen. Hierdoor 
breken de kern- en celmembranen af en komt het DNA in de oplossing vrij. Het DNA 
wordt verder geïsoleerd en de hoeveelheid bepaald: enkele miljoensten van een 
milligram volstaan al, als het DNA onbeschadigd is, want de sequenties worden eerst 
vermenigvuldigd, tot er genoeg is om te analyseren. 
2. PCR (Polymerase-kettingreactie) is een techniek om DNA-sequenties te vermeerderen 
door tussenkomst van het enzyme DNA-polymerase. Zo ontstaan miljoenen exemplaren 
van hetzelfde stukje DNA. 
3. Onder invloed van een potentiaalverschil verplaatsen de elektrisch geladen DNA-
fragmenten zich volgens hun grootte: kleine fragmenten gaan sneller dan grote.  
4. Een laserstraal detecteert de afzonderlijke fragmenten en een softwareprogramma 
zet hun afmetingen en hoeveelheid om in een grafi ek. Vervolgens kunnen de monsters 
onderling worden vergeleken.

DNA-analyse
1. Voordat het kan worden geanalyseerd, moet het DNA eerst uit het monster worden 
gehaald: het ruw extract wordt vermalen en met een detergent gewassen. Hierdoor 
breken de kern- en celmembranen af en komt het DNA in de oplossing vrij. Het DNA 

Meer
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 Dit krijg je te zien
• Kast gevuld met pastilles: 999 999 doorzichtige en een rode: 1 kans op een miljoen dat twee profi elen hetzelfde zijn
• 3D DNA-model. 
• DNA uit menselijke cellen 
• Telkens herhaalde sequentie: coderend – niet-coderend (afbeelding)
• Zak  ‘Transposafe’
• DNA-profi elgrafi eken (afbeelding)
• Polymerase-kettingreactie onderzoekset met een PCR 9700 (Applied Biosystems)
• fi lm: DNA-sporenonderzoek op de plaats van de misdaad: het nemen van monsters. Opsporen van 
bloedspatten met fl uorescine
• Scherm met DNA-vergelijking
• DNA-sequentie onderzoekset
• Monsters van bloed, haarwortel, speeksel, sperma en beenmerg
• Set voor het afnemen van DNA-monsters

 Om zelf uit te proberen 
• Opsporen van ‘onzichtbare bebloede hand’ met UV-lamp. 
• Kwis ‘waar of niet waar’: gangbare opvattingen over genetica.
• Vergelijken van genetische profi elen: komt het DNA-spoor overeen met het DNA van de verdachten?

7. Lab Schoensporen
Afmetingen, motieven op de zool, slijtplekken: bij de identifi catie van een schoen 
zijn schoenafdrukken vrijwel volledig betrouwbaar! Bovendien bevatten ze vaak nog 
andere aanwijzingen: bloed, tapijtvezels... In de praktijk maken ze een foto van elke 
schoenafdruk eer ze hem opnemen of afgieten.

Inhoud

Allerlei technieken
Schoenafdrukken kunnen op allerlei wijzen bewaard worden: in gips, in siliconen, in 
gelatine... met elektrostatische technieken, foto’s, tekeningen...
Platvoet, holvoet...
Ontdek de verschillende voettypes en hun voetafdrukken.
Uitgebreide vergelijking
Om een schoenafdruk te identifi ceren, moeten de onderzoekers allereerst een 
schoen vinden die deze afdruk mogelijk heeft achtergelaten. Vervolgens kan de 
expert met die schoen een referentieafdruk nemen en deze vergelijken met de 
afdruk die op de plaats van de misdaad is afgenomen.
Hoe groot?
De lengte van de eigenaar van de schoen kan worden geschat op basis van het schoenspoor.
Volg het spoor!
De mate waarin en de plaatsen waar een schoenzool versleten is, vertellen veel over 
de bouw van de voet (platvoet, holvoet...) van de eigenaar en zijn manier van lopen. 

 Dit krijg je te zien
• Genomen schoensporen in gelatine, gips...
• Het nemen van een schoenspoor met de elektrostatische methode (fi lm)
• voetmeter met daaruit lengte afgeleid (afbeelding)
• Voeten : normale voet - platvoet – holvoet - spitsvoet – voet in een schoen met naaldhak (tekeningen)
• Overeenstemmende schoensporen – niet overeenstemmende schoensporen (foto’s)
• Schoenzolen met detailbeschadigingen (foto’s)
• Een heel spoor met schoenafdrukken van twee personen (afgietsel op de grond)

 Om zelf uit te proberen 
• Kan de politie op basis van een schoenspoor de lengte van iemand bepalen ? Meet de lengte van je 
voet en vergelijk met de tabel.  
• Vergelijk de schoensporen met de schoenen van de verdachten. 

7. Lab Schoensporen

schoenspoor
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8. Lab Vezels en microvezels

Haartjes en textielvezels zetten ons vaak op het goede spoor. Ze kunnen ons vertellen 
of twee mensen elkaar aangeraakt hebben of dat er iemand op een bepaalde plaats 
was. Maar haren en vezels onder een microscoop vergelijken, leidt niet altijd tot een 
sluitend bewijs.

Inhoud

Een haarfi jn geduldwerk
Met kleefstroken worden haren en textielvezels van de overledene genomen. Ook een doordeweeks 
epileertangetje vinden deskundigen uiterst handig.
Verspreiding van de vezels
De nummers op de kleefstroken geven aan op welk deel van het lijk de vezels gevonden zijn. Hiermee 
krijgen de deskundigen essentiële aanwijzingen over waar de dader het slachtoffer aanraakte: van voren, 
van achteren, van opzij...
Persistentie van vezels
Hoe lang een vezel op een lichaam of op 
een voorwerp blijft klitten, hangt af van de 
uitgeoefende druk, de duur van het contact 
en de aard van de stof. Sommige stoffen zijn 
betere ‘donoren’ of ‘receptoren’ dan andere.
Wat textielvezels zeggen
De deskundige stelt bijzonder veel belang in 
de kleur en de morfologie van een vezel.
Haren leren ons ook wat
Hij kijkt of ze vanzelf uitgevallen of uitgetrokken 
zijn.  Aan de haren ziet hij of ze geverfd of in 
een permanent of watergolf gezet werden. 
Ook kunnen haren wijzen op de inname van 
bepaalde scheikundige stoffen (geneesmiddelen, drugs, gif...). Soms geven ze aanduidingen over de 
etnische afkomst.
Steil haar, krulhaar of kroeshaar ?
Het zit in de onderkant van de haarwortel (haarbol): langgerekt (kroes), gebogen (krul) of cilindervormig (steil).

textielvezel

    informatie!

Scheikunde bij de kapper
Haar bestaat hoofdzakelijk uit moleculen van keratine, een eiwit dat veel cysteïne 
(een zwavelhoudend aminozuur) bevat. Het aantal en de plaats van de zwavelbruggen 
(disulfi debruggen) die deze moleculen verbinden, bepalen of een haar steil of gekruld 
is.
Een permanent ondergaat twee opeenvolgende chemische reacties. De eerste – een 
reductie – verbreekt heel wat zwavelbruggen: de eiwitstructuur wordt losser en het 
haar kan gemakkelijker in vorm gebracht worden. Wanneer de kapper het haar rond 
krulspelden wentelt, brengt hij cysteïnes bij elkaar die oorspronkelijk ver uit elkaar lagen. 
De tweede reactie – een oxidatie – verstevigt de krullen: er ontstaan nieuwe bruggen 
tussen de bijeengebrachte cysteïnes. Deze bruggen breken echter vlug en de krullen 
blijven niet lang...

Scheikunde bij de kapper
Haar bestaat hoofdzakelijk uit moleculen van keratine, een eiwit dat veel cysteïne 
(een zwavelhoudend aminozuur) bevat. Het aantal en de plaats van de zwavelbruggen 
(disulfi debruggen) die deze moleculen verbinden, bepalen of een haar steil of gekruld 

Meer
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Doodgraver

Springstaart

Spiegelkeverlarve

Trechterspin

Aaskever

Vleesvlieg

Mier

 Dit krijg je te zien
• NICC-set voor vezel- en haartjesonderzoek. 
• Paardenhaar, hondenhaar, wol, hoofdhaar... 
• Een lichaam helemaal bedekt met kleefstroken (foto) 

 

 Dit probeer je zelf uit 
• Herkennen van vezels (rollen)
• Vergelijk de gevonden vezels met de kledij van de verdachten
 

9. Lab Forensische entomologie 

Wanneer het overlijden meer dan twee of drie dagen voordien 
plaatsvond, is de forensische entomologie de enige methode om 
te weten wanneer dit gebeurde. Een forensisch entomoloog kan 
– vaak tot op de dag nauwkeurig – bepalen wanneer iemand stierf. 
Hij ziet dit aan de insectensoorten die op of in het lijk voorkomen en 
aan het stadium van hun ontwikkeling. 

Inhoud

Insecten maken de sterfdatum bekend 
Vier gegevens zijn cruciaal:
1. de soort – elke soort kent zijn eigen levenscyclus met een precieze duur en met 
soortgebonden vereisten;
2. het ontwikkelingstadium van de gevonden insecten;
3. het weer – de omgevingsomstandigheden die tot aan de ontdekking van het lichaam 
heersten, hebben een grote invloed op de groei van de insecten 
4. de warmte die het insect ontving – elke soort heeft een bepaalde hoeveelheid 
warmte nodig om zijn levenscyclus te voltooien. 
Kweek in het laboratorium
De deskundige verzamelt de insecten die hij op en rond het lichaam vindt. 
Hij determineert de volwassen dieren en laat de larven onder gecontroleerde 
omstandigheden groeien. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt
Wanneer iemand sterft, trekt de ontbindingsgeur reeds na enkele uren insecten aan. 
De laatste schoonmaakploeg
Het gaat om vier grote groepen:
- aasvretende insecten, die van het lijk eten;
- roofi nsecten, die aasvreters eten; 
- alleseters, die vlees, haar en andere insecten eten;
- toevallige gasten, zoals springstaarten en spinnen, die de onderzoeker niets 
bijbrengen.
‘The body farm’ 
In vele hoeken van de wereld bestuderen wetenschappers hoe insecten bij het 
ontbinden van een kreng te werk gaan. In het Forensic Anthropology Center van 
Knoxville (Tennessee) gebeurt dit onderzoek op mensenlijken. Dit instituut wordt dan 
ook de ‘Body Farm’ genoemd.
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 Dit krijg je te zien
• Geurcapsules met verschillende concentraties: een hond heeft een reukvermogen dat 1000 tot 10 000 
keer sterker is dan dat van de mens
• Reuzegroot 3D-model van de vlieg Lucilia caesar 
• Kweek in het lab van insecten die op de plaats van de misdaad verzameld werden (Foto).
• Soorten insecten van ‘de laatste schoonmaakploeg’ (tekeningen)

 Dit probeer je zelf uit 
• Geuren herkennen 
• zet de juiste aasetende insecten in het rijtje en kom zo het tijdstip van overlijden van de directeur te weten 

10. Lab ballistiek

Deskundigen zoeken door een microscoop naar sporen op kogels en hulzen. Ze 
vergelijken die met de gegevens uit de Nationale Ballistische Gegevensbank. 
Om beter te begrijpen wat er gebeurde, overleggen de deskundigen best met de 
politiearts. Die ziet immers aan sommige bijzonderheden in de wonde welke baan de 
kogel heeft afgelegd en van welke afstand en uit welke richting geschoten is.

Inhoud

Ballistische ‘vingerafdruk’
Een afgeschoten kogel en zijn huls vertonen kenmerkende sporen, die even uniek zijn als 
vingerafdrukken. Sommige zijn er al bij de fabricage van de kogel, maar andere zijn het gevolg van het 
gebruik van het wapen.

Referentieschoten
Met het in beslag genomen 
wapen schiet de deskundige in 
een bekken vol water of watten. 
Dit remt de kogels af zonder dat 
een harde stof ze vervormt. De 
hierbij gebruikte kogels en hulzen 
dienen dan als referentie bij 
ballistische vergelijkingen. 

onderkant huls

referentieschot

    informatie!

Methode van de temperatuursom 
Er bestaat een methode om, aan de hand van de hoeveelheid warmte die een insect 
opnam, uit te rekenen op welke dag het eitje gelegd werd. Deze methode steunt op vier 
gegevens: 
1. de omgevingstemperatuur tijdens de dagen vóór de ontdekking van het lijk; 
2 de drempeltemperatuur, waaronder de insectenlarven zich niet meer ontwikkelen; dit 
is soortgebonden; 
3. de effectieve warmte per 24 uur gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde 
omgevingstemperatuur (over een etmaal) en de drempeltemperatuur;
4. de totale warmtehoeveelheid, namelijk de som van de effectieve temperaturen die 
een insect nodig heeft om zijn volledige gedaantewisseling te doorlopen (van ei tot 
volwassen dier); ze is soortgebonden en lijkt weinig beïnvloed door de geografi sche 
ligging.

Methode van de temperatuursom 
Er bestaat een methode om, aan de hand van de hoeveelheid warmte die een insect 
opnam, uit te rekenen op welke dag het eitje gelegd werd. Deze methode steunt op vier 
gegevens: 

Meer
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Ballistische vergelijking
De deskundige vergelijkt de macroscopische en microscopische 
sporen op de gevonden kogel en de referentiekogel.
Waar komt het schot vandaan?
Een deskundige die precies weet waar de kogel insloeg, kan de 
kogelbaan reconstrueren. Hij doet dit met onbuigzame metalen 
stangen (met eventueel een laser op het uiteinde). 
Nationale Ballistische Gegevensbank
Hij bevat ballistische ‘vingerafdrukken’ op kogels en hulzen die op een 
misdaadplaats gevonden worden. Al die gegevens worden onderling 
vergeleken, wat verschillende dossiers met elkaar in verband kan 
brengen.

 Dit krijg je te zien 
• Onbruikbaar gemaakt vuurwapen (GP) 
• Schema van het wapen (tekening)
• Dwarsdoorsnede van de loop van een GP 9 mm pistool 
• kogelpunt met krassen; huls met inslagsporen van slagpin
• Handschoen BKA 
• Gehoorbeschermingen en hun nut
• Reconstructiefi lm voor het onderzoek 
• Doelrozen en kogelhulzen

 Dit probeer je zelf uit 
• vergelijk de krassporen op kogels (computerscherm)
• Maquette van kogelbanen: schootshoek – plaats van inslag.
• Vergelijk de krassporen op kogels (rollen met 360° foto’s)

11. Identikits - getuigeverklaringen
Signalement van de verdachten en de getuigen

12. Zone van de verhoren
Ondervragingen van de getuigen en de verdachten. Hun verklaringen. 

Dit krijg je te zien en te horen
• Gefi lmde verklaringen van de verdachten

13. Robotfoto

Bij een robotfoto worden uit reeksen foto’s van de vijf belangrijkste gezichtsdelen 
(haar, ogen, neus, mond, kin) die foto’s gekozen die het meest met de beschrijvingen 
door de getuigen overeenstemmen. Maar een tekenaar doet het vaak beter, want hij 
kan meer opvallende en herkenbare details tonen: een moedervlekje, een litteken...

voor na

Getuige nr. 1 en ook verdachte
De directiesecretaresse

Getuige nr. 2 en ook verdachte
De schoonmaakster 

Getuige nr. 3 en ook verdachte
Boekhouder-conciërge van het museum

Verdachte nr. 1
De dierenopzetter

Verdachte nr. 2
De handelaar in curiosa

Verdachte nr. 3
De directeur van een buitenlands museum 

Ondervragingen van de getuigen en de verdachten. Hun verklaringen. 
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Gezichtsreconstructie
Op basis van de schedel bouwt de deskundige een gelaat op. Op de schedel zet hij eerst merkpunten 
uit die even hoog zijn als de dikte van de huid en de spieren die voordien op die plaats zaten. Dan 
brengt hij rond neus, mond, ogen en wangen spieren in klei aan.

 Dit krijg je te zien
• Schedel en gedeeltelijke reconstructie (in klei)

 Om zelf uit te proberen
• Stel zelf een robotfoto samen (twee computers)

14. Schema met de politiegegevens van het onderzoek
De val sluit zich... Samenvatting van het onderzoek met overzicht van de aanwijzingen

15. Zone van de beschuldiging

 Om zelf uit te proberen
• Stem op je hoofdverdachte. Wie is de moordenaar? Draai aan de kruk en kijk dan 
achter de wand naar het resultaat van je voorgangers in het onderzoek
• Mening van de onderzoeksrechter

16. Bibliotheek

17. Animatiefilmpje
(2 schermen) Hoe is het gebeurd? Een mogelijk scenario

 Dit krijg je te zien
• Opgezette liervogel 

18. Voor de kleinste speurders
Kleuterparcours 
In het bureau van de directeur
Zoek de bril van de directeur; hoeveel dino’s zie je?
tussen de labs in
- Dokter Bibber
- Vingerdoolhof
- Wolf met kiespijn
- Schoenenspel
- Robotfoto
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Aspecten van de forensische wetenschappen 

1. Gerechtelijke geneeskunde

De directeur baadt in het bloed en vlakbij liggen een wapen en een huls. Waarschijnlijk is op hem 
geschoten. De politiearts of forensische geneesheer (in België ook wetsdokter) kan dit vaststellen en 
tevens schatten wanneer de dood intrad, als het tenminste nog niet te lang gebeurd is. Een autopsie in 
een instituut voor forensische geneeskunde zal uitwijzen wat de precieze doodsoorzaken zijn.

De gerechtelijke autopsie

Voorafgaand aan een gerechtelijke autopsie heeft meestal al een politionele doodschouw 
plaatsgevonden. Hierbij onderzoekt de forensische patholoog een gevonden lijk ter plekke. Hij beschrijft 
daarbij vooral de precieze ligging en houding van het lijk, de zichtbare sporen op en rondom het lijk, 
eventuele beschadigingen van de kledij en de zichtbare aanwijzingen voor het gebruik van geweld. Hij 
meet ook de omgevingstemperatuur en als het kan de temperatuur van het lijk. De waarnemingen 
tijdens de daaropvolgende gerechtelijke autopsie gebeuren op een volledig ontkleed lijk. 

Er zijn drie belangrijke vraagstellingen bij een gerechtelijke autopsie:

1. Identificatie

Is er nog geen zekerheid over de identiteit, dan wordt er aandacht besteed aan: 
• de persoonsbeschrijving: zowel algemene kenmerken als huidskleur, haarkleur, eventuele 

aanwezigheid baard… als speciale kenmerken zoals tatoeages, littekens, prothesen, 
moedervlekken…

• de biometrische gegevens zoals lengte, lichaamsmassa, hoofdomtrek …
• de odontologie: beschrijving van het gebit
• dactyloscopie: afnemen van de vingerafdrukken
• weefselname voor DNA-onderzoek…

Dit gebeurt uiteraard in de mate van de toestand van het lijk (graad van ontbinding, verminking…)

2. Tijdstip van overlijden

Dit wordt nagegaan aan de hand van postmortale processen. De eerste 
drie zijn vroegtijdige lijkverschijnselen gevolgd door lijkontbinding.

• lijkafkoeling (Algor mortis). De temperatuur wordt rectaal 
gemeten. Is dit niet mogelijk dan maakt de patholoog een 
insnijding ter hoogte van de buikholte. De gemeten temperatuur 
wordt gerelateerd aan de gemeten omgevingstemperatuur, 
isolatiefactoren (kledij, deken…), lichaamsmassa, 
vondstomstandigheden (in water, op ijs, in de grond…)… om zo 
een berekening te kunnen maken van de verlopen tijd sinds de 
dood ten opzichte van de graad van afkoeling.

• Lijkstijfheid (Rigor mortis): de mate van aan- of afwezigheid van 
lijkstijfheid en de plaatsen waar dit fenomeen optreedt of al 
weggetrokken is, geven bruikbare aanwijzingen voor het bepalen 
van het tijdstip van overlijden. De omgevingstemperatuur en de 
mate van spieractiviteit vóór de dood beïnvloeden dit proces van 
lijkstijfheid. 

• Lijkvlekken (Livor mortis): ze treden snel op en geven niet alleen 
informatie over de tijdsfactor, maar ook over het eventuele 
verplaatsen van het lijk kort na de dood wanneer de plaats van de 
vlekken (normaal in de laagst gelegen plaatsen) niet overeenstemt 
met de houding van het lichaam bij de ontdekking.

Tijdstip van overlijden: 
lijkafkoeling - lijkstijfheid
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• Lijkontbinding (putrefactie): de afbraak van de zachte weefsels en de organen door lichaamseigen 
enzymen (autolyse) en door bacteriële inwerking begint een drietal dagen na de dood en kan 
lang doorlopen. Insecten(larven) helpen vaak bij het ontbindingsproces. Een eerste teken van 
ontbinden is een groene verkleuring van de buikhuid die zich later verspreidt. Daarna volgt een 
gemarmerd uitzicht van de huid door het zichtbaar worden van de oppervlakkige bloedvaten 
als een bruinpaars netwerk. Daarna volgen nog huidloslating, uitlopen van rottingsvocht en 
gasvorming (opgeblazen lichaam) leidend tot een totale desintegratie van het lichaam. De duur 
van het ontbindingsproces wordt sterk beïnvloed door de temperatuur, luchtvochtigheid en 
omgeving (water, bovengronds, ondergronds). Hierdoor kan de forensische patholoog enkel 
ruime tijdskaders opstellen voor het tijdstip van overlijden. Soms treedt ook mummificatie 
op (bij droge, warme omstandigheden) of adipocirevorming (‘verzeping’ of  lijkvetvorming bij 
koude, vochtige omstandigheden) die het rottingsproces sterk vertragen.

3. Doodsoorzaak

 3.1 Uitwendig onderzoek
• Steekwonden:  afmeting, vorm, diepte, richting, lokalisatie en aantal worden genoteerd.
• Snijwonden: zijn langer en minder diep dan steekwonden.
• Verwondingen met stomp voorwerp: komen aan het licht door kneuzingen, onderhuidse bloedingen 

of gelokaliseerde bloeduitstortingen en schaafwonden in allerlei graden. Zware verwondingen geven 
breuken, scheurwonden, ontwrichtingen… en inwendige bloedingen en letsels aan organen.

• Schotwonden: lokaliseren van inkomende schotwonde en uitgaande schotwonde met berekening 
van de afstand waarop het schot gelost werd.

• Brandwonden: de letsels geven een aanduiding voor de graad van verbranding.
• Verstikking: sterk uitgesproken lijkvlekken, cyanose (blauwe huidskleur), uitpuilende ogen, 

puntvormige bloedingen in het gelaat en op de borst… wijzen hierop.

 3.2 Inwendig onderzoek
Het inwendig onderzoek gaat na tot welke orgaanletsels 
de uitwendige verwondingen hebben geleid. Zijn er geen 
uitwendige verwondingen dan spitst het onderzoek zich 
toe op het vinden van de doodsoorzaak door ziektes en 
trauma op vlak van:
• Hart- en bloedvaten: hartinfarct, slagaderbreuk…
• Centraal zenuwstelsel: hersenbloeding, trombose, 

epilepsie, vergiftiging…
• Ademhalingstelsel: astma, longontsteking, 

longembolie…
• Spijsverteringsstelsel: maagperforatie, 

maagbloeding…
• Andere: leverproblemen, nierproblemen, 

kankergezwellen…

De meeste organen worden uit het lichaam genomen om 
ze te bestuderen en te wegen. Bloedstalen worden naar 
het labo ter analyse gestuurd, net zoals weefselmonsters 
(ook voor mogelijk DNA-onderzoek).

wegen van de organen bij inwendig onderzoek
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2. Vingerafdrukken

In het kantoor van de directeur worden veel vingerafdrukken genomen en gefotografeerd. Ook gaan 
voorwerpen waar misschien afdrukken opstaan, voor onderzoek naar het laboratorium. Opgelet: hoewel 
ze persoonsgebonden zijn, zijn ze slechts één element in het onderzoek. Er bestaat voor het ogenblik 
geen methode die kan uitmaken of een afdruk vóór, tijdens of na het misdrijf geplaatst werd.

Patronen 

De ontelbare variaties in het verloop van de papillairlijnen vormen samen een uniek figuur. Toch kunnen er 
drie basispatronen onderscheiden worden: bogen, lussen en kringen. Op basis van twee referentiepunten 
kunnen we die basispatronen nog verder opsplitsen. De kern vormt een middelpunt van een patroon 
waarnaar de lijnen toelopen, samenkomen of omkeren. Het andere referentiepunt wordt een delta genoemd. 
Hier komen drie looprichtingen samen. Het heeft een vorm van een driehoekje en bevindt zich zijdeling links 
en/of rechts onder de kern. Zo kunnen we volgende patronen onderscheiden:

Boog: de parallelle 
papillairlijnen vormen in 
het midden van de vinger 
over elkaar liggende 
gewelfde  golfjes. Er is 
geen delta of kern te 
bespeuren.

Tentboog: bij dit 
boogpatroon liggen 
de gewelfde golfjes 
bovenop een duidelijke 
kern gevormd door een 
verticale lijn die als het 
ware de ‘tent’ stut.

Lus naar links: de 
papillairlijnen vormen 
een luspatroon rond een 
kern. De luslijnen komen 
van links en keren na de 
kern gerond te hebben 
terug naar links tussen 
de kern en een delta 
door. De delta ligt hierbij 
rechtsonder de kern.

Lus naar rechts: zelfde patroon maar omgekeerde looprichting. De delta ligt hier linksonder de kern.

Kring: de lijnen in het midden van deze figuren draaien mooie spiraalvormige cirkeltjes rond de kern, net zoals 
een draaiende kolk. Zowel linksonder als rechtsonder de kern is een delta te zien.

Middenzak naar links: net zoals een lus naar links, maar enkele middenlijnen van de lus krullen bij het 
ronden van de kern op in een spiraal. De buitenste luslijnen lopen wel terug naar links tussen de kern 
en de delta door.

Middenzak naar rechts: idem, maar de looprichting en de positie van de delta is omgekeerd.

Samengesteld patroon: in deze uitzonderlijke gevallen zijn (twee) voorgaande patronen gecombineerd 
tot een nieuwe figuur.

Dubbele lus: twee luspatronen zijn naast elkaar zichtbaar, de ene opwaarts, de andere neerwaarts. Aan 
elke buitenzijde van de lussen zit een delta.

boog tentboog

kring middenzak 
naar links

dubbele lus samengesteld patroonmiddenzak 
naar rechts

 

= delta

lus naar rechts

lus naar links
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De typica

Bij het vergelijken van genomen vingerafdrukken op de plaats van de misdaad met die van de verdachte 
gaan de onderzoekers eerst uit van het patroon (primaire vergelijking). Als dit overeenstemt, moeten ze 
op zoek naar overeenstemmende karakteristieke punten in de vingerafdruk. Deze details heten typica, 
of ook wel minutiae of Galtondetails. In België moeten minstens 12 typica overeenstemmen voor een 
geldige en wettelijke identifi catie. 
Om een genomen vingerafdruk te behouden voor latere vergelijkingen en het dus in het 
geautomatiseerde AFIS-systeem in te brengen zijn er minstens 8 typicapunten nodig. Zoniet is het een 
onbruikbare vingerafdruk.

Overzicht typicasoorten

• lijnunit, kleinste eenheid van een papillairlijn met 1 porie;
• lijnfragment (eiland), bestaande uit 2 of meer lijnunits;
• eindigende of beginnende papillairlijn;
• bifurcatie, dit is een splitsing van de papillairlijn in twee aparte lijnen;
• oog; kort na de splitsing is er opnieuw een samensmelting;
• haak, kort na de afsplitsing eindigt één 
van de lijnen;
• brug, een verbindingslijn tussen twee 
parallelle papillairlijnen;
• delta (voornamelijk de locatie ervan);

Er zijn ook varianten van deze typica 
mogelijk zoals een dubbele bifurcatie of 
zelfs een driedubbele splitsing van de 
papillairlijnen…

Naast deze typica van de secundaire 
vergelijking zijn er nog kleinere 
details (derde niveau) zoals tijdelijke 
beschadigingen en wratten, maar ook 
tussenlijnen, littekens en deformaties.

bifurcatie

haak

brug

eindigende papillairlijn

lijnunit

delta

kern

oog

eiland
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3. Forensische tandheelkunde

Stukjes gebak met tandafdrukken worden gefotografeerd en naar een deskundige gestuurd. Zal hij 
weten wie hier zijn sporen naliet? Wat komt hij van die sporen te weten? Forensische tandheelkunde of 
forensische odontologie helpt bij de identifi catie van slachtoffers. Overigens kan een tandheelkundige 
vrij goed iemands leeftijd schatten of uitvissen wie in een stuk voedsel of een mens gebeten heeft.

Analyse van bijtsporen

Bij het aantreffen van een bijtspoor in een stuk voedsel of in een lichaamsdeel 
van het slachtoffer evalueren de deskundigen de hierin te herkennen 
gebitskenmerken. Voedsel waaruit een stuk gebeten is, geeft enkel een beeld 
van de labiale zijde (de kant grenzend aan de lippen) van de snijtanden (incisiven) 
en eventueel van de hoektanden (caninen). De buccale zijde (zijde tegen de 
wang aan) van de valse kiezen (premolaren) en echte kiezen (molaren) zijn er 
zelden in te zien. Bijtsporen van een verdachte in een lichaamsdeel geven door 
de elasticiteit van de huid en het onderliggende weefsel vrijwel altijd een louter 
tweedimensionaal beeld, zelden een bruikbaar driedimensionaal beeld. Hierbij 
kan het gaan om een weergave van de volledige gebitsboog, maar meestal is 

die slechts gedeeltelijk zichtbaar. Bij deze gebitsafdruk krijg je een beeld van de snijrand (incisale rand) 
van de snijtanden en hoektanden en het kauwvlak (occlusale vlak) van de kiezen.
Na het maken van afgietsels en/of foto’s van het bijtspoor en van het gebit van de verdachte kan 
de forensische odontoloog de analyse van het spoor en daarna de vergelijking aanvatten. Volgende 
bijzonderheden neemt hij onder de loep:

• De afmetingen, de vorm 
en de krommingsgraad van 
de (eventueel gedeeltelijke) 
gebitsboog. De deskundige 
bekijkt vooral of het bijtspoor 
consistent is met de gegevens 
van de verdachte (lichte 
afwijkingen zijn altijd mogelijk 
door bijvoorbeeld het niet recht 
afbijten van een stuk uit een 
voedselproduct). Sommige 
mensen hebben zo een 
specifi eke vorm van gebitsboog 
dat dit al een sterke aanwijzing 
van overeenstemming kan 
geven (bijvoorbeeld een nauwe 
V-vormige boog).

• De positie en stand van bepaalde 
tanden. Met de positie wordt de 
specifi eke plaats van de tand 
ten opzichte van de lijn van de 
tandenrij bedoeld. Sommige 
tanden staan namelijk niet 
netjes in de rij maar steken een 
beetje meer uit richting buitenzijde van de lijn (labiaal/buccaal) of binnenzijde van de lijn (linguaal/
palataal). Met de stand van de tand wordt aangegeven of de tand een rotatie vertoont ten opzichte 
van de as van de lijn. Met andere woorden: zijn er ‘scheve’ tanden op te merken?

• Gebitschema: bij bijtsporen die duidelijk genoeg zijn en compleet genoeg zijn, kan de deskundige een 
tandschema reconstrueren dat hij kan vergelijken met het tandheelkundig dossier van de verdachte. 
Vooral ontbrekende tanden en beschadigde tanden zijn karakteristieke elementen die in rekening 
gebracht worden. Maar dit werk zit vol met voetangels: een tand die niet tot aan het bijtvlak van 

bijtspoor in een gebakje

labiaal

palataal

labiaal

buccaal
linguaal

centrale snijtand

zijdelingse snijtand

hoektand

eerste valse kies

tweede valse kies

eerste echte kies

tweede echte kies

verstandskies

buccaal

gebit

buccaal
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tandheelkundig dossier

het gebit reikt (dus korter is dan de rest) kan in een tweedimensionaal 
bijtspoor als een ontbrekende tand lijken. In een bijtspoor dat een beeld 
geeft van de labiale, respectievelijk buccale zijde van de tanden haal je 
die er wel gemakkelijk uit. Tandprothesen kunnen ook tot vergissingen 
leiden, zeker als de dader ze even niet in heeft.

• Afmetingen en vorm individuele tanden en tussenruimten. Zeker 
bij duidelijke bijtsporen kan dit zeer bruikbare gegevens opleveren. 
Bijtsporen in voedsel die de labiale, resp. buccale zijde van de tanden 
weergeven, laten toe lengte en breedte van de tanden te meten, evenals 
de curve (voor snijtanden). Bijtsporen in lichaamsdelen geven informatie 
over breedte en dikte (diepte) van de tanden. Ook hier kan de curve 
bekeken worden voor de snijtanden. Het meten van de tussenruimten 
tussen opeenvolgende tanden mag uiteraard niet vergeten worden.

Bij de analyse van het bijtspoor geeft de deskundige telkens een waardebeoordeling per onderzocht 
kenmerk. Hoe meer het bekeken element afwijkt van de norm hoe hoger hij de waarde (uitgedrukt 
in punten) inschat voor de vergelijking. Een rij van twee ontbrekende tanden bij de verdachte die op 
dezelfde locatie in het bijtspoor te zien is, krijgt bijvoorbeeld een hoge puntenwaarde. Op basis van de 
som aan punten geeft de deskundige een beoordeling naar de zekerheid van de vergelijking tussen het 
bijtspoor en de gebitgegevens van de verdachte.

bijtspoor
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4. Biologische sporen en DNA

Op piepkleine glasscherfjes zit blijkbaar nog bloed; op een glas is wellicht nog wat speeksel aanwezig; 
een haartje bezit misschien nog zijn wortel... Deze sporen werden op de plaats van de misdaad 
gevonden en voor analyse meegenomen. Is er één bij die door de moordenaar werd achtergelaten?

De Polymerase-kettingreactie (PCR-Polymerase Chain Reaction)

Deze methode maakt het mogelijk om zelfs met de geringste biologische sporen waarin een minimum 
aan DNA aanwezig is een genetisch profiel op te stellen. Enkele nanogram DNA, soms zelfs minder, is al 
voldoende omdat de PCR-methode het DNA oneindig veel kan dupliceren. In het forensisch onderzoek 
betekent dit dat met een beetje speeksel op een sigarettenpeuk, een haarwortel in een borstel, een 
bloedvlek op een T-shirt… de rechercheurs een doorbraak in een moordzaak kunnen forceren. Met 
de PCR-techniek worden DNA-fragmenten in grote hoeveelheden bijgemaakt (amplificatie) zodat ze 
geanalyseerd kunnen worden. Toen deze methode in 1983 voor het eerst werd toegepast, zorgde ze voor 
een hele revolutie in de moderne biotechnologie. Niet alleen kon je vanaf dan met minieme fragmenten 
DNA ook aan de slag, maar het kopiëren duurde ook veel minder lang dan met de conventionele 
chemische reacties. Die konden trouwens enkel korte stukjes betrouwbaar synthetiseren. Met PCR kan 
je binnen enkele uren een hoeveelheid DNA honderden miljoen keer vermenigvuldigen. Bovendien kan 
je heel specifiek bepalen welke sequenties van nucleotiden (de bouwstenen van DNA) je vermeerderd 
wil zien. De impact van PCR is dan ook niet gelimiteerd tot de forensische wetenschappen: de klinische 
biologie, het onderzoek naar erfelijke ziekten, de evolutionaire biologie, de controle op genetisch 
gemanipuleerde organismen… hebben heel veel baat bij PCR. 

De Polymerase-kettingreactie bestaat uit drie fasen:
• Nadat het DNA uit het te onderzoeken monster geïsoleerd is, wordt de dubbele streng waaruit het 

DNA opgebouwd is, in twee enkelvoudige strengen gesplitst. De gekende dubbel-helixstructuur 
valt uit elkaar. Dit gebeurt heel eenvoudig door de oplossing op te warmen tot net onder het 
kookpunt. De hitte verbreekt de waterstofbruggen tussen beide complementaire strengen. Deze 
fase wordt denaturatie genoemd.

• De nu enkelvoudige strengen dienen als basis voor de aanmaak (synthese) van een nieuwe 
complementaire DNA-streng voor elk van hen. Voor deze synthese is er eigenlijk een startpunt 

Dubbel-helix-model van DNA
de complementaire nucleotiden zijn 
door waterstofbruggen verbonden

chemische structuur van de basen, 
van desoxyribose en van fosforzuur

nucleotide

© Micro Macro 1996
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nodig: een kort stukje dat al terug een dubbele streng is. Hiervoor zorgen kleine deeltjes 
enkelvoudige DNA-strengen (slechts enkele tientallen nucleotiden lang) die ingebracht zijn in de 
oplossing. Dit zijn de zogenaamde primers. Zij zoeken langsheen de lange enkelvoudige strengen 
naar een complementair stuk en binden zich dan ermee. Als je een specifiek fragment van het DNA 
wil repliceren dan breng je enkel primers in die zoeken naar de startsequentie ervan. Deze fase 
gebeurt bij wat lagere temperaturen en heet hybridisatie (of renaturatie).

• De feitelijke synthese kan nu beginnen want er is een startpunt gemaakt. Net zoals bij de natuurlijke 
DNA-replicatie in een cel gaat een DNA-polymerase, een enzym, het ontbrekende stuk van de 
complementaire streng vervolledigen (vanaf dit startpunt). De bouwblokken, losse nucleotiden, 
die het hiervoor nodig heeft, vindt het in de oplossing. Die nucleotiden worden één voor één door 
het enzym aan hun complementaire keten gebonden. Het gebruikt enzym is de DNA-polymerase 
van een bacterie dat in heetwaterbronnen leeft (Thermus aquaticus). Dit deel van het proces heet 
extensie.

Het resultaat is twee DNA-dubbelstrengen gemaakt uit slechts 1 exemplaar. De cyclus kan dan 
herbeginnen met het opnieuw verhitten van de oplossing. Zo gaat de vermeerdering exponentieel 
verlopen bij elke nieuwe cyclus (uit twee krijg je vier exemplaren enz.). Na dertig cycli heb je meer dan 
een miljard exemplaren! Genoeg voor verder onderzoek.

4de cyclusDNA: dubbele streng

splitsing strengen: denaturatie

binding primers: hybridisatie

vervolledigen complementaire streng: 
extensie

Polymerase kettingreactie

1ste cyclus

2de cyclus

3de cyclus
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5. Schoensporen

In het bureau van de directeur worden schoenafdrukken aangetroffen en gefotografeerd. Kan onderzoek 
uitwijzen wie de schoenen droeg?
Afmetingen, motieven op de zool, slijtplekken: bij de identificatie van een schoen zijn schoenafdrukken vrijwel 
volledig betrouwbaar! Bovendien bevatten ze vaak nog andere aanwijzingen: bloed, tapijtvezels... Beschikken 
de deskundigen over een hele reeks voetstappen, dan kunnen ze er nog meer uit afleiden: snelheid, richting, 
kreupele gang... In de praktijk maken ze een foto van elke schoenafdruk eer ze hem opnemen of afgieten.

Schoensporenonderzoek
Hebben de onderzoekers een duidelijk schoenspoor teruggevonden, 
dan kunnen ze dat vergelijken met de schoenen van de verdachten. Ze 
maken hiervoor een testafdruk met de ‘verdachte’ schoen. Kloppen de 
afmetingen dan gebeurt de verdere vergelijking in drie grote categorieën: 
klassekenmerken, slijtplekken en detailbeschadigingen aan de zool die 
niet uit slijtage voortkomen. 

Klassekenmerken 
Schoenzolen vertonen een herkenbaar profielpatroon dat per schoenmerk 
verschilt. Elk merk hanteert op zichzelf ook verschillende profielpatronen voor 
hun meerdere schoenlijnen. Dit zijn de klassekenmerken. Enkel op basis van 
deze kenmerken kunnen er al veel verdachten geëlimineerd worden.

Detailbeschadigingen 
De buitenzool kan door gebruik allerlei toevallige beschadigingen oplopen 
waardoor er detailafwijkingen op het normale profielpatroon ontstaan. De 
onderzoeker bekijkt dan voornamelijk de karakteristieke waarde van de 
beschadiging en de mate van overeenkomst tussen de beschadiging op de 
schoen en de onregelmatigheid die het in het schoenspoor veroorzaakte. 
Hoe meer onregelmatigheden overeenstemmen, hoe sterker de 
onderzoeker het spoor aan de schoen kan linken.
Bij het inschatten van de karakteristieke waarde van een beschadiging 
gaan de deskundigen uit van de afmetingen van de beschadiging (tweedimensionaal) en het aantal 
bestanddelen van een beschadiging. Hoe groter de beschadiging in lengte of breedte, hoe minder 
vaak die kan voorkomen. Bestaat de beschadiging uit een zigzaglijn dan is die karakteristieker dan een 
enkelvoudig lijntje.

Slijtplekken 
De locatie en mate van slijtsporen kunnen een 
schoen uniek maken voor identificatie. Afwijkingen 
in de anatomie van de voet of in de manier van 
afrollen (afwikkelen) van de voet bij het stappen of 
lopen geven specifieke slijtplekken op de zool.

detailbeschadigingen

herkenbaar profielpatroon 
(klassekenmerk)

Slijtplekken
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Verband tussen afwikkelpatronen en slijtpatronen
Iedereen heeft zijn specifieke manier van lopen, waarbij de ene wat meer proneert (de voet naar binnen 
kantelen) dan de andere of net wat meer supineert (het afrollen gebeurt langs de buitenrand van de voet). De 
bijzondere manier waarop wij onze voeten plaatsen, werkt uiteraard in op de buitenzool van onze schoenen. Dit 
geeft specifieke slijtsporen die kunnen helpen bij het identificeren van schoenafdrukken gevonden bij de plaats 
van een misdaad. Bij iedereen zal de buitenzijde van de hak erg slijten omdat we net daar het eerst contact 
maken met de grond. Maar slijtage over de gehele buitenrand van de zool verraadt een persoon met supinatie 
(holvoet), terwijl overmatige slijtage aan de binnenrand van de voorvoet overpronatie indiceert. Is de slijtage 
onder de voorvoet gelijkmatig verdeeld (maar sterker in het midden dan aan de uitzijden) dan hebben we te 
maken met een normale voetafwikkeling met lichte pronatie.
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6. Vezels en microvezels

Met genummerde kleefstroken nemen deskundigen vezels en haartjes op en om het lichaam en de 
kleren van de directeur. Haartjes en textielvezels zetten ons vaak op het goede spoor. Ze kunnen ons 
vertellen of twee mensen elkaar aangeraakt hebben of dat er iemand op een bepaalde plaats was. Op 
het jasje van een verdachte zit al vlug een haartje van het slachtoffer. Aan zijn zolen hangen wellicht 
vezels van het tapijt waarop de misdaad is gepleegd.

Het onderzoek naar haartjes 

Haartjes kunnen dus contact tussen slachtoffer en verdachte of de aanwezigheid van de verdachte 
op de plaats van de misdaad verraden. De overdracht kan hierbij rechtstreeks (primair contact) of 
indirect (secundair contact) gebeuren. Bij primair contact is een haartje van de bron onmiddellijk op de 
ontvanger terecht gekomen, bij secundair contact gebeurde dit via een tussenstation. Een op de grond 
gevallen haartje van het slachtoffer dat blijven kleven is aan de zool van de schoen van de verdachte, 
is een voorbeeld van secundair contact. Primair contact heeft een hogere bewijskracht dan secundair 
contact, maar vaak kan het onderzoek het onderscheid tussen de twee niet duidelijk maken.

Een haar kan ons heel veel vertellen:

• Uitgetrokken of uitgevallen: een mens verliest ongeveer 70 tot 100 hoofdharen per dag. Dit is 
een gevolg van de groeicyclus. Na een groeiperiode van ongeveer 5 jaar komt een rustfase waarbij 
het haartje uitvalt en vervangen wordt door een nieuw haar uit dezelfde follikel. Een dergelijk 
uitgevallen haar zal een onbeschadigde, knotsvormige haarwortel vertonen. Een met geweld 
uitgetrokken haar dat nog in de groeifase zat, vertoont een uitgerekte of een (af)gebroken wortel 
waaraan eventueel nog huidweefsel vastzit.

• Locatie op het lichaam: hoofdharen zijn gewoonlijk de 
langste haren en hebben een gelijkmatige diameter. Het 
uiteinde is meestal niet spits toelopend, maar door het 
haarkappen recht (schaar) of schuin (mesje) afgetopt. Ze 
kunnen ook gekleurd, afgebleekt… zijn. 
Schaamharen echter hebben een grote variëteit in 
diameter, terwijl de haarkern (medulla) vaak niet tot in 
de tip doorloopt. Daarenboven zijn ze nogal grof en taai 
en vertonen een spits toelopend uiteinde. Veel schaamharen zijn meer dan eens gedraaid om hun 
lengteas. 
Baard- en snorharen zijn ruw in uitzicht en vrij kort, met een 
driehoekige dwarsdoorsnede. Ze hebben een wijde haarkern en 
een rechte of schuin afgesneden top. 
Lichaamsharen (op benen, armen, rug…) zijn kort en nogal 
boogvormig, missen vaak een haarkern en lopen spits uit.

schaar            mesje

haar met medulla

afgebroken wortel 
uitgetrokken haar dat 
nog in de groeifase zat

haar gedraaid 
rond lengteas
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• Etnische afkomst: drie grote bevolkingsgroepen kunnen onderscheiden worden door hun 
respectievelijke haarmorfologie.

• Europeanen (Kaukasisch / blank): hun haren zijn gewoonlijk stijl tot gekruld 
met kleuren gaande van blond tot bruin en zwart (met regelmatig verspreide 
middelgrote pigmentkorrels). Ze zijn fijn tot ietwat ruw gevormd en hebben 
een ronde tot ovale dwarsdoorsnede.

• Afrikanen: hun haren zijn vaak gekruld of gekroesd en vrijwel altijd zwart 
van kleur. De pigmentkorrels zijn heel groot en komen gegroepeerd voor 
in clusters met verschillende afmetingen en vormen. De densiteit van de 
pigmentkorrels is soms dusdanig groot dat de haren soms opaak worden. 
De haren hebben een afgeplatte dwarsdoorsnede en de haarschacht 
vertoont vaak diverse draaien rond de lengteas. Ze splitten ook gemakkelijk 
langs de lengteas.

• Aziaten: hun haren hebben een ruw uitzicht, zijn meestal stijl en hebben 
een ronde dwarsdoorsnede met een grotere diameter dan bij de andere 
bevolkingsgroepen. De geschubde buitenlaag (cuticula) is ook veel dikker, 
terwijl de kern wijder is. De pigmentkorrels in de schors (cortex) komen 
soms gegroepeerd voor en zitten qua grootte tussen de Europese en 
de Afrikaanse in. De haren zijn vooral donker gekleurd ook al hebben de 
pigmentkorrels dikwijls een roodachtig uitzicht.

• Leeftijd persoon: kinderen hebben zeer fijn haar met een zeer dunne haarkern; bij oudere 
personen kunnen de haren pigmentloos worden. De haren zijn dan wit en niet grijs! ‘Grijze haren’ 
zijn een optisch effect door het samen voorkomen van haren met en zonder pigment.

• Behandeld haar: het kleuren en bleken van haar is microscopisch gemakkelijk te detecteren. 
Onderzoekers kunnen zelfs achterhalen hoe lang geleden de behandeling plaats vond. Aangezien 
een hoofdhaar ongeveer 1,25 cm per maand groeit, zal onderaan de haarschacht een onbehandeld 
gedeelte voorkomen. Meten is weten!
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cyclus van Lucilia servicata

7. Forensische Entomologie

Op het lichaam van de directeur zijn insectenlarven gevonden. Die worden naar een laboratorium 
gestuurd, waar ze onder gecontroleerde omstandigheden verder kunnen groeien. Zodra de insecten 
volwassen zijn, kunnen deskundigen de soort met zekerheid bepalen. Ze kennen de voorwaarden 
(temperatuur, licht, vochtigheid) die voor de groei van deze soort nodig zijn, en schatten zo wanneer de 
directeur overleden is.

Bepalen van het tijdstip van overlijden

De klassieke pathologische manieren van het bepalen van het tijdstip van overlijden (lijkafkoeling, 
lijkstijfheid en lijkvlekken) zijn relatief effectief in de vroegste stadia van de dood. Maar na 36 tot 48 uur 
zijn ze niet meer bruikbaar. Op basis van de op het lijk aanwezige insecten, en voornamelijk in welke 
fase van hun levenscyclus ze gevonden worden, kunnen deskundigen ook lange tijd na de dood het 
tijdstip van overlijden nog vrij nauwkeurig (tot op de dag) bepalen. Wat de onderzoekers willen meten is 
het postmortale interval (PMI): de verstreken tijd tussen de dood van het slachtoffer en de ontdekking 
van zijn lichaam. Forensische entomologen kunnen echter enkel het PMI benaderen omdat zij in feite 
niet het PMI maar de kolonisatieinterval (KI) meten: de tijd tussen de eerste aanwezigheid van insecten 
op het lijk (gemeten op basis van het afzetten van de allereerste eieren) en de ontdekking van de dode. 
Omdat die kolonisatie in normale omstandigheden al binnen de eerste uren na overlijden gebeurt, is 
het verschil tussen KI en PMI verwaarloosbaar. Soms liggen KI en PMI verder uit elkaar als de insecten 
geen directe toegang tot het lijk hadden (wegens slechte weersomstandigheden zoals regen of koude) 
of als het lijk afgeschermd lag (bv. in een afgesloten plastic zak). 

Het in de forensische entomologie gebruikte principe 
stelt dat je aan de precieze fase van de levenscyclus 
van een insect kan zien wanneer het als ei afgezet 
werd mits je volgende gegevens kent:

• De precieze soort van insect. De op het lijk 
gevonden eitjes of larven worden in het lab 
onder constante omstandigheden tot het 
volwassen stadium verder gekweekt om zo 
de exacte soort te kunnen bepalen (larven 
van verschillende soorten lijken vaak goed op 
elkaar, vooral bij vliegen)

• Kennis van de levenscyclus van de 
soort. Het herkennen van het precieze 
ontwikkelingsstadium (vooral de larvale 
fasen) is hierbij belangrijk. 

• De precieze weersomstandigheden. De 
ontwikkeling zal trager verlopen onder nefaste 
omstandigheden (lage temperaturen, te droog of 
te vochtig, te somber…), maar juist sneller onder 
ideale omstandigheden (hoge temperaturen, 
neutrale luchtvochtigheid, zonnig…). Elke soort 
heeft echter zijn voorkeuren!
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Voor bepaalde forensisch belangrijke insectensoorten hebben deskundigen de levenscyclus zeer 
precies kunnen bestuderen onder allerlei (weers)omstandigheden. Daaruit hebben ze de totale som aan 
warmte kunnen berekenen die deze insectensoorten nodig hebben om van ei tot imago te ontwikkelen. 
Onder een bepaalde temperatuur valt de ontwikkeling gewoon stil: dit is de drempeltemperatuur. Met 
het verschil tussen de drempeltemperatuur en de gemiddelde temperatuur (over een periode van 
telkens 24 uur) bouwt het betreffende insect zijn nodige warmte (dag per dag) op totdat het zijn totale 
benodigde som warmte bereikt heeft. Aangezien de kweek van de op het lijk gevonden insecten onder 
gekende constante omstandigheden is gebeurd, is daarvan de opgeslagen som aan warmte gekend 
(tussen het moment van het begin van de kweek tot het uitkomen van de volwassen insecten). Om 
terug te kunnen rekenen tot het moment van het afzetten van de eieren trek je deze som af van de 
voor de soort gekende totale benodigde som. De rest die overblijft had het insect opgeslagen tussen 
het afzetten van de eitjes en de ontdekking van het lijk (eigenlijk de start van de kweek). Als je weet 
welke (weers)omstandigheden (vooral de gemiddelde temperatuur) er toen bij het lijk heersten, kan je 
daaruit het aantal dagen of uren afleiden die het insect daarvoor nodig had. Je kent dan het KI. Daarom 
meten de onderzoekers niet alleen de temperatuur van de omgeving (op borsthoogte van het lijk) bij 
het ontdekken van het lijk, maar ook de grondtemperatuur en de temperatuur binnenin de massa van 
larven op het lijk. Ze beïnvloeden namelijk allen de gemiddelde temperatuur. Daarnaast zoeken de 
entomologen de meteorologische gegevens van de voorbije dagen op afkomstig van het dichtstbijzijnde 
weersstation.
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8. Ballistiek

Het wapen, de huls en de uit de borst van de directeur gehaalde kogel worden door ballistische 
deskundigen onderzocht. Komt de fatale kogel uit dit wapen? Waar stond de moordenaar?

Ballistische vingerafdruk
Om te weten of een kogel en/of huls gevonden op de plaats van een misdaad uit het vermoedelijke 
vuurwapen komt, vergelijken de onderzoekers de kenmerkende microsporen op de gevonden kogel 
en huls met die van een referentieschot. Ze hebben dan eerst al gekeken of het kaliber van de patroon 
overeenstemt met het gebruikte wapen en of de macrosporen (met het blote oog zichtbare sporen) 
overeenstemmen. De voor het betreffende wapen unieke microsporen worden aangebracht op kogel 
en huls tijdens het vuren. 

Om dit beter te begrijpen, volgen we even alle fasen van het afvuren van een patroon uit een 
vuurwapen. 

• Inbrengen van de patroon in de kamer, het gedeelte achteraan de loop. 
• Het overhalen van de trekker doet de slagpin van het wapen inslaan op het slaghoedje van de 
patroon.
• De schokgevoelige lading aanzetexplosief (primer) in  
het slaghoedje (meestal slagsas) ontploft en ontsteekt de 
kruitlading in de huls. 
• De hoge druk van de gassen van deze ontbranding duwt 
de kogel krachtig uit de huls en met grote snelheid door de 
loop. 
• Spiraalvormige groeven in de loop (de trekken - de velden 
zijn de gedeelten tussen de groeven) doen de kogel spinnen 
rond haar eigen as voor een betere stabiliteit tijdens de 
vlucht.
• De achtergebleven huls wordt uit de kamer geworpen door 
een uitwerpmechanisme (een haak aan de afsluiter van de 
kamer grijpt de huls aan een rand bij de voet)
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Elk van de beschreven fasen laat sporen na op respectievelijk huls en kogel die uniek zijn voor het 
wapen waarmee gevuurd werd, want elk wapen krijgt zijn eigen minieme onregelmatigheden en 
afwijkingen mee bij de fabricatie van zijn onderdelen:

• De slagpin laat sporen achter op het zachte metaal van het slaghoedje
• De trekken laten unieke krassporen achter op de kogel
• Onregelmatigheden in de wanden van de kamer worden in de hulswand gedrukt
• Het uitwerpmechanisme laat sporen achter op de rand van de huls

Deze microscopische sporen worden dan door de deskundige 
onderzocht. Hij vergelijkt ze met de resultaten van een 
referentieschot van een in het kader van het onderzoek in beslag 
genomen wapen. Hij kan hierbij rekenen op de hulp van een 
vergelijkende microscoop die op een monitor beide kogels of hulzen 
tegelijk kan weergeven. Is er geen wapen gevonden, dan kan IBIS, 
een geautomatiseerd vergelijkingssysteem de microscopische 
beelden van de kogels en hulzen vergelijken met de opgeslagen 
beelden van kogels en hulzen van andere misdaadzaken in zijn 
databank. Sinds 2002 gebruikt het NICC (Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en  Criminologie) dit systeem. ballistische vergelijking met de microscoop

krassen op een kogel afkomstig van de trekken (foto 360°)
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Bijlagen

1. De Rechtsgang

Na het politieonderzoek wordt het dossier van een moordzaak behandeld voor het gerecht. Ernstige 
misdaden, zoals o.a. moordzaken, worden in principe behandeld door het Hof van Assisen. Dit hof 
beoordeelt namelijk de meest ernstige en meest delicate strafbare feiten. Het is een rechtscollege dat 
bestaat uit beroepsmagistraten en een jury, samengesteld uit burgers. 

Het verloop van het proces

Het verloop van een assisenzaak is heel specifiek. Alleen al het feit dat het een verbale procedure is 
– alles wordt mondeling van naaldje tot draadje uitgelegd – maakt dat het eigenlijke onderzoek feitelijk 
ter zitting wordt gehouden. Een griffier van de rechtbank van eerste aanleg staat het hof bij en stelt het 
volledige verloop van het proces op papier. In een notendop gaat het er zo aan toe:

• Samenstelling van de jury (12 leden) en een aantal plaatsvervangende juryleden en eedaflegging 
door de jury. Zij worden geloot en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen: de Belgische 
nationaliteit hebben, de burgerlijke en politieke rechten hebben, tussen 30 en 60 jaar oud zijn, 
kunnen lezen en schrijven, in de provincie wonen waar het proces plaats heeft.

• Voorlezing van de akte van inbeschuldigingstelling, opgesteld door het openbaar ministerie, die een 
samenvatting van de zaak bevat. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door iemand van 
het parket-generaal of door iemand van het parket van de procureur des Konings, afgevaardigd 
door het parket-generaal. Ze waken over de toepassing van de wet en over het algemeen belang 
van de maatschappij. 

• Eventueel bijkomende burgerlijke partijstellingen. Het zijn personen die beweren dat ze benadeeld 
zijn door de feiten die de beschuldigde ten laste worden gelegd. Het zijn vooral de naasten van het 
slachtoffer (partner, ouders, kinderen).

• Voorlezing van een akte van verdediging, opgemaakt door de advocaten van de beschuldigden. De 
advocaat moet de belangen van zijn of haar cliënt(en) voor het gerecht vertegenwoordigen. Noch 
de beschuldigden, noch de burgerlijke partijen zijn verplicht een advocaat te nemen.

• Verhoor van de beschuldigde(n) door de voorzitter van het Hof van Assisen. Naast de voorzitter 
bestaat het hof nog uit twee assessoren (zittende magistraten van de rechtbank van eerste aanleg 
waar het hof van assisen plaats heeft).

• Verhoor van de getuigen, zowel die van het openbare ministerie, als van de burgerlijke partij en de 
verdediging. Het horen van getuigen biedt de mogelijkheid om nuttige inlichtingen te verzamelen 
en vormt een bewijsmiddel. De deskundigen worden tijdens de debatten voor het hof van assisen 
gehoord om uitleg van technische of wetenschappelijke aard te geven.

• Requisitorium of vordering van het openbaar ministerie (met voorstel tot strafmaat), gevolgd door 
de pleidooien van de burgerlijke partij en de pleidooien van de verdediging. De beschuldigde heeft 
het laatste woord.

• Eventueel replieken van het openbaar ministerie, de burgerlijke partij, de beschuldigde en opnieuw 
laatste woord van de beschuldigde.

• Vraagstelling door de voorzitter. Dit zijn de vragen over schuld of onschuld die de jury moet 
beantwoorden. De voorzitter geeft de nodige uitleg over de vraagstelling en onderricht de jury over 
de werkwijze van de beraadslaging. De jury krijgt het dossier en de stukken overhandigd.

• Beraadslaging door de jury (zonder de plaatsvervangende gezworenen).In principe oordeelt de jury 
alleen over de schuldvraag, tenzij in de door de wet voorziene gevallen, waarin ook het hof mee 
beraadslaagt over de schuld.

• Verklaring van de jury over de gestelde vragen. De jury doet haar uitspraak.
• Debat over de straftoemeting door het openbaar ministerie en de verdediging (de burgerlijke partij 

komt hier niet tussen), gevolgd door de beraadslaging door het hof samen met de jury over de toe 
te passen straf.

• Het uiteindelijke arrest uitgesproken door het hof.
• Er is geen hoger beroep mogelijk tegen een arrest van het Hof van Assisen, behalve 

Cassatieberoep.
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2. De Federale gerechtelijke politie

De Federale gerechtelijke politie maakt volledig deel uit van de Federale politie. Zij heeft als bijzondere 
opdracht de maatschappij veiliger te maken door de zware en georganiseerde criminaliteit onder alle 
vormen te bestrijden. 

De Federale gerechtelijke politie heeft als opdracht de criminele netwerken, de dadergroepen en een 
maximaal aantal daders met bewijselementen te identificeren met het doel ze aan te houden en ter 
beschikking te stellen van de gerechtelijke overheden.

Zij bestaat uit 7 centrale directies en 27 gerechtelijke directies van het arrondissement. Ze telt 
4000 personeelsleden. Het merendeel ervan zijn politieambtenaren die onderzoeken uitvoeren 
of een gespecialiseerde steun aan deze onderzoeken leveren. Het gaat onder andere over het 
verzamelen van informatie, het verzamelen en analyseren van sporen, het detecteren van nieuwe 
criminaliteitsvormen...

Het merendeel van het personeel van de Federale gerechtelijke politie (85%) is binnen de 
gedeconcentreerde gerechtelijke directies tewerkgesteld. Elke directie bestaat uit een aantal afdelingen, 
die op de belangrijkste criminele fenomenen gericht zijn en die met opdrachten van gespecialiseerde 
gerechtelijke politie worden belast. Zo zijn er o.a afdelingen voor de strijd tegen drughandel, 
mensensmokkel- en handel, zware georganiseerde financiële criminaliteit, voertuigzwendel… 
Daarnaast zijn er ook steundiensten, voor zowel de lokale als de federale politie, zoals een “computer 
crime unit”, een laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie, een sectie criminele 
informatie, een sectie informatie inzake gespecialiseerde bestuurlijke politie en een sectie operationele 
misdrijfanalyse. 
Elke gedeconcentreerde gerechtelijke dienst staat onder de leiding van een gerechtelijke directeur die 
voor de werking en de organisatie van al deze diensten verantwoordelijk is.

Opsporings- of gerechtelijke onderzoeken gebeuren onder leiding van de bevoegde gerechtelijke 
overheden. In het arrondissement gaat het om de procureur des Konings  en de onderzoeksrechters 
en op Federaal niveau om het Federaal Parket. Deze overheden beslissen over de taakverdeling, de 
samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en federale politie inzake de opdrachten 
van gerechtelijke politie.

Bovendien specialiseren de 7 centrale directies zich in de aanpak van criminele fenomenen met een 
nationale visie, in het bijzonder op het niveau van de fenomeenanalyse, de ontwikkeling van nieuwe 
aanpak van coördinatie en operationele ondersteuning. Het betreft fenomenen zoals wapensmokkel,  
terrorisme,  economische en financiële criminaliteit (waarbij onderzoeken ook uitgevoerd worden), 
georganiseerde criminaliteit en nog veel anderen …

tekst: persdienst Federale Politie
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3. De laboratoria van de Technische en Wetenschappelijke Politie:
procedure in geval van moord

Er is een moord gebeurd.
Een buur vindt het lijk en waarschuwt de politie. De Lokale Politie komt meteen ter plaatse.
De politieagenten bakenen de plaats af waar de feiten gepleegd zijn. Eén van de belangrijkste taken op 
dit ogenblik is het bewaren van de sporen. De politieagenten waken er dan ook voor dat niemand de 
afgebakende zone betreedt.
Sporen en bewijsmateriaal vrijwaren, betekent dat je ervoor zorgt dat niemand een bewijsstuk 
meeneemt en een spoor vernietigd of besmet.
Een agenda, portefeuille of documenten die naast het lijk liggen, zijn zeer interessant maar je mag ze 
niet meenemen. Het is bewijsmateriaal dat je moet laten liggen en beschermen.
Bovendien zie je erop toe dat niemand de sporen achtergelaten door de dader beschadigt of “besmet”. 
Een persoon die op de plaats van een moord geen handschoenen aan heeft en een glas verplaatst 
(wat normaal niet moet gebeuren) , zet zo op dat glas zijn sporen of vingerafdrukken naast die van de 
mogelijke dader of het slachtoffer en “besmet” dit bewijsmateriaal. Hierdoor moeten de onderzoekers 
uitvissen van wie die extra sporen zijn en wordt hun werk bemoeilijkt.

Sporen vrijwaren betekent ook dat je ervoor waakt dat ze niet vernietigd worden. Iemand die zonder 
meer rondloopt op de plaats van de misdaad riskeert bijvoorbeeld de schoeiselsporen te vertrappelen 
die de dader heeft achtergelaten. De onderzoekers van het labo kunnen het schoeiselspoor dan niet 
meer doeltreffend onderzoeken.

Als de plaats van de misdaad afgebakend is en als de magistraat dit vraagt, is het aan de beurt van de 
deskundigen van het labo van de Technische en Wetenschappelijke Politie1 (TWP) van de Federale Politie 
om aan het werk te gaan:

Op de plaats van de misdaad

1. De afgebakende zone of zone waar sporen kunnen gevonden worden controleren: de 
onderzoekers van de Technische en Wetenschappelijke Politie gaan eerst na of de grenzen van 
de zone die afgebakend is door de Lokale Politie voldoende zijn. Als dat nodig blijkt, worden de 
grenzen van de zone aangepast.
Alleen het personeel van de Technische en Wetenschappelijke Politie (TWP) mag de afgebakende 
zone betreden. Alle andere personen moeten er buiten blijven.

2. Foto’s en video: eer ze ook maar iets aanraken, fotograferen de experts de plaats van de 
misdaad vanuit alle hoeken en kanten. Soms wordt ook een video-opname gemaakt.

3. Bewijzen zoeken: de speurders gaan nu op zoek naar sporen zoals vingerafdrukken, speekselsporen, 
vezels en haartjes, schoeiselafdrukken of bijvoorbeeld sporen van inbraak. Als je de sporen met het 
blote oog niet of bijna niet kan zien, maken de speurders ze zichtbaar met poeder of met andere 
technieken. Eens zichtbaar worden de sporen “opgenomen”: haartjes of vezels worden bijvoorbeeld 
in zakjes gestopt (zie punt 4). De vingerafdrukken in poeder worden op plastic gekleefd.
De onderzoekers buigen zich eerst over de meest kwetsbare sporen. Kwetsbare sporen zijn 
sporen die gemakkelijk besmet raken of die na enige tijd riskeren te verdwijnen zoals DNA.

4. Inbeslagneming: de labo-experts gaan nu over tot het in beslag nemen van voorwerpen 
of stoffen die moeten geanalyseerd worden. Ze worden bewaard in gesloten zakjes om 
besmetting door de buitenwereld uit te sluiten. 

Een kledingstuk met bloedvlekken bijvoorbeeld, wordt zorgvuldig in een zak gestopt zodat het bloed in 
het labo geanalyseerd kan worden en de laboranten onder andere de bloedgroep kunnen bepalen.
5. Andere deskundigen: als de labo-experts gedaan hebben met hun eerste bezoek aan de 

plaats van de misdaad (soms moeten ze nog één of meerdere malen terugkeren) gaan andere 
deskundigen zoals de wetsdokter, de wapendeskundige of de entomoloog (gespecialiseerd in 
insecten) aan de slag.

6. Verzegelen: de Technische en Wetenschappelijk Politie (of andere politieambtenaren) verzegelen 

1 De laboratoriateams maken één van de diensten uit van de Directie Technische en Wetenschappelijke Politie van de Federale 
Politie. Deze directie bevat onder andere ook de Dienst Gedragswetenschappen, de Dienst Audio en Video, een centrale dienst 
van de afdeling ROBOT voor gelaatsreconstructie en robotfototekenaars,… Meer informatie is te lezen op de informatiefiche 
over de Directie Technische en Wetenschappelijke Politie in de persmap.
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de plaats van de misdaad om te verhinderen dat andere personen de plek zouden betreden en 
om ervoor te zorgen dat de ruimte of plaats onaangeroerd blijft tot een volgend bezoek van het 
labo of tot een eventuele reconstructie.

Tijdens het sporenonderzoek hebben de speurders voortdurend contact met de 
onderzoeksmagistraat. Hij bepaalt welke onderzoeken en analyses moeten worden uitgevoerd 
eventueel na overleg met de experts van het labo Technische en Wetenschappelijke Politie.

In het laboratorium

1. Foto’s: terug in het labo worden de sporen opgenomen op de plaats van de misdaad en alle 
voorwerpen die er in beslag zijn genomen, apart gefotografeerd.

2. Zoeken van bewijzen en analyses: in het labo wordt gezocht naar bewijzen of aanwijzingen 
op de voorwerpen die in beslag zijn genomen. Bijvoorbeeld: op een werktuig wordt naar 
vingerafdrukken gezocht, op een kledingstuk wordt gezocht naar bloed- of spermasporen.
De analyses worden uitgevoerd in het politielabo of in een extern labo. De onderzoeksmagistraat 
beslist aan welk labo welke analyse wordt toegewezen.

3. Overbrenging van de gegevens: de resultaten van elke analyse worden naar een soortgelijke 
databank gestuurd;

- de DNA-gegevensbank beheerd door het Nationaal Instituut voor Criminologie en 
Criminalistiek (NICC) wat DNA-sporen betreft;

- de gegevensbank digitale vingerafdrukken beheerd door de Gerechtelijke 
Identificatiedienst (GID) van de directie van de Technische en Wetenschappelijke Politie 
wat foto’s betreft of andere dragers van vingersporen;

- de gegevensbank Sporen beheerd door de centrale eenheid (UCE) van de directie van 
de Technische en Wetenschappelijke Politie wat alle andere sporen betreft (banden, 
schoeisel, inbraak enz.)  

4. Vergelijking: de sporen opgenomen op de plaats van de misdaad worden nu vergeleken met de 
gegevens in de databanken.

Tot slot worden de voorwerpen waarop sporen zijn gevonden en genomen, neergelegd bij de 
griffie van de correctionele rechtbank. De andere voorwerpen worden, met toestemming van de 
onderzoeksmagistraat, teruggegeven aan de eigenaar.

De resultaten van het onderzoek en van de analyses van de Technische en Wetenschappelijke 
Politie maken deel uit van de elementen ten laste (à charge) en ter ontlasting (à decharge) voor een 
verdachte en worden aan de onderzoeksrechter bezorgd.

Het werk van de Technische en Wetenschappelijke Politie is uiteraard maar een stukje van de 
hele puzzel waaruit een onderzoek bestaat. In het onderzoek naar dezelfde misdaad gebruikten 
andere politiemensen andere technieken zoals verhoren, observatie enz. Deze werkmethodes, het 
technische en het tactische onderzoek, vullen elkaar aan.

En uiteindelijk is het aan de rechter ten gronde om te oordelen over de ontvankelijkheid van de 
bewijselementen.

Wetten en regels

Het werk van de onderzoekers van de Technische en Wetenschappelijke Politie wordt geregeld door twee 
teksten die beschrijven hoe een onderzoek op de plaats van een misdaad moet worden uitgevoerd:

• De wet op de DNA-identificatieprocedure van 1999 (koninklijk besluit met 
uitvoeringsbesluiten in 2002).

• Het activiteitenverslag van de Nationale Interpolitionele Werkgroep van 1999. Deze 
handleiding steunt op een handleiding voor onderzoeken op de plaats van belangrijke 
misdaden, uitgewerkt door een Europese werkgroep in 1998.

Deze  teksten bevatten richtlijnen die je moet volgen bij de afstapping op de plaats van zware 
misdaden. Bijvoorbeeld: hoe begeef je je precies in de afgebakende zone op de plaats van de 
misdaad, hoe moet je je kleden, wanneer moeten foto’s genomen worden, de verantwoordelijkheden 
die elke betrokken persoon heeft enz.

tekst: persdienst Federale Politie
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Websites - interessante links

Institutionele partners
Het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek: http://nicc.fgov.be/
De Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be

Over de peters van onze tentoonstelling
Website van de serie Witse (met acteur Hubert Damen) van de VRT: http://www.een.be/witse/
Website over André-Paul Duchâteau, schrijver en scenarist Rik Ringers: http://www.lombard.be/
catalogue/Albums.cfm?AlbumID=2565&SerieID=4483

Algemeen – forensisch onderzoek
Het Nederlandse Forensische Instituut: http://www.forensischinstituut.nl/NFI/nl
Federal Bureau of Investigation: http://www.fbi.gov/ (Engels)

Zeno’s Forensic site: http://forensic.to/forensic.html (Engels) – informatieve site over de forensische 
wetenschappen met veel links
Wikipedia-artikel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Forensisch_onderzoek
Pdf-artikel van A.P.A Broeders met een overzicht van alle domeinen van het forensisch onderzoek: 
http://www.wodc.nl/images/jv0401_artikel%2002_tcm11-5306.pdf
Forensic Science Central: http://www.forensicsciencecentral.tk/ (Engels) – korte informatieve artikels 
over allerlei domeinen van het forensisch onderzoek
Forensic Evidence: http://www.forensic-evidence.com/site/MasterIndex.html (Engels) – Nieuwssite 
met artikels over ontwikkelingen, toepassingen en kritieken op het gebruik van forensische bewijzen
Nederlandstalige Discovery Channel: http://www.discoverychannel.nl/crime_en_forensics/_home/
index.shtml – korte introductieteksten op de forensische wetenschappen
Forensic science webpages: http://home.earthlink.net/%7Ethekeither/Forensic/forsone.htm (Engels) 
– Verschillende forensische wetenschappen uitgelegd aan leken.
De politie van New South Wales – Australië: http://www.policensw.com/info/forensic/forensic1.html 
(Engels) – uitgebreide en leerrijke site. Scroll naar beneden voor de links naar de uitstekende 
deelsites.

Ballistiek

http://www.vuurwapens.net -  uitleg over vuurwapens en munitie.
http://library.med.utah.edu/WebPath/TUTORIAL/GUNS/GUNINTRO.html (Engels) - uitgebreide en 
educatieve site over wapens en alle aspecten van de ballistiek
http://www.firearmsid.com (Engels) – introductie in de ballistische vergelijking tussen vuurwapens

DNA- Biologische sporen

www.dnasporen.nl – website van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) over de forensische 
toepassing van DNA. Interessante verwijzingen naar artikels over dit onderwerp.
http://www.ipn.uni-kiel.de/eibe/DUTCH/U2NL.HTM- Educatieve rubriek van Eibe (European Initiative 
for Biotechnology Education) over DNA-onderzoek en DNA-fingerprinting, opgesteld voor het 
onderwijs (derde graad secundair onderwijs). 
http://www.scheldemond.nl/vakken/exact/sk/lessen/dna_rechtsspraak/pagina1.htm – educatieve 
website over DNA en het maken van DNA-profielen
http://wet.kuleuven.be/leerkrachten/lessenpakket2005/BIOLOGIE/misdaad/lerarentekst.pdf – 
didactisch model voor in de klas over DNA en het gerechtelijk onderzoek
http://www.polfed-fedpol.be/pub/archief/pol12/labo_nl.pdf - Federale politie: artikel over het zichtbaar 
maken van bloedsporen (met fluorescine) 

Forensische Entomologie

http://www.kennislink.nl/web/show?id=82328 – bondig overzicht van de forensische entomologie 
(artikel uit Natuur en Techniek)
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http://www.forensic-entomology.info/forens_ent/forensic_entomology.html (Engels) – overzichtelijke 
site over de informatie die entomologie aan de speurders kan geven.
http://www.forensic-entomology.com/ (Engels)
http://wiki.benecke.com/index.php?title=Forensic_Entomology (Engels) – overzicht met links naar 
zowel vulgariserende als gespecialiseerde artikels geschreven door de Duitse specialist Mark Benecke
http://www.research.missouri.edu/entomology/ (Engels) – site van de American Board of Forensic 
Entomology

Forensische geneeskunde

http://www.forensicmed.co.uk/ (Engels) – gespecialiseerde website voor studenten geneeskunde over 
alle aspecten van de forensische geneeskunde
http://mywebpages.comcast.net/wnor/ (Engels) -  werkelijk alles over de menselijke anatomie
http://www.deathonline.net/ (Engels) – Zeer gedetailleerde website over de dood en alle processen 
van verval die ermee gepaard gaan. Aanrader (niet voor gevoelige zielen).
http://www.bml.wur.nl/NR/rdonlyres/F4D6CCF2-2CF1-4C86-AB05-02E147A85D46/25925/14_17_
Dood_c2w2.pdf – Pdf-document met een overzicht van de vroege processen van het verval van het 
lichaam na de dood.

Forensische tandheelkunde

http://www.forensicdentistryonline.org/forensichomepage.htm (Engels) – alles wat je maar weten wil 
over de forensische odontologie. Zeer uitgebreide site.
http://www.forensic.to/webhome/bitemarks/ (Engels) – gedetailleerde website over het onderzoek 
naar bijtsporen (op mensen)
home.hccnet.nl/g.d.vos/art-identificatie.htm – interviews met Nederlandse experten in de forensische 
tandheelkunde (zie artikelen – diverse – identificatie bij rampen)
http://www.polfed-fedpol.be/pub/inforevue/inforevue1_05/IR_01_2005_NL_DVI.pdf - artikel over het 
Disaster Victim Identification Team (DVI) en hun werk in Thailand na de tsunami.

Schoensporen

http://members.aol.com/varfee/mastssite/home.html (Engels) – C.A.S.T. website met alles wat je maar 
weten wil van schoensporen (en bandensporen).
http://www.math.leidenuniv.nl/~swi/detschoen1.htm – bondig artikel over het onderzoek naar 
herkenningsmogelijkheden van schoensporen op basis van beschadigingen.
http://www.crime-scene-investigator.net/footwear.html (Engels) – artikel van specialist Dwayne S. 
Hilderbrand (politie Scotsdale) over schoensporen en hun bruikbaarheid

Vingerafdrukken
http://www.vingerafdrukken.nl/ - zeer degelijk met heel veel informatie over alle aspecten van 
vingerafdrukken (biologie – geschiedenis – forensische toepassing - opsporingstechnieken…)
http://www.policensw.com/info/fingerprints/indexfinger.html (Engels) – Zeer bruikbare site over 
vingerafdrukken van de politie van New South Wales in Australië
http://www.ridgesandfurrows.homestead.com/Friction_Skin_Growth.html (Engels) – onstaan en 
biologie van de vingerafdrukken (papilairlijnen – huidlijsten)

Vezels en haartjes

Uitgebreide inleiding op het forensisch onderzoek op vezels en haren (drie artikels in het Engels):
http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2000/deedric1.htm  
http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2000/deedric3.htm 
http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/july2000/deedric4.htm 


