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Voorwoord   

Voor u ligt de wetenschappelijke eindrapportage van het project LocalDNA. In dit project is een procedure 

ontwikkeld waarmee een snelle mobiele DNA-techniek in het opsporingsproces kon worden ingezet, is de 

werking van deze snelle DNA-onderzoeksroute onderzocht, en zijn de gevolgen hiervan voor de kwaliteit, 

snelheid en capaciteit van het opsporingsproces geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in een proeftuin bij 

de Forensische Opsporing van de eenheden Amsterdam en Midden-Nederland die werd vormgegeven in 

samenwerking met de Landelijke Eenheid, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut.  

 

Het wetenschappelijk onderzoek is verricht door onderzoekers van het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de 

Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie, die daarbij dankbaar gebruik hebben gemaakt van de inbreng 

van DNA-deskundigen van het NFI en medewerkers van de politie.  

Betrokken DNA-deskundigen van het NFI hebben de geanalyseerde sporen geëvalueerd. Van deze evaluatie zijn 

delen opgenomen in de rapportage. Daarnaast hebben zeven studenten die stage liepen bij de politie gegevens 

verzameld en gecodeerd en meerdere deelonderzoeken uitgevoerd. Nienke Willemsen, Merel van Cooten, Britt 

van Hooff, Ellen Velt, Bo Staals, Marit van Tiggelen en David Smit schreven hier onder begeleiding van de politie 

en onderzoekers van de HvA scripties over die deels in deze rapportage zijn overgenomen.    

 

Dit onderzoek had nooit kunnen plaatsvinden zonder de enorme inzet van alle betrokkenen bij de proeftuin 

LocalDNA, die bestond uit een projectgroep en een stuurgroep. Ieder heeft er vanuit zijn of haar rol en positie 

voor gezorgd dat de snelle DNA-onderzoeksroute kon worden ontwikkeld en in de proeftuin kon worden 

toegepast bij echte zaken.  
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1. Samenvatting  

 

Vanuit de professionals in de strafrechtketen is er een grote behoefte aan snelle en betrouwbare DNA-analyses 

die buiten de laboratoria op of nabij een plaats delict kunnen worden uitgevoerd. Een sneller opsporingsproces 

draagt bij aan een betere aanpak van criminaliteit. Met nieuwe forensische DNA-technieken kunnen snel 

analyseresultaten worden gegenereerd die de opsporing verder kunnen helpen. Het is echter een complexe 

uitdaging om deze technieken daadwerkelijk in te zetten in de huidige opsporingspraktijk. Hoe werkt deze 

techniek, wanneer kan de techniek wel of juist niet worden ingezet, wat zijn de kosten en de baten, en welke 

resultaten kunnen ermee worden behaald? Bij het starten van een DNA-onderzoek op locatie spelen allerlei 

kwaliteitseisen en juridische waarborgen waarmee DNA-onderzoek is omgeven. Ook gaat het gebruik van deze 

techniek gepaard met nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden van de professionals die betrokken zijn bij 

het proces van opsporing en vervolging, en met een nieuwe wijze van samenwerking tussen ketenpartners.  

In dit project is een nieuwe werkwijze – de LocalDNA-procedure – ontwikkeld en getoetst. Deze procedure is 

gericht op het effectief gebruik van een snelle mobiele DNA-analyse techniek door forensische rechercheurs en 

een snelle informatiestroom tussen de ketenpartners van de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en het 

Openbaar Ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de LocalDNA-procedure kan worden ingezet binnen een 

beperkt aantal zaken en voornamelijk geschikt is voor bloedsporen. Wanneer de procedure kan worden ingezet 

is deze belovend. Het DNA-onderzoek leidt relatief vaak tot een bruikbaar DNA-profiel waarmee verder kan 

worden gerechercheerd. Gemiddeld zorgt de inzet van de LocalDNA-procedure voor een grote versnelling in het 

algehele opsporingsproces bij zaken die hebben geleid tot snelle identificatie en opsporing van verdachten. Naast 

de belovende resultaten laat het onderzoek ook zien dat de procedure nog niet geschikt is voor onmiddellijke 

inzet in de praktijk. Belangrijke knelpunten zijn onder andere dat de gebruikte DNA-analyseapparatuur 

momenteel nog niet los van een aanvullende kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd, dat het (beslissings-) 

ondersteunend systeem voor het selecteren van zaken en sporen nog verder moet worden ontwikkeld en de 

opvolging van een snel resultaat verdere uitwerkt moet worden. 

Ten behoeve van implementatie in de praktijk heeft het onderzoek mogelijkheden inzichtelijk gemaakt waarmee 

geconstateerde knelpunten kunnen worden ondervangen en aspecten waarmee rekening moet worden 

gehouden bij het ontwikkelen van de toekomstige procedure en de mogelijke inrichting hiervan. Onder andere 

zal aanvullend onderzocht moeten worden of andere apparatuur en bemonsteringsmethoden betere resultaten 

opleveren, of scherpere keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de sporen die voor snelle DNA-

procedure in aanmerking komen, hoe de ondersteuningstool verder geoptimaliseerd en geïmplementeerd kan 

worden en wat de invloed is als de LocalDNA-procedure niet op een vaste locatie maar op de plaats delict zelf 

wordt ingezet. 

Nader onderzoek en opvolging van de aanbevelingen die zijn voortgevloeid uit dit onderzoek zullen inzichtelijker 

maken hoe een snelle DNA-onderzoeksroute en een snelle informatieoverdracht tussen ketenpartners optimaal 

kan worden ingezet voor het versnellen van de opsporingspraktijk.  
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2. Inleiding  

 

Snelheid is een cruciale factor voor succes in opsporingsonderzoeken waarbij informatie uit forensisch onderzoek 

een steeds belangrijkere rol speelt in het opsporingsproces (Kelty e.a., 2015). Door technologie gedreven 

innovaties, zoals ‘lab on a chip’ en miniaturisering van computers, maken het mogelijk om de uitvoering en 

snelheid van forensische onderzoeken radicaal te veranderen (Kloosterman e.a., 2015). Analyses die in 

laboratoria plaatsvinden worden mobiel toepasbaar en kunnen op locatie, zoals een plaats delict (PD), worden 

uitgevoerd. Dit sluit aan bij de grote behoefte aan snelle DNA-onderzoeken op locatie (en in forensische 

laboratoria) vanuit de gehele opsporingsketen, die in Nederland onder andere is gearticuleerd door de Nationale 

Politie (NP), het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) (Van Asten, 2014).  

De invloed en impact van DNA-onderzoek in het proces van opsporing en vervolging neemt nog steeds toe 

(Butler, 2015; De Poot, 2021). Met name voor het identificeren van onbekende daders of het uitsluiten van 

verdachten aan de hand van sporen die zijn achtergebleven op een PD is DNA-onderzoek van essentieel belang. 

Wanneer een delict is gepleegd, gaat de politie ter plaatse om sporenonderzoek te verrichten op de PD. 

Sporendragers met mogelijke biologische sporen worden veiliggesteld of ter plaatse bemonsterd. Een deel van 

deze sporen wordt vervolgens opgestuurd naar het laboratorium van het NFI (of een ander laboratorium) voor 

DNA-analyse. Nadat de sporen zijn geanalyseerd en de verkregen profielen vergeleken zijn met profielen in de 

zaak, in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken (verder ‘DNA-databank’), of met referentieprofielen van 

potentiële verdachten, slachtoffers of andere betrokkenen, komen de resultaten weer terug bij het 

opsporingsteam. Dit reguliere DNA-onderzoek kan uren tot weken in beslag nemen. Gemiddeld duurt het drie 

tot vier weken voordat de politie de resultaten van aangevraagde DNA-analyses ontvangt (Mapes e.a., 2014). 

Deze informatie heeft hierdoor een minder grote waarde dan wanneer deze eerder in het proces beschikbaar 

was gekomen. Hierdoor worden in onderzoeken dure en veel capaciteit vragende opsporingsmethoden ingezet 

die bij inrichting van een snel proces en beschikbaarheid van snelle resultaten van DNA-onderzoek niet altijd 

ingezet hoeven te worden (Mapes e.a., 2014). Ook kan de maatschappelijke veiligheid onnodig lang in het geding 

zijn als verdachten, die aan de hand van DNA hadden kunnen worden geïdentificeerd, onnodig lang op vrije 

voeten blijven en nieuwe misdrijven plegen. 

Een snelle identificatie van verdachten is dus van groot belang voor het opsporingsproces. Eerder onderzoek 

heeft laten zien dat snel handelen van de politie zelfs tot een verdubbeling van het aantal opgeloste zaken kan 

leiden (De Poot en Van Koppen, 2010). Een versneld DNA-analyseproces draagt dan ook bij aan een verbetering 

van de efficiëntie en de kwaliteit van opsporingsonderzoeken. 

Het (eerdere) onderzoek binnen het Raak Pro project “Beter opsporen met lab op zak” van het Lectoraat 

Forensisch Onderzoek (FO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Politieacademie (Mapes e.a., 2015; 

Mapes e.a. 2016; Mapes, 2017; de Gruijter e.a., 2016; de Gruijter, 2017) heeft een aantal voorwaardelijke 

ontwikkelpunten inzichtelijk gemaakt die spelen bij het gebruik van snel DNA-onderzoek op locatie:  

(1) Er is een volledig nieuwe wijze van samenwerking nodig tussen de ketenpartners in de strafrechtketen;  

(2) Er is inzicht nodig in de wijze waarop snelle mobiele DNA-technieken efficiënt en effectief kunnen worden 

ingezet in de opsporingspraktijk; 

o Het is bekend dat snelle mobiele DNA-analyse technieken minder gevoelig zijn dan reguliere DNA-analyses 

die worden uitgevoerd in laboratoria zoals het NFI en niet geschikt zijn voor het analyseren van DNA-
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mengprofielen (Mapes e.a., 2016; Martin e.a., 2022). Met inachtneming van deze lagere gevoeligheid is 

onderzocht wat de kans is op het verkrijgen van een volledig bruikbaar DNA-profiel bij verschillende typen 

DNA-sporen. Dit onderzoek van Mapes e.a. (2016) laat zien dat er een positieve relatie is tussen de DNA-

kwantiteit en de kans op het verkrijgen van een volledig DNA-profiel, en dat er vooral bij bloed- en 

speekselsporen een grote kans is op het verkrijgen van een kwalitatief goed en volledig DNA-profiel. Op basis 

van deze informatie is besloten de snelle mobiele DNA-analyse apparatuur enkel in te zetten en te valideren 

voor bloed- en speekselsporen.   

(3) Er zijn nog geen kwaliteitswaarborgen ontwikkeld voor DNA-onderzoek buiten een laboratoriumomgeving. 

Deze dienen te worden ontwikkeld voordat snelle en mobiele DNA-analyse technieken in de opsporingspraktijk 

kunnen worden toegepast. Ook moet worden nagegaan of het bestaande wettelijk kader voldoet. 

o DNA-onderzoek is omgeven met juridische eisen en kwaliteitswaarborgen die zijn ontwikkeld voor een 

situatie waarin DNA-analyses door DNA-deskundigen in een geaccrediteerd laboratorium worden verricht. 

Voordat een mobiel apparaat veilig buiten het laboratorium kan worden toegepast, moeten de richtlijnen, 

procedures, processen, taken en verantwoordelijkheden van professionals worden aangepast en 

vastgesteld, en moeten de bestaande juridische kaders worden aangepast. 

 

2.1. Doel en onderzoeksvraag 

In het project LocalDNA is een nieuwe werkwijze – de LocalDNA-procedure – ontwikkeld en getoetst, die gericht 

is op het effectief gebruik van een snelle mobiele DNA-analyse techniek door forensische rechercheurs en een 

snelle informatiestroom tussen de ketenpartners van de NP, het NFI en het OM. Doel van het project LocalDNA 

was in de eerste plaats wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te dragen die het mogelijk maken om 

snelle mobiele DNA-technieken toe te passen in de opsporingspraktijk. In de tweede plaats werd beoogd kennis 

te ontwikkelen over de werking van deze nieuw ontwikkelde snelle DNA-onderzoeksroute in de praktijk en over 

de gevolgen ervan voor het proces van opsporing en vervolging.  

Het project beoogde daarmee de volgende zaken op te leveren: 

• Een ontwikkeld en geëvalueerd (basis) werkproces met nieuwe taken en rollen voor de ketenpartners; 

• Inzicht in de zaken en sporen die geschikt zijn voor snelle DNA-analyse. Kennis hierover vormt de basis voor 

het ontwikkelen en toetsen van een beslissingsondersteunend systeem (decision support system); 

• Ontwikkeling van een kwaliteit ondersteunend systeem voor de opsporingsketen om de noodzakelijke 

juridische en kwaliteitseisen te borgen van PD tot rechtszaal; 

• Inzicht in de werking van de snelle DNA-onderzoeksroute en in de gevolgen ervan voor de snelheid, kwaliteit 

en benodigde capaciteit van het opsporingsproces.  

 

Met het project LocalDNA wordt dus kennis vergaard over de wijze waarop een nieuwe snelle (mobiele) DNA-

onderzoeksroute, ‘de LocalDNA-procedure’, optimaal kan worden ingezet in het proces van opsporing en 

vervolging en over het effect dat daarmee kan worden bereikt. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek 

luidt: 

Op welke wijze kunnen snelle (mobiele) DNA-technieken optimaal worden ingezet door professionals in 

de strafrechtsketen ten behoeve van de opsporing en vervolging van misdrijven en wat zijn hiervan de 

gevolgen voor de snelheid, kwaliteit en capaciteit van dit proces? 
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Dit onderzoek bestaat uit verschillende deelvragen die in verschillende fasen van dit onderzoek zijn beantwoord: 

1) Hoe kunnen professionals in de opsporingsketen zodanig met kennisgestuurde ‘support tools’ worden 

ondersteund, dat ze in de juiste situatie kiezen voor de inzet van deze snelle opsporingsroute en dat de uitvoering 

van DNA-onderzoek en de samenwerking tussen ketenpartners optimaal verloopt? 

Deze vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

a) Hoe kunnen de juridische en kwaliteitseisen van de verschillende processtappen door middel van een 

software support tool worden geborgd? 

b) Hoe kan een support tool de rol, taak, functie en verantwoordelijkheid van elk van de betrokken 

ketenpartners verhelderen en zorgen dat deze goed op elkaar zijn afgestemd? 

c) Hoe kan een support tool professionals optimaal ondersteunen bij het maken van keuzen voor het 

wel of niet inzetten van snelle DNA-technieken? 

2) Wat zijn de effecten van de inzet van snelle mobiele DNA-technieken op het werk van professionals en op het 

verloop van het opsporingsproces bij verschillende soorten zaken? 

3) Hoe kan de kennis uit dit onderzoek worden gebruikt om snelle mobiele DNA-technieken optimaal in te kunnen 

zetten in de opsporingspraktijk? 

 

De verwachting van het project LocalDNA is dat snelheid een cruciale factor is voor succes in 

opsporingsonderzoeken, en dat forensisch DNA-onderzoek een steeds belangrijkere rol kan spelen aan de 

voorkant van het opsporingsproces als de forensische resultaten eerder in het onderzoek worden benut. Vanuit 

de opsporingspraktijk bestaat een grote behoefte aan versnelling van deze forensische processen, omdat een 

sneller opsporingsproces bijdraagt aan een betere aanpak van criminaliteit (zie o.a. ‘Spelverdeler in de 

opsporing’, 2004; Hulshof, 2012; Van Wijk & Hardeman, 2015 en ‘Visie op Forensisch Onderzoek’, 2018). 

 

Onder de LocalDNA-procedure wordt verstaan: 1) het proces van het selecteren van geschikte sporen die zich 

lenen voor snel DNA-onderzoek, 2) het in opdracht van het OM uitvoeren van versneld DNA-onderzoek (op de 

PD of op FO-locatie) door gebruik van een RapidHIT (in het beheer van en uitgevoerd door de LE), 3) de analyse 

van de data, de interpretatie van de DNA profielen, en het vergelijken van de verkregen profielen met profielen 

binnen de zaak en met profielen die zijn opgeslagen in de DNA-databank door een DNA-deskundige 4) de 

informatiestroom en communicatie tussen de ketenpartners.  

 

In het project LocalDNA is deze procedure ontwikkeld, is de werking in de praktijk onderzocht, en is onderzocht 

welke rol de verkregen snelle DNA-analyse informatie speelt in het opsporingsproces.  

 

Met de kennis uit dit project kan de LocalDNA-procedure – indien deze in potentie effectief blijkt – verder worden 

geoptimaliseerd en worden geïmplementeerd in de opsporingspraktijk.   
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3. De start van LocalDNA 

 

3.1. Oorsprong  

Het project LocalDNA is in 2014 opgezet door het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de HvA en de 

Politieacademie in samenwerking met de NP, het NFI en het OM. Het projectvoorstel ‘LocalDNA' is eind 2016 

gehonoreerd met de RAAK-publiek subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het 

project zou oorspronkelijk in april 2017 van start gaan en een doorlooptijd hebben van twee jaar. Vanwege twee 

juridische belemmeringen die de partners uit de opsporingsketen vooraf niet hadden voorzien heeft het project 

echter enige tijd ‘on-hold’ gestaan. Allereerst bleek het juridisch niet mogelijk te zijn om de snelle (mobiele) DNA-

apparatuur buiten een geaccrediteerde laboratorium setting te laten bedienen door de politie; in de tweede 

plaatst was het daarom noodzakelijkheid om het eerste deel van de snelle (mobiele) DNA-onderzoeksroute die 

zou plaatsvinden bij de politie te laten accrediteren. Het projectteam heeft zich eerst gericht op het oplossen van 

deze belemmeringen. In december 2019 werd het proces ‘RapidDNA-onderzoek’ bij de NP (met als moederlab 

het laboratorium van de LE) door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd, waardoor het juridische 

kwaliteitsaspect werd geborgd. Voorts vond op 1 november 2020 de wetswijziging plaats – een wijziging in het 

DNA-besluit (Stb. 2020, 394) – die het juridisch mogelijk maakte mobiel DNA-onderzoek voor biologische 

sporenmaterialen door de politie te laten uitvoeren. Nadat deze wet in werking was getreden kon in november 

2020 gestart worden met het uitvoeren van de ontwikkelde LocalDNA-procedure in echte zaken. Dit gebeurde 

in een pilot, een zogenaamde proeftuin, die werd uitgevoerd in de eenheden Midden-Nederland en Amsterdam 

in samenwerking met de LE.1 In deze pilot is onderzocht hoe de ontwikkelde LocalDNA-procedure in de praktijk 

werkt en welke gevolgen deze nieuwe werkwijze heeft voor de betrokken professionals en voor de snelheid, 

kwaliteit en benodigde capaciteit van het opsporingsproces. Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt 

nagegaan op welke wijze de LocalDNA-procedure en de werkprocessen van NP, OM en NFI eventueel moeten 

worden aangepast om de effecten van snelle analyseresultaten op locatie verder te kunnen optimaliseren. 

 

3.2. LocalDNA als proeftuin bij de politie 

Bij de politie lopen sinds 2019 meerdere proeftuinen die zijn voortgevloeid uit de ontwikkelagenda opsporing. 

Deze ontwikkelagenda, die werd opgesteld in het kader van het programma ‘Toekomstbestendige Opsporing en 

Vervolging’, is onder andere gericht op ‘innovatie en vernieuwing’. Binnen dit thema gaat de aandacht uit naar 

technologische ontwikkelingen die kansen bieden voor de opsporing. Hierbij staan nieuwe methoden die het 

mogelijk maken om snel relevante opsporingsinformatie te verkrijgen en deze snel en efficiënt te delen in de 

strafrechtsketen op de voorgrond.  

Het programma ‘Investering en Herpositionering Forensische Opsporing’ (Programma FO) vormt een verdere 

uitwerking van dit thema. Doel van het programma FO is de opsporing te versterken door “meer en sneller leveren 

van betrouwbare en betekenisvolle integrale forensische informatie in opsporingsonderzoeken” waarmee richting 

gegeven kan worden aan het onderzoek en waarmee onnodige tijdverspilling kan worden tegengegaan.  

 
1 De LE beschikt over een zogenaamd Forensisch Identificatie Voertuig (FIV) met daarin onder andere apparatuur geschikt 

voor snel DNA-onderzoek. Sinds 2019 is de snelle DNA techniek bij de LE geaccrediteerd.  
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Het programma FO richt zich vooral op het verbeteren van de forensische opsporingsketen door nieuwe 

technische mogelijkheden in het forensische veld optimaal te benutten. Om dit te kunnen bereiken moeten 

traditionele werkwijzen worden doorbroken en nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd. Binnen de FO 

gebeurt dit in diverse proeftuinen waarin nieuwe technieken, en nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen 

worden uitgeprobeerd. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de effecten van deze nieuwe manieren van werken 

op het opsporingsproces.  

Wat betreft doel en werkwijze past het al eerder gestarte project LocalDNA uitstekend bij de in 2019 

geformuleerde ambities van het programma FO. Daarom is de pilot van het project LocalDNA in de vorm van een 

proeftuin bij dit programma ondergebracht. In de proeftuin LocalDNA wordt het gebruik en het effect van snelle 

mobiele DNA-technieken én van snelle informatieoverdracht en samenwerking tussen ketenpartners in de 

opsporingsketen onderzocht. 

Figuur 1 geeft een overzicht van de proeftuinen binnen het Programma ‘Intensivering en Herpositionering 

Forensische Opsporing’.2 

 

 

Figuur 1. Overzicht proeftuinen FO. 

  

 
2 Programmaplan ‘De opsporing verdient sporen’ (2019). 
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4. Onderzoeksopzet project LocalDNA 

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het project LocalDNA opgedeeld in drie onderzoeksfasen, 

namelijk: (1) het opzetten van de snelle (mobiele) DNA-onderzoeksroute (de LocalDNA-procedure); (2) het 

toetsen van de snelle DNA-onderzoeksroute op zaken en (3) zaken waarin deze snelle DNA-onderzoeksroute is 

toegepast vergelijken met een reguliere DNA-onderzoeksroute om de gevolgen van de nieuwe procedure in kaart 

te kunnen brengen (effectstudie). Omdat gewerkt wordt met echte zaken zijn de drie onderzoeksfasen deels met 

elkaar verweven. Zo hebben knelpunten, opgemerkt tijdens het gebruik van de snelle DNA-onderzoeksroute in 

de praktijk (fase 2), direct geleidt tot aanpassingen en zo dus effect gehad op de ontwikkelde snelle de DNA-

onderzoeksroute (1) en daarmee op de effectstudie (3). 

 

4.1. Fase 1: Ontwikkeling nieuwe, snelle en efficiënte LocalDNA-onderzoeksroute   

De snelle DNA-onderzoeksroute is ontwikkeld om effectief gebruik van snelle mobiele DNA-technieken door 

forensische rechercheurs en een snelle informatiestroom tussen ketenpartners van de NP, het NFI en het OM te 

realiseren. Om deze onderzoeksroute te ontwikkelen is het perspectief van de professionals in de keten, die 

taken vervullen in deze onderzoeksroute leidend geweest. Hierbij is zowel aandacht besteed aan de inrichting 

van het proces en de taken en verantwoordelijkheden van professionals, als aan procedurele en technische 

aspecten. Voor de technische aspecten is een softwaretool, de ‘Triage, Support & Quality (TSQ) tool’, ontwikkeld 

waarmee ketenpartners kunnen worden ondersteund bij het uitvoeren van hun nieuwe taken en/of rollen, het 

nemen van beslissingen over sporen en vormen van samenwerking. Ook de technische onderzoeksstappen zijn 

hierin verwerkt om de kwaliteit van de sporen, de ‘chain of custody’ en de juridische eisen die gesteld worden 

aan dit proces te waarborgen.3  

 

Huidige DNA-onderzoeksroutes bij het NFI 

Het NFI kent verschillende DNA-onderzoeken waarvan de levertijden afhankelijk zijn van de spoed die een zaak 

vereist en de complexiteit van het spoor. In figuur 2 worden het reguliere DNA-onderzoek en de spoedprocedure 

van het NFI vergeleken met het snelle DNA-onderzoek dat in de LocalDNA-procedure wordt verricht. Het 

reguliere DNA-onderzoek bestaat uit meer stappen dan het snelle DNA-onderzoek uit de LocalDNA-procedure. 

Hierdoor, en door het gebruik van gevoeligere apparatuur, is het reguliere DNA-onderzoek nauwkeuriger. De 

spoedprocedure van het NFI kent twee vormen, namelijk het versneld regulier DNA-onderzoek en het directe 

PCR-onderzoek. Regulier spoedonderzoek heeft even veel stappen als standaard regulier onderzoek. De snelheid 

van ‘regulier’ spoedonderzoek komt door eliminatie van wachttijd en beperking van het aantal te onderzoeken 

sporen. Het directe PCR-onderzoek bestaat uit minder stappen dan het (versnelde) reguliere DNA-onderzoek en 

is daarom sneller. Beide versnelde procedures kunnen tegenwoordig worden ingezet op zowel sporen afkomstig 

van één persoon als van meerdere personen en zijn nauwkeuriger en efficiënter dan het snelle DNA-onderzoek 

in de LocalDNA-procedure, omdat onder andere gevoeligere apparatuur wordt gebruikt.   

De tijdsduur van de gehele LocalDNA-procedure, van het selecteren van geschikte sporen tot een (tussentijdse) 

rapportage, is volgens de verwachting gemiddeld 5 uur. Dit is langzamer dan de spoedprocedure bij het NFI maar 

 
3 Voor meer informatie zie hoofdstuk 5. Resultaten Fase 1. 
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aanzienlijk sneller dan de levertijd4 van het NFI voor DNA-onderzoek in standaardzaken, welke momenteel 

maximaal 17 dagen is. Bij ernstige delicten varieert de maximale levertijd tussen de 35 dagen (met 

vooronderzoek uitgevoerd door de politie) en 49 dagen (vooronderzoek uitgevoerd door het NFI)5. De gehele 

doorlooptijd, de tijd die verstrijkt tussen het veiligstellen van het DNA-spoor en de DNA-rapportage van het NFI, 

is nog aanzienlijk langer doordat sporen meestal niet direct bij het NFI worden aangemeld. Voor standaardzaken 

is de doorlooptijd 44 dagen (mediaan) en bij ernstige delicten 66 dagen (mediaan). De directe aanmelding van 

sporen gebeurt enkel wanneer de spoedprocedure van het NFI wordt ingezet.  

Het DNA-profileringsproces van regulier DNA-onderzoek bij het NFI duurt ongeveer 14 uur6 (van DNA-isolatie tot 

rapportage, zie figuur 2). In het reguliere versnelde proces, ook wel het spoedproduct, worden resultaten binnen 

6 uur verkregen (zie figuur 2). Hiernaast beschikt het NFI sinds 2021 over een nog snellere procedure, de directe 

PCR, waarbij resultaten binnen 3 uur verkregen worden. Bij de snelle DNA-onderzoeksroute welke in de 

LocalDNA-procedure wordt gebruikt, kan het laboratorium proces nog verder versneld worden tot ongeveer 90 

à 120 minuten plus 30 minuten voorbereidende handelingen (zie figuur 2) (Mapes, 2016). Het NFI analyseert en 

interpreteert vervolgens het DNA-profiel waarna het vergeleken kan worden met andere profielen binnen de 

zaak en de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken en teruggekoppeld kan worden naar forensisch 

onderzoekers die dan mogelijk nog onderzoek aan het uitvoeren zijn op de PD. De gehele snelle DNA-

onderzoeksroute kan idealiter binnen 5 uur worden uitgevoerd. 

Aanvullend dient vermeld te worden dat alle typen sporen geschikt zijn voor het reguliere DNA-onderzoek 

(bovenste proces figuur 2). In de stappen naar beneden valt een steeds groter deel van sporen geschikt voor 

analyse af. De scope voor sporen geschikt voor analyse met de RapidHit is dus het kleinst.

 
4 Onder de levertijd van het NFI wordt verstaan, het moment van inboeken van een spoor bij het NFI tot het rapporteren.  
5 Auteur onbekend, online bron Nederlands Forensisch Instituut, HBS003, HBS004, HBS007. 
6 J. Warnaar, DNA-deskundige NFI, persoonlijke communicatie, 20 juli 2021. 
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Figuur 2. De gemiddelde (ideale) snelheid van de snelle DNA-onderzoeksroute welke voor de LocalDNA-procedure wordt gebruikt ten opzichte van het reguliere DNA-onderzoek 

en de spoedprocedures van het NFI. 
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4.2. Fase 2: Het uitvoeren van de LocalDNA pilot (opzet) 

Het doel van fase 2 van de LocalDNA pilot is tweeledig. Enerzijds wordt met echte opsporingszaken getoetst of 

de ontwikkelde LocalDNA-onderzoeksroute in de praktijk uitwerkt zoals beoogd. Bij geconstateerde knelpunten 

kan de LocalDNA-route verder worden geoptimaliseerd. In de tweede plaats levert de uitvoer van de pilot de 

gegevens die nodig zijn om zaken waarin de LocalDNA-procedure is toegepast (laatste proces in figuur 2) te 

vergelijken met zaken waarin een regulier DNA-onderzoeksproces (eerste proces in figuur 2) is verricht, en dus 

om de effectstudie uit te voeren.7  

 

4.2.1. Type zaken en sporen 

Bij de opzet van de inclusiecriteria voor de zaken en sporen is ervoor gekozen dit onderzoek uit te voeren bij 

ernstige misdrijven (o.a. levensdelicten, overvallen, geweldsmisdrijven), omdat in deze zaken relatief vaak 

biologische sporen aanwezig zijn met voldoende DNA geschikt voor toepassing van de LocalDNA-procedure. 

Alleen bloed- of speekselsporen8 die naar verwachting een grote hoeveelheid DNA bevatten van één donor zijn 

geschikt voor de LocalDNA-procedure (Mapes e.a., 2016). Om praktische redenen die samenhangen met de 

werktijden van de LE die de mobiele DNA-apparatuur in beheer heeft en de eerste stap van het DNA-onderzoek 

moet uitvoeren, en het specifieke apparaat dat voor de pilot wordt gebruikt, is in eerste instantie ervoor gekozen 

de procedure in te zetten bij zaken die zich in de pilotregio’s voordoen op werkdagen tijdens kantoortijden van 

7.30 uur tot 14.30 uur gedurende een periode van 6 maanden. Per zaak kunnen maximaal vijf potentiële sporen 

worden geselecteerd voor de LocalDNA-procedure, omdat dit de capaciteit is van het gekozen apparaat per 

uitgevoerde run.  

 

Dit heeft geleid tot de volgende inclusiecriteria: 

1. Het betreft een zogenoemde Maatwerk(+) of Team Grootschalige Opsporing (TGO)-zaak; 

2. In de zaak is PD-onderzoek uitgevoerd door de FO9; 

3. In de zaak is bloed en/of speeksel veiliggesteld; 

4. De forensische Officier van Justitie (FO-OvJ) heeft toestemming gegeven voor (versneld) DNA-

onderzoek; 

5. In de zaak is mimimaal één bloed en/of speekselspoor ingezet voor DNA-onderzoek;  

o Aanvullend voor controleconditie zaken: en het DNA-onderzoek resultaat is bekend.  

 

 
7 Door de huidige beperkte hoeveelheid spoedcapaciteit wordt deze momenteel niet ingezet bij kleinere zaken. De drempel 
om de LocalDNA-procedure in te zetten op zaken is echter veel lager, waardoor deze procedure het best vergleken kan 
worden met de reguliere DNA-procedure van het NFI. Andere snelle DNA-onderzoeksprocessen (2e en 3e proces in figuur 2) 
vallen daarom buiten de scope van dit onderzoek en zijn buiten beschouwing gelaten. 
8 De aard van het celmateriaal in de onderzochte sporen is doorgaans niet onderzocht. Bedoeld worden sporen waarvan op 

basis van de wijze of locatie van aantreffen is ingeschat dat de sporen hoogstwaarschijnlijk speeksel of bloed bevatten. In dit 

rapport wordt voor de leesbaarheid consequent gesproken over speeksel- of bloedsporen. 
9 Voor één zaak, pilot 10 uit de experimentele conditie, is een uitzondering gemaakt voor dit inclusiecriterium. Hierbij is geen 

PD-onderzoek geweest door FO, maar is het DNA-spoor door blauw veiliggesteld en aangeboden bij FO.  
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4.2.2. Experimentele- en controleconditie voor zaken 

De pilot is zodanig ingericht dat direct alle benodigde gegevens voor de effectstudie (fase 3) zijn verzameld. Om 

een optimale effectstudie uit te kunnen voeren is gekozen voor een vergelijking tussen zaken (‘between 

subjects’-analyse) en een vergelijking binnen zaken (‘within subject (what-if)’-analyse).  

• In de ‘between subjects’-analyse worden zaken die de LocalDNA-procedure hebben doorlopen 

vergeleken met vergelijkbare zaken die de standaardprocedure doorliepen. Zaken die de 

standaardprocedure doorliepen (de controle conditie) werden retrospectief onderzocht. De LocalDNA-

zaken (experimentele conditie) werden prospectief onderzocht.  

• In de ‘within subject (what-if)’-analyse is voor elke onderzochte zaak een vergelijking gemaakt met de 

waarschijnlijke uitkomst als de zaak in de andere conditie zou zijn uitgevoerd. Voor de experimentele 

conditie is zo onderzocht hoe de zaak zou zijn verlopen als niet de LocalDNA-procedure, maar de 

standaardprocedure zou zijn ingezet. Voor de controleconditie is onderzocht hoe de zaak zou zijn 

verlopen als niet de standaardprocedure, maar de LocalDNA-procedure zou zijn ingezet.  

 

Jaarlijks zijn er in Nederland naar verwachting zo’n 300 ernstige delicten die geschikt kunnen zijn voor de 

LocalDNA-procedure (Mapes, 2016). Om (statistische) uitspraken te kunnen doen over de effecten van deze 

nieuwe LocalDNA-procedure op het verloop van het opsporingsproces is 50 zaken een representatief aantal 

(Mapes, 2016).10 Daarom is ernaar gestreefd om in de experimentele conditie in 50 zaken de LocalDNA-procedure 

toe te passen en te volgen. Parallel zijn in de controle conditie 50 vergelijkbare zaken, waarbij DNA-onderzoek 

heeft plaatsgevonden door middel van de reguliere DNA-procedure, retrospectief onderzocht. De zaken van de 

controleconditie (standaardprocedure) worden vergeleken met de zaken van de experimentele conditie 

(LocalDNA-procedure) (zie figuur 3). De 50 zaken per conditie zijn verdeeld over de landelijke politie-eenheid 

Midden-Nederland, waarbij het doel is de LocalDNA-procedure op de PD uit te voeren (mobiele inzet), en de 

stedelijke eenheid Amsterdam waarbij het doel is de procedure op een vaste locatie bij de FO uit te voeren. Dat 

houdt in dat ernaar gestreefd is 25 zaken per conditie per eenheid te onderzoeken. Door de mobiele en vaste 

inzet kan getoetst worden of de LocalDNA-procedure het beste mobiel uitgevoerd kan worden op de PD of op 

een vaste FO-locatie.  

 

Kwaliteitscontroleconditie voor sporen 

De LocalDNA-procedure maakt gebruik van een mobiele DNA-analyse die snel resultaten oplevert, maar minder 

gevoelig is dan de reguliere DNA-analyses op het lab. Tevens moet de LocalDNA-procedure als destructief worden 

beschouwd voor de bemonstering (Mapes e.a., 2016). Om te kunnen bepalen in welke mate de LocalDNA-

procedure technisch werkt en in welke mate de DNA-profileringsresultaten die worden verkregen in het reguliere 

traject overeenkomen met de DNA-analyseresultaten die door de mobiele DNA-apparatuur worden 

gegenereerd, is op alle DNA-resultaten die zijn verkregen in de experimentele conditie een kwaliteitscheck 

uitgevoerd. Om de kwaliteit van de resultaten die met de LocalDNA-procedure worden verkregen te kunnen 

toetsen en de mogelijkheid te borgen tot een contra onderzoek (in verband met het destructieve karakter van 

 
10 Uitgaande van een betrouwbaarheidsniveau van 90% en een foutenmarge van 10%. 
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de methode), zijn alle DNA-sporen11 in de LocalDNA-procedure bemonsterd met een splitsbare swab12. Deze 

methode zorgt ervoor dat het sporenmateriaal één keer wordt bemonsterd en daarna wordt gesplitst: één deel 

van de swab volgt de LocalDNA-procedure; het tweede deel van de swab volgt de reguliere DNA-route van het 

NFI. Dit tweede deel van de swab is dus via de reguliere DNA-onderzoeksroute bij het NFI verwerkt zodat de 

resultaten van de beide analyses kunnen worden vergeleken. Bij het reguliere DNA-onderzoek is tevens materiaal 

(DNA-extract) afgesplitst en gearchiveerd voor een eventueel later uit te voeren contra-onderzoek. 

 

Overzicht van de drie condities 

1) Controleconditie. Dit is de nulmeting. In deze categorie vallen zaken die potentieel geschikt zijn voor de 

LocalDNA-procedure, waarin DNA-sporen de reguliere DNA-onderzoeksroute volgen. Dit betreffen zowel 

spoedprocedures als reguliere procedures.  

2a) Experimentele LocalDNA-conditie. Dit zijn pilotzaken waarin DNA-sporen de LocalDNA-procedure volgen. 

2b) Kwaliteitscontroleconditie. Dit is de controle op de juistheid van het resultaat van de experimentele conditie 

door de helft van de bemonstering van elk spoor dat de LocalDNA-procedure volgt (het contradeel) ook volgens 

de reguliere DNA-procedure te onderzoeken. 

 

Met deze opzet kan worden gemeten:  

a) Wat het effect is van zaken die met LocalDNA-procedure (experimentele conditie) zijn onderzocht ten 

opzichte van vergelijkbare zaken die met een reguliere DNA-procedure zijn onderzocht ( 

controleconditie)  

b) Of de DNA-analyseresultaten die met de LocalDNA-procedure worden verkregen (experimentele 

conditie) vergelijkbaar zijn met de DNA-analyseresultaten van het tweede deel van de bemonstering 

dat de reguliere procedure volgt (kwaliteitscontroleconditie).  

 

Een schematisch overzicht van het design van het onderzoek en het traject dat de sporen volgen in de controle- 

en experimentele conditie is weergegeven in figuur 3. 

 

 
11 Met uitzondering van peuken die zijn bemonsterd met een katoenen swab.  
12 Normaliter (zoals in de controle conditie) wordt voor de bemonstering van een DNA-spoor een katoenen swab gebruikt. 

Door het NFI is daarom een optimalisatiestudie uitgevoerd waaruit volgde dat de splitsbare swab zich leent voor het in dit 

project beoogde onderzoek met bloed- en speekselsporen. 
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Figuur 3. Overzicht onderzoeksopzet fase 2 - LocalDNA pilot. 

 

4.2.3. De mobiele DNA-analyse 

In dit project is besloten om voor de pilot gebruik te maken van de RapidHIT van de firma Thermo Fisher Scientific 

(Holland & Wendt, 2015). Deze techniek is in staat om 24 markers te analyseren en is geschikt voor het 

analyseren van verschillende typen biologische sporen. Het apparaat is volautomatisch in staat om uit 

bemonsteringen ruwe data te verkrijgen die op het NFI verwerkt kunnen worden tot DNA-profielen.  

De RapidHIT is aangeschaft door de Dienst Landelijke Recherche van de NP en staat in een geavanceerde bus 

(Forensic Identification Vehicle - FIV). De bus is zo ingericht dat op een veilige manier en volgens de geldende 

kwaliteitseisen DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd met de RapidHIT. De bus is mobiel en kan naar elke PD 

of andere locatie gereden worden. Gecertificeerde laboranten van de LE voeren het onderzoek uit in 

samenwerking met de laboranten van de geselecteerde pilot eenheden.  
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4.2.4. Analysemodel voor de dataverzameling   

Om te kunnen meten wat de gevolgen zijn van de implementatie van de LocalDNA-procedure op het werk van 

professionals en op het opsporingsproces is er een uitgebreid analysemodel13 ontwikkeld. Dit analysemodel is 

uitgewerkt in de vorm van invulformulieren, aan de hand waarvan kenmerken van de zaken kunnen worden 

gemeten. Voor een zo gestructureerd mogelijke werkwijze is een gedetailleerd draaiboek opgesteld waarin stap 

voor stap de te verzamelen variabelen zijn uitgewerkt. Aanvullend is er een codeboek gemaakt dat ter 

verduidelijking per variabele exact beschrijft hoe deze variabele moet worden geïnterpreteerd en wat de 

antwoordopties zijn.  

 

De analyse van een zaak bestaat uit kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Voor de kwantitatieve informatie 

is informatie geput uit mijnNFI en de politiesystemen: Landelijk Sporen Volgsysteem (LSV), Basisvoorziening 

Handhaving (BVH), Technisch Recherche Informatiesysteem (TRIS), Live Journaal Politie (LJP). De informatie is 

vervolgens verwerkt in het statistische programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). De 

kwalitatieve informatie is door middel van semigestructureerde interviews met de forensische onderzoekers en 

de technische rechercheurs verkregen. In deze interviews werd vooral ingegaan op thema's als besluitvorming, 

scenariovorming en spoorselectie. Daarnaast is in de interviews ook stilgestaan bij de effecten van het werken 

met de LocalDNA-procedure op de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken professionals. Voor de 

interviews is een interviewgids ontwikkeld, waarmee alle benodigde informatie op een gestructureerde manier 

is verkregen. De interviews zijn gecodeerd en anoniem opgeslagen met behulp van het softwareprogramma 

MAXQDA Analytics. 

 

4.3. Fase 3: De effectstudie 

In fase 2 is uitvoerig beschreven hoe de gegevens voor de effectstudie in dit onderzoek zijn vergaard. 

Experimentele zaken die de LocalDNA-procedure volgden werden prospectief gevolgd en controlezaken 

retrospectief. Daarnaast werd voor elke zaak de ‘what-if’-situatie uitgewerkt in de vragenlijst, en werd voor elk 

spoor dat in experimentele conditie werd onderzocht een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Aan de hand van de 

resultaten van dit onderzoek kan bepaald worden of en in welke vorm snel DNA-onderzoek op locatie een 

meerwaarde biedt voor het opsporingsproces, en op welke wijze deze techniek in de praktijk zou kunnen worden 

geïmplementeerd.  

 

De effectstudie is gericht op drie pijlers: 1) effect op snelheid in termen van opsporingskansen en 

scenariotoetsing, 2) effect op kwaliteit van de analyses in termen van DNA-profielresultaten en 3) effect op 

capaciteit in termen van inzet van forensisch en tactisch onderzoekers en van opsporings- en 

onderzoeksmethoden.  

  

 
13 Het analysemodel is ontworpen met het EMMIE-model als onderliggend kader voor de variabele selectie. De opzet van het 

draaiboek en codeboek zijn deels gebaseerd op het eerdere werk van De Poot e.a. (2004) en van Van Straalen (2016-2018). 
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1. Snelheid: het toetsen van het proces in termen van moment van bemonsteren en de inzet en duur van 

de onderzoeken. Voor het gehele opsporingsproces is bijgehouden wanneer welke stap wordt gezet 

door de FO en Tactiek. Deze stappen zijn bijgehouden vanaf het moment dat een melding binnenkomt 

bij de meldkamer tot het moment dat een verdachte is aangehouden of een signaleringsverzoek is 

uitgezet.  

2. Kwaliteit: het toetsen van de technische spoorresultaten in termen van DNA-profielresultaten, gemeten 

DNA-concentraties (binnen het regulier traject) en matchresultaten verkregen uit de LocalDNA-

procedure, de kwaliteitscontrole conditie en de reguliere procedure in de controle conditie.  

3. Capaciteit: het toetsen van ingezette capaciteit in termen van mankracht en opsporingsmethoden. Er is 

van de forensisch en tactisch onderzoekers bijgehouden hoeveel personen/ full time equivalent (fte) 

hebben gewerkt aan een zaak en voor hoe lang. Hiernaast is het moment (de datum) en het aantal 

ingezette opsporingsmethoden bijgehouden. Het doel van de capaciteitslijn is vooral om de benodigde 

capaciteit van de FO en de tactiek in kaart te krijgen.  

 

De bovenstaande variabelen zijn gebruikt om de nieuwe DNA-onderzoeksroute en het reguliere proces met 

elkaar te vergelijken in termen van snelheid, kwaliteit en capaciteit. De gemeten waarden bieden inzicht in de 

baten en risico’s en leveren daarmee antwoorden waarmee gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan 

over de meerwaarde van de nieuwe snelle DNA-onderzoeksroute.  
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5. Resultaten Fase 1 

 

5.1. Ontwikkeling nieuwe snelle LocalDNA-onderzoeksroute   

 

5.1.1. Onderzoeksroute LocalDNA-procedure 

Het proces om DNA-onderzoek in te zetten bestaat uit de volgende stappen14:  

• FO heeft een PD met voor de LocalDNA-procedure potentieel geschikte sporen waarop de zaak wordt 

aangemeld bij de onderzoeksleider. Gezamenlijk wordt de triage doorlopen om de geschiktheid van de 

sporen te bepalen.  

• Toestemming voor inzet van de LocalDNA-procedure wordt gevraagd aan de FO-OvJ op basis van de 

zaak en voorgestelde selectie van sporen. 

• Bij akkoord meldt de onderzoeksleider de zaak aan bij de FO-laboranten van de betreffende eenheid, 

de inzetcoördinatie van de FIV van de LE, de frontdesk en DNA-deskundige van het NFI. 

• De FIV van de LE wordt naar de onderzoekslocatie gereden. 

• Na akkoord van de FO-OvJ en alle logistiek groen licht heeft, wordt teruggekoppeld naar de FO op de 

PD dat de geschikte sporen bemonsterd kunnen worden met de splitsbare swab. De FO fotografeert en 

bemonsterd de sporen. 

• De bemonsteringen en eventueel gehele sporendragers worden overhandigd aan de laboranten van de 

betreffende eenheid. 

• De laboranten splitsen de bemonstering en overhandigen van iedere bemonstering één helft aan de LE-

medewerker, die de sporen invoert in de RapidHIT en de run start. Het tweede deel wordt op een later 

moment ingezet volgens de reguliere procedure  

• Na afronding van de analyse wordt de data die het mobiele DNA-apparaat genereert via een beveiligde 

verbinding doorgestuurd naar het NFI.  

• De DNA-deskundigen van het NFI analyseren de verkregen data en interpreteren de verkregen DNA-

profielen en vergelijken dit, wanneer mogelijk, met de DNA-profielen en sporen die aanwezig zijn binnen 

de zaak en in de DNA-databank voor Strafzaken 

• De resultaten worden allereerst telefonisch gerapporteerd naar de onderzoeksleider en daarna per mail 

naar de FO-OvJ, onderzoeksleider en andere gebruikelijke ontvangers van DNA-rapporten.  

 

Het werkproces van de nieuwe LocalDNA-procedure is nauwkeurig uitgewerkt in bijlage I. Voor een 

versimpelde versie van het werkproces, zie bijlage II.  

 

5.1.2. Triage, Support & Quality tool   

De TSQ-tool is als onderdeel van het project LocalDNA in ketenverband ontworpen en ontwikkeld door het NFI.  

Met de TSQ-tool worden professionals door middel van een vragenlijst en triage begeleid en ondersteund 

 
14 Gedurende de pilotperiode was een observant, één van de stagiaires, aan de zaak gekoppeld voor het verzamelen van alle 

data voor de betreffende zaak.  
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(support) bij hun besluitvorming over de inzet van een spoor in de LocalDNA-procedure. Daarnaast ondersteunt 

de tool bij de snelle informatieoverdracht tussen de ketenpartners.  

 

Door middel van inhoudelijke sessies met professionals uit de politiepraktijk, DNA-experts en 

softwareontwikkelaars is een prototype tot stand gekomen, dat online beschikbaar is gemaakt. Zoals gezegd 

heeft de tool een tweeledig doel: 

1) De tool helpt de triage te doorlopen en ondersteunt daarmee de besluitvorming over de inzet van de 

LocalDNA-procedure  

2) De tool helpt bij de informatieoverdracht tussen ketenpartners door de gegevens van de zaak en de 

sporen automatisch te delen met het systeem van het NFI. Op deze manier wordt de administratieve 

overdracht van gegevens geborgd.  

 

Voorafgaand aan en tijdens de pilot is de werking van de TSQ-tool in de praktijk getest. In alle zaken is de TSQ-

tool gebruikt door de onderzoeksleider die de triage telefonisch samen met de forensisch onderzoeker heeft 

doorlopen en op basis van de opgedane ervaringen is de tool tussentijds aangepast. De pilot heeft aangetoond 

dat het prototype van het triage deel van de TSQ-tool deels werkt en wanneer geoptimaliseerd een aanvulling 

kan zijn voor de LocalDNA-procedure. In de praktijk bleek dat minder sporen in aanmerking komen voor de 

LocalDNA-procedure dan bij de ontwikkeling van de vragenlijst en criteria van de tool werd verwacht. Hiernaast 

ontbreken er vragen zoals ‘wat is het verwachte aantal donoren?’, en is de tool niet bruikbaar voor alle typen 

sporen. Zo gaf de tool bij een aantal typen sporen aan dat deze geschikt waren, terwijl dat niet het geval was. Dit 

is niet verder doorontwikkeld omdat het project enkel een pilot is, maar verdient zeker aanvullend onderzoek. 

De tool kan op basis van deze praktijkervaringen worden aangepast waardoor het besluitvormingsproces 

nauwkeuriger kan worden ondersteund. 

De Support en Quality delen van de tool blijken nog niet geschikt te zijn voor inzet in de praktijk. Meerwaarde 

van het support gedeelte is dat zaaksgegevens zoals BVH-nummer en spoor identificatie nummer (SIN) minder 

foutgevoelig zijn, omdat de gegeven digitaal worden doorgegeven en niet telefonisch zoals nu gebeurt bij 

spoedzaken. Echter, de tool moet nog op een aantal punten worden aangepast. Zo is de tool nu nog niet 

gebruikersvriendelijk omdat locaties niet in één keer ingevoerd kunnen worden en er vaak terug geklikt moet 

worden. Verder is de tool nu alleen beschikbaar als web-versie via een internetbrowser en (nog) niet beschikbaar 

als applicatie op bijvoorbeeld een diensttelefoon van een politiemedewerker. Dit bemoeilijkt het doorlopen van 

de triage. Er is gedurende dit onderzoek bewust besloten niet te investeren in het verder ontwikkelen van deze 

delen van de tool, omdat dit project enkel een pilot betreft.  

 

5.1.3. Tussenconclusie: Fase 1 

Werkproces 

• Voor de inzet van snelle (mobiele) DNA-apparatuur is een nieuw werkproces ontwikkeld en getoetst. 

• De inzet van de LocalDNA-procedure beïnvloedt het werk van de professionals op meerdere vlakken. 

De schematische weergaven van de gehanteerde procedure in bijlage I en II laten het verschil in verloop 

zien tussen de LocalDNA-procedure en de reguliere procedure (bijlage III) voor de verschillende 

professionals. De grootste verschillen tussen de twee procedures zijn de volgende: 
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• Forensisch onderzoekers moeten op een eerder moment in het onderzoek beslissen op welke sporen 

zij versneld DNA-onderzoek willen uitvoeren.  

• Laboranten van de politie voeren nu zelf de eerste stappen van het DNA-onderzoek uit. In de reguliere 

procedure vinden deze stappen in een extern laboratorium plaats. Hierdoor verschuift de rol van de 

DNA-deskundige. De rol van de DNA-deskundige is bij de LocalDNA-procedure kleiner, omdat deze vaak 

pas bij het onderzoek betrokken wordt als het onderzoek al is ingezet. Uit het onderzoek hebben we 

geleerd dat door deze versnelde werkwijze, ook nadat overleg15 heeft plaatsgevonden, soms sporen 

worden ingezet die niet optimaal geschikt zijn voor de LocalDNA-procedure. Voor eventuele 

toekomstige inzet is dit een risico dat in acht moet worden genomen. Dit kan worden ondervangen door 

betere ondersteuning in de besluitvorming door bijvoorbeeld een beter ontwikkelde TSQ-tool, door 

ontwikkeling van kennis van FO’ers over de technische, criminalistische en juridische context van 

forensisch DNA-onderzoek, of door het betrekken van DNA-deskundigen in dit proces.  

• De tijdsduur van de LocalDNA-procedure ten opzichte van de reguliere procedure is aanzienlijk korter16. 

Het reguliere DNA-onderzoek bestaat uit meer stappen dan het versnelde LocalDNA-onderzoeksproces. 

Door de meerdere stappen en het gebruik van gevoeligere apparatuur, is het reguliere DNA-onderzoek 

nauwkeuriger en gevoeliger. 

 

TSQ-tool 

• Om professionals optimaal te kunnen ondersteunen bij de inzet van snelle (mobiele) DNA-technieken, 

is een nieuwe werkbeschrijving en de softwareondersteuning, de TSQ-tool, ontwikkeld.  

• Met de TSQ-tool kan de politie zaken aanmelden en digitaal doorgeven aan het zakenregistratiesysteem 

van het NFI. 

• De softwareondersteuning is nog vrij rudimentair, maar biedt veel potentie om doorontwikkeld te 

worden. Indien de TSQ-tool volledig werkt, zal dit leiden tot een veel efficiëntere en snellere manier om 

zowel reguliere DNA-onderzoeken als spoedonderzoeken in gang te kunnen zetten.  

• Het Triage-deel van de tool is deels inzetbaar. De tool blijkt nog niet voor alle typen sporen werkzaam 

en een aantal noodzakelijke triage-vragen ontbreekt nog. Zo gaf de tool bij sommige sporen aan dat 

deze geschikt waren, terwijl dat niet het geval was. In dat opzicht moet de tool nog gezien worden als 

een eerste prototype, en als een lerend systeem dat door expert- en praktijkkennis verder kan worden 

verfijnd.  

• De Support- en Quality delen van de tool zijn nog niet geschikt voor inzet in de praktijk.  

• Voor het optimaliseren van het Triage-deel van de tool en het verder ontwikkelen van de Support- en 

Quality delen van de tool, dient de tool verder ontwikkeld te worden.  

• Het gebruikmaken van een tool voor onder andere het aanmelden van onderzoeken hoeft niet beperkt 

te worden tot zaken die de LocalDNA-procedure volgen. Het kan voor veel meer typen zaken worden 

toegepast.  

  

 
15 Tussen de onderzoeksleider en de betrokken DNA-deskundige van het NFI. 
16 De tijdswinst is niet alleen verkregen door de duur van de procedure, ook doordat de betrokken ketenpartners actief 
hebben gehandeld om de identificerende informatie snel(ler) te delen (zie paragraaf ‘Snelheid’). 
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6. Resultaten Fase 2: Het uitvoeren van de LocalDNA pilot (toetsing) 

 

6.1. Het verloop van de pilot en aanpassing inclusiecriteria  

Na twee maanden waren er vier zaken met de LocalDNA-procedure onderzocht. Om met de gestelde 

inclusiecriteria tot de beoogde 50 zaken te kunnen komen binnen de projectduur van zes maanden, werd 

besloten de aanmeldtijd te verruimen naar 24/7. De inzettijd van het mobiele DNA-apparaat bleef gelijk 

(kantoortijden van 8.00 uur tot 17.00 uur). Hierdoor konden zaken wel starten met de LocalDNA-procedure door 

de zaak te toetsen en de geschikte sporen op de juiste wijze te bemonsteren, maar werd de snelle DNA-analyse 

op de eerstvolgende werkdag ingezet als de zaak na 14:30 werd aangemeld.  

Ook bleek dat er slechts een beperkt aanbod was van het type maatwerk(+)- en TGO-zaken dat voldeed aan de 

gestelde inclusiecriteria. Om die reden zijn gedurende de pilot ook standaardzaken (inbraken, vernielingen) 

waarbij voldoende delict-gerelateerd DNA-materiaal werd aangetroffen toegevoegd aan de experimentele 

conditie en (om vergelijking tussen de condities mogelijk te maken) aan de controle conditie.  

Gedurende de pilot zijn op basis van ervaring verscherpte criteria gekomen voor de inzet van bloed- en 

speekselsporen. Zaken met één enkele peuk (speekselspoor) kwamen niet meer in aanmerking voor analyse met 

de snelle DNA-apparatuur, en ook bemonsteringen van mondkapjes bleken niet geschikt te zijn voor inzet van 

de gebruikte DNA-analyse apparatuur17. 

Na het verstrijken van de beoogde 6 maanden, waren 22 zaken onderzocht. Om toch tot de beoogde 50 zaken 

te kunnen komen werd besloten het project 2,5 maand te verlengen in een beperkte vorm. De inzetbaarheid van 

de versnelde DNA-analyse werd aangepast naar twee dagen per week. In een poging meer zwaardere delicten 

te onderzoeken met de LocalDNA-procedure, werd de inzet voor dit type zaken in de laatste vier weken van het 

project uitgebreid naar 24/7.   

 

6.2. Toetsen analysemodel voor de dataverzameling 

 

6.2.1. Analysemodel controle conditie 

Het ontwikkelde analysemodel is op de volgende punten getoetst en verbeterd in deze volgorde: 

1. Door feedback van deskundigen uit het veld;  

2. Door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te meten. Dit werd gedaan door als pilot op een echte zaak 

het analysemodel in te laten vullen door twee codeurs; 

a. Dit heeft geresulteerd in een 92,6% overeenkomst tussen de twee codeurs.  

b. De verschillen (7,4%) bleken voornamelijk (6,3%) voort te komen uit onduidelijkheid over 

enkele variabelen. Op grond hiervan is de uitleg van de betreffende variabelen aangepast in 

het codeboek. In de overige gevallen was er een andere oorzaak, zoals bijvoorbeeld het missen 

van informatie uit een proces-verbaal, of een verschil in interpretatie van de informatie in het 

dossier. 

3. Door het verbeterde analysemodel opnieuw door twee codeurs toe te laten passen op een tweede zaak; 

 
17 Voor de verscherping van de inzetcriteria op de sporen is niet gecorrigeerd in de controleconditie.  
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a. Dit resulteerde in 100% overeenkomst tussen de twee codeurs. 

o Op grond van dit resultaat werd het analysemodel als bruikbaar voor de pilot 

beschouwd.  

4. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn gedurende het project op meerdere momenten wijzigingen 

aangebracht in het analyse model (toevoegen/verwijderen van variabelen). 

 

Op deze manier is een definitief analysemodel ontwikkeld waarin ruim 800 variabelen per zaak worden 

bijgehouden om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen van de invloed van de LocalDNA-procedure op het 

verloop van het opsporingsproces, en om dit effect indien mogelijk ook te kunnen toetsen. Het analysemodel 

bevat hiervoor een gedetailleerd draaiboek dat gebruikt kan worden voor het verzamelen en verwerken van de 

variabelen en een codeboek dat beschrijft hoe deze variabelen geïnterpreteerd en verwerkt moeten worden. 

 

6.2.2. Analysemodel experimentele conditie 

Het analysemodel is ontwikkeld met behulp van de controleconditie zaken. Deze data werden veelal verzameld 

uit de dossiers en interviews. Tijdens de start van de experimentele conditie, ruim een jaar na de start van de 

dataverzameling van de controleconditie, bleek dat er een aantal variabelen moesten worden toegevoegd, en 

dat bepaalde variabelen overbodig waren voor deze conditie. Hierdoor zijn er gedurende het project op 

meerdere momenten (kleine) wijzigingen geweest in het analysemodel voor de experimentele conditie.  

 

6.2.3. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is een maatstaf voor consistentie, en wordt gebruikt om te beoordelen in 

hoeverre verschillende codeurs het met elkaar eens zijn in hun beoordelingen. In totaal hebben zeven codeurs 

data verzameld met het analysemodel. Elke codeur is getraind met minimaal twee oefencasussen. Wanneer zij 

meer dan 98% van de variabelen correct hadden ingevoerd in SPSS, konden de codeurs, na het evalueren van de 

discrepanties, zelfstandig aan de slag. 

16 van de 50 controle zaken zijn twee maal gecodeerd om de betrouwbaarheid van de coderingen te kunnen 

bepalen. De codeurs hadden er geen weet van dat deze zaken al eerder waren gecodeerd en gebruikt werden 

om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te toetsen. Deze toets liet zien dat de coderingen van de variabelen 

voor 98,9% met elkaar overeen kwamen, wat neerkomt op een zeer hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

(Cohen’s Kappa = 0.97). 
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7. Resultaten Fase 3: Effectstudie 

 

7.1. Algemene resultaten 

 

7.1.1. Dataverzameling 

Het LocalDNA-project heeft gedraaid in de eenheden Midden-Nederland en Amsterdam. De controle conditie is 

retrospectief uitgevoerd. Hiervoor zijn zaken geselecteerd die zich hebben aangediend in de periode van 1 

december 2018 tot en met 30 november 2019. Het betroffen maatwerk(+)/TGO-zaken en standaardzaken. De 

experimentele conditie was gericht op maatwerk(+)/TGO-zaken die zich aandienden in de periode van 1 

november 2020 tot en met 19 juli 2021 en op standaardzaken in de periode van 1 februari tot en met 19 juli 

2021. 

In totaal zijn in de controle conditie 50 zaken18 die potentieel geschikt zouden zijn voor de LocalDNA-procedure, 

retrospectief onderzocht; 25 in Midden-Nederland en 25 in Amsterdam (Figuur 3). Dit betroffen 13 

standaardzaken, 28 maatwerkzaken en 9 TGO’s. In de experimentele conditie zijn 47 zaken met de LocalDNA-

procedure (prospectief) onderzocht, 24 zaken in Midden-Nederland en 23 zaken in Amsterdam. Dit betroffen 13 

maatwerkzaken, 3 TGO’s en 31 standaardzaken (Figuur 4).  

Er zijn 110.432 datapunten aan zaakinformatie verzameld en 162.800 datapunten aan sporeninformatie. Daarbij 

zijn er 203 interviews met forensisch en tactisch onderzoekers uitgevoerd die betrokken waren bij de specifieke 

zaak. Hiervan zijn 7441 gecodeerde zinnen verwerkt. 

 

 

Uit figuur 4 is op te maken dat in de experimentele LocalDNA-conditie ruim twee keer zoveel standaardzaken 

zijn onderzocht als in de controle conditie (31 zaken vs. 13 zaken). Dit toont aan dat op basis van de gestelde 

criteria standaardzaken vaker geschikt lijken te zijn voor onderzoek met de LocalDNA-procedure dan ernstigere 

 
18 De eerste 50 zaken die zich voor hebben gedaan in de onderzoeksperiode en voldeden aan de inzetcriteria zijn geselecteerd 

voor analyse. Om tot deze 50 geschikte zaken te komen zijn 70 zaken onderzocht. 20 zaken bleken gedurende de analyse niet 

aan de selectiecriteria te voldoen, omdat in het ‘what if’ scenario bleek dat de zaak en sporen niet in aanmerking komen voor 

inzet van de snelle mobiele DNA-techniek. 

Figuur 4. Verdeling zaken controle en experimentele conditie. 
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delicten. Dit is mogelijk ook een gevolg van de tijdsspanne die beschikbaar was voor de experimentele conditie 

(controle conditie één jaar versus de experimentele conditie 7,5 maanden) en van de lagere gevoeligheid van de 

gebruikte snelle DNA-analyse techniek, hetgeen ertoe leidde dat minder zaken in aanmerking kwamen voor 

onderzoek met LocalDNA dan aanvankelijk was gedacht. Op grond van de lagere gevoeligheid werd besloten de 

LocalDNA-procedure niet meer in te zetten op zaken met één enkel speekselspoor.   

 

7.1.2. Type zaken 

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende typen zaken die zijn onderzocht, uitgesplitst naar type zaak en 

delictsclassificatie tijdens het LocalDNA project.  

 

Tabel 1. Verschillende delictsclassificaties per conditie voor de verschillende typen zaken.  

 Controle conditie Experimentele conditie 

Standaard Maatwerk(+) TGO Standaard Maatwerk(+) TGO 

D
el

ic
ts

cl
as

si
fi

ca
ti

e
 

Vermogensmisdrijf 13 6 0 27 6 1 

Geweldsmisdrijf 0 11 2 0 4 0 

Seksueel misdrijf 0 1 0 0 0 0 

Ontvoering / gijzeling 0 1 0 0 1 0 

Levensmisdrijf 0 1 7 0 1 1 

Vernieling / misdrijf 

tegen orde en gezag 

0 4 0 1 1 0 

Verkeersmisdrijf 0 0 0 0 0 1 

Drugsmisdrijf 0 3 0 3 0 0 

(Vuur)Wapenmisdrijf 0 1 0 0 0 0 

 

7.1.3. Zaakoverzicht controle conditie 

In de controle conditie zijn in Midden-Nederland in totaal 4662 zaken en in Amsterdam in totaal 4906 zaken 

onderzocht waarbij de FO minimaal 1 PD-onderzoek heeft uitgevoerd (figuur 5). In 20% (1969/9831) van deze 

zaken zijn DNA-sporen veiliggesteld. In 38% (722/1969) van deze zaken werd minimaal 1 bloed en/of 

speekselspoor19 is veiliggesteld. Bij maatwerk(+)/TGO-zaken is in 46% (140/306) van die zaken minimaal 1 bloed- 

of speekselspoor geselecteerd voor analyse, bij standaardzaken betrof dat 97% (402/416). Deze zaken zijn 

daarmee potentieel geschikt voor de LocalDNA-procedure. Om te onderzoeken of de LocalDNA-procedure in 

deze zaken daadwerkelijk ingezet zou (kunnen) worden door de FO, is het eerder besproken ‘what-if’ scenario 

ingezet. Hieruit is gebleken dat in 59% (83/140) van de maatwerk(+)/TGO-zaken en in 57% (231/402) van de 

standaardzaken, zou zijn gekozen voor de inzet van de LocalDNA-procedure.  

De genoemde redenen om de LocalDNA-procedure in te zetten waren dat een verdachte of onbekende donor in 

een zaak snel geïdentificeerd kon worden (49 keer), een verdachte gelinkt kon worden aan een delict (21 keer), 

aanvullende informatie kon worden verkregen voor de scenariovorming (9 keer) en om slachtoffer te 

identificeren (9 keer).  

 
19 Wanneer er wordt gesproken over bloed- en speekselsporen, worden vermoedelijke bloed- en speekselsporen bedoeld, 
omdat niet in alle gevallen een indicatieve test heeft plaatsgevonden.  
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De genoemde redenen om de LocalDNA-procedure af te wijzen waren dat de procedure geen toegevoegde 

waarde zou hebben voor de zaak (20 keer), de sporen niet voldeden volgens de triage (16 keer), er geen 

dadersporen of delict gerelateerde sporen aanwezig waren (11 keer), de zaak te klein zou zijn (2 keer) en dat de 

inzet van de procedure afbreuk zou doen aan de kwaliteit van het PD onderzoek (1 keer).  

 

Gebaseerd op de controleconditie is de verwachting ontstaan dat 6% (542/9831) van de zaken waar FO PD-

onderzoek uitvoert, potentieel geschikt is voor de inzet van de LocalDNA-procedure. Wanneer dit gerelateerd 

wordt aan het aantal zaken waar DNA-sporen zijn veiliggesteld op de PD en een verdeling wordt gemaakt tussen 

de typen zaken, wordt verwacht dat de LocalDNA-procedure ingezet kan worden bij 18% (140/758) van de 

maatwerk(+)/TGO-zaken en bij 33% (402/1211) van de standaardzaken. 

Het aantal geschikte zaken waarbij de procedure daadwerkelijk zou worden ingezet, is op basis van de informatie 

die werd verkregen met het hypothetische ‘what-if’ scenario, lager. Slechts in 59% (83/140) van de 

maatwerk(+)/TGO-zaken met bloed- en/of speekselsporen en in 57% (231/402) van de standaardzaken met 

bloed- en/of speekselsporen was de zaak volgens de FO collega inzetbaar voor de LocalDNA-procedure. Deze 

zaken zouden dan vervolgens dus worden voorgelegd aan de onderzoeksleider en de triage worden doorlopen 

voor de potentieel geschikte sporen. Het is dus de verwachting dat de LocalDNA-procedure potentieel ingezet 

zou kunnen worden in maximaal 3% (314/9831) van alle zaken waarbij de FO ter plaatse gaat en PD-onderzoek 

uitvoert en bij 11% van de maatwerk (83/758) en 19% van de standaard zaken (231/1211) waar DNA-sporen zijn 

veiliggesteld (zie figuur 5) . 
 

 

Figuur 5. Overzicht van de zaken die in Amsterdam en Midden-Nederland in de periode lopend van december ’18 

t/m november ’19 potentieel in aanmerking komen voor inzet van de LocalDNA-procedure. 

Voetnoten figuur 

1. Op basis van TRIS, cijfers bij benadering. 

2. In deze zaken is tenminste één DNA-spoor veiliggesteld. Referentiematerialen worden niet meegenomen in het overzicht.  

3. TMFI-zaken zijn minder goed zichtbaar in de politiesystemen, het kan zijn dat daardoor een enkele zaak is gemist.  

4. De volgende DNA-onderzoeken zijn hierin meegenomen: HBS003 (DNA-onderzoek sporenbatch), HBS004 (DNA-basis met vooronderzoek door de politie), 

HBS007 (DNA-onderzoek met vooronderzoek door het NFI) en HBS206 (DNA-spoedonderzoek). 
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7.1.4. Zaakoverzicht experimentele LocalDNA-conditie  

In de pilotperiode zijn in Midden-Nederland in totaal 1302 en in Amsterdam in totaal 1288 zaken onderzocht 

waarbij FO minimaal 1 PD-onderzoek heeft uitgevoerd (figuur 6). In 24% (614/2590) van deze zaken zijn DNA-

sporen veiliggesteld. In 41% (254/614) van deze zaken is minimaal 1 bloed- of speekselspoor veiliggesteld. Bij 

maatwerk(+)/TGO-zaken is in 49% (88/179) van die zaken minimaal 1 bloed- of speekselspoor geselecteerd voor 

DNA-onderzoek en bij standaardzaken gebeurde dit in 95% (71/75) van de zaken. Deze zaken zijn daarmee 

potentieel geschikt voor de LocalDNA-procedure. Van deze zaken is de LocalDNA-procedure daadwerkelijk 

ingezet bij 16 maatwerk(+)/TGO-zaken en 31 standaardzaken.  

De LocalDNA-procedure heeft in 44% (7/16) van de maatwerk(+)/TGO-zaken geleid tot identificaties (5 met een 

verdachte in de DNA-databank, 2 met een spoor met bekende herkomst ‘referentie’20) en in 58% (18/31) van de 

standaardzaken (17 met een verdachte in de DNA-databank en 1 met spoor met bekende herkomst ‘referentie’). 

 

Wanneer de inzetbaarheid van de LocalDNA-procedure op basis van zaken wordt gerelateerd aan het totaal 

aantal zaken waarbij FO PD-onderzoek uitvoert, kan de LocalDNA-procedure potentieel een bijdrage leveren in 

4% (9321/2590) van de zaken. Wanneer dit gerelateerd wordt aan het aantal zaken waar DNA-sporen worden 

veiliggesteld op de PD en bloed en/of speeksel wordt geselecteerd voor DNA-onderzoek kan de LocalDNA-

procedure potentieel ingezet worden in 9% (40/453) van de maatwerk(+)/TGO-zaken en in 33% (53/161) van 

standaardzaken (zie Figuur 6). 

 

In de periode tussen 1 november 2020 (start pilot) en 1 februari 2021 werden maatwerk(+)- en TGO-zaken die 

buiten kantoortijden vielen, niet opgenomen in de pilot. Hierdoor zijn 9 voor de pilot geschikte zaken (3 in 

Midden-Nederland en 6 in Amsterdam) niet geïncludeerd in het onderzoek. Standaardzaken werden in deze 

periode nog niet geïncludeerd in het onderzoek. Standaardzaken werden per 1 februari 2021 opgenomen in de 

pilot. In deze periode hebben zich 47 geschikte standaardzaken (14 in Midden-Nederland en 33 in Amsterdam) 

voorgedaan waarbij de LocalDNA-procedure potentieel had kunnen worden ingezet.  

 

 
20 Volgens het DNA-besluit (artikel 4a) mag uitsluitend DNA-onderzoek worden uitgevoerd aan ‘celmateriaal van een 

onbekende verdachte’ – en dus niet aan referentiemateriaal. In paragraaf 8.1.3. wordt hier verder op ingegaan. 
21 Optelsom van zaken waarbij de LocalDNA-procedure is ingezet en zaken die niet behandeld zijn voor inzet.  
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Figuur 6. Overzicht van de zaken die in Amsterdam en Midden-Nederland in de periode lopend van november ’20 

t/m juli ’21 in aanmerking zijn gekomen voor inzet van de LocalDNA-procedure. 

Reden zaken afgewezen voor LocalDNA 

48 van de 88 (55%) maatwerk(+) en TGO-zaken die voldeden aan de inclusiecriteria werden alsnog afgewezen 

voor opname in de pilot. Bij 26 van de 48 zaken (54%) was dit een besluit van de FO, die de zaak niet geschikt 

achtte voor een LocalDNA inzet. 14 van de 48 zaken (29%) werden afgewezen naar aanleiding van de triage. In 2 

zaken (4%) heeft het OM besloten dat de zaak niet in aanmerking kwam en in 6 van de 48 zaken (13%) was het 

snelle DNA-analyse apparaat niet inzetbaar.  

Van de standaardzaken die voldeden aan de inclusiecriteria, werden 18 van de 71 zaken (25%) afgewezen. Bij 14 

van de 18 zaken (78%) werd de zaak afgewezen naar aanleiding van de triage. De overige 4 zaken (22%) werden 

afgewezen omdat het snelle DNA-analyse apparaat niet inzetbaar was.  

 

7.1.5. Zaakoverzicht controle versus experimentele conditie 

Het zaakoverzicht van de twee condities komt in grote lijnen met elkaar overeen. Gebaseerd op de 

controleconditie was de verwachting dat 11% van de maatwerk(+) en TGO-zaken en 19% van de standaardzaken 

potentieel geschikt zouden zijn voor de LocalDNA-procedure. Deze resultaten komen in grote lijn overeen met 

de uitkomsten van de experimentele conditie waaruit blijkt dat 9% van de maatwerk(+) en TGO-zaken en 33% 

Voetnoten figuur 

1. Op basis van TRIS, cijfers bij benadering. 

2. In deze zaken is tenminste één DNA-spoor veiliggesteld. Referentiematerialen worden niet meegenomen in het overzicht.  

3. Standaardzaken zijn per 1 februari 2021 opgenomen in de pilot. Er zijn 2 standaardzaken met pleegdatum vóór 1 februari waarbij wél LocalDNA is ingezet 

4. TMFI-zaken zijn minder goed zichtbaar in de politiesystemen, het kan zijn dat daardoor een enkele zaak is gemist.  

5. De volgende DNA-onderzoeken zijn hierin meegenomen: HBS003 (DNA-onderzoek sporenbatch), HBS004 (DNA-basis met vooronderzoek door de politie), 

HBS007 (DNA-onderzoek met vooronderzoek door het NFI) en HBS206 (DNA-spoedonderzoek). 

6. Viel buiten de inzetcriteria van de pilot, de RapidHIT was niet beschikbaar of niet aangemeld door FO 

7. Zaken aangeboden voor LocalDNA maar afgewezen op basis van triage 
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van de standaardzaken in aanmerking komt voor de LocalDNA-procedure. Van het totaal aantal zaken waar de 

FO PD-onderzoek heeft uitgevoerd is op de controleconditie gebaseerde verwachting dat 3% van de zaken 

potentieel geschikt zou zijn. Dit komt overeen met de uitkomsten in de experimentele conditie waaruit naar 

voren komt dat 4% van het totaal aantal zaken waarbij de FO PD-onderzoek heeft uitgevoerd, potentieel geschikt 

is voor de inzet van de LocalDNA-procedure.  

 

7.1.6. Identificerende resultaten: reguliere versus LocalDNA-procedure  

De LocalDNA-procedure heeft in 53% van de pilotzaken (25 van de 47 zaken) direct geleid tot een identificatie. 

Het tweede deel van de splitsbare swab uit de LocalDNA-procedure, heeft in de kwaliteitscontroleconditie geleid 

tot een aanvullend aantal identificaties van 19% (9 van de 47 zaken). Daarnaast was er ook nog één bijzondere 

zaak. In die zaak leverde de LocalDNA-procedure wel een voor vergelijking geschikt DNA-profiel op dat eenmalig 

kon worden vergeleken met personen in de DNA-databank, maar deze vergelijking leverde geen overeenkomst 

op. De kwaliteitscontrole daarentegen, leverde wel een identificatie op met de DNA-databank22. Zie voor verdere 

informatie over deze zaken paragraaf 7.2.5. 

Uit de interviews met tactiek en FO blijkt dat de LocalDNA-procedure, toegepast op de 47 zaken, altijd werd 

ingezet ten behoeve van het verkrijgen van opsporingsinformatie. In 22 zaken heeft dit geleid tot 

opsporingsinformatie. In 5 zaken werd LocalDNA niet alleen ingezet om opsporingsinformatie te verkrijgen, maar 

ook ten behoeve van scenariotoetsing. In 2 van deze zaken leidde de inzet ook tot een identificatie, en dus tot 

opsporingsinformatie. In 3 zaken was er een match met een spoor met bekende herkomst (‘referentie’); 

informatie die zowel gebruikt kon worden voor de opsporing, als voor scenariotoetsing. Figuur 7 geeft een 

overzicht van de identificaties in de pilotzaken. 

 

*2 identificaties waren met een internationale databank (Prüm). 

Figuur 7. Identificaties per zaak door de LocalDNA-procedure en reguliere DNA-procedure op het tweede deel van 

de bemonstering.  

 
22 De betreffende persoon waarmee een identificatie plaatsvond, stond al ten tijde van de LocalDNA-procedure in de DNA-
databank. 
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7.1.7. Gemiddeld aantal veiliggestelde sporen per zaak 

Wanneer bloed of speeksel wordt aangetroffen op een PD en de zaak potentieel geschikt is voor de LocalDNA-

procedure voorspelt de controleconditie dat ongeveer 71% van alle veiliggestelde sporen (gemiddeld 2,5 van de 

3,5 sporen) bij standaardzaken potentieel geschikt zijn voor de LocalDNA-procedure. Voor maatwerk(+) en TGO 

zaken wordt verwacht dat respectievelijk 37% (7/19) en 32% (20/63) van het totaal aantal veiliggestelde sporen 

potentieel geschikt zou zijn voor de LocalDNA-procedure.  

De verwachting komt redelijk overeen met de zaken die zijn geanalyseerd in de experimentele LocalDNA conditie. 

Waaruit blijkt dat bij standaardzaken 80% van de sporen (4 van de 5) potentieel geschikt is voor de LocalDNA-

procedure. Bij maatwerk(+) en TGO zaken is dat respectievelijk 27% (4,5/16,5) en 24% (7/29). Tabel 2 geeft een 

overzicht van het gemiddeld aantal potentieel geschikte sporen voor de LocalDNA-procedure. 

 

Per LocalDNA zaak zijn er gemiddeld twee bloedsporen en één speekselspoor geanalyseerd met de RapidHIT. 

Deze inzet van sporen komt overeen met de verwachting gebaseerd op de controleconditie (zie grijs gearceerde 

gedeelte in tabel 2), die tot stand is gekomen met het ‘what-if’ scenario.   

 

Tabel 2. Gemiddeld totaal (bloed, speeksel, epitheel, etc.) aantal veiliggestelde sporen per conditie per type zaak 

in verhouding tot het gemiddeld aantal potentieel geschikte sporen voor de LocalDNA-procedure. Grijze arcering; 

verwachte inzet gebaseerd op het ‘what-if’ scenario. 

  

Gem. aantal veiliggestelde 

sporen 

Gem. aantal sporen 

potentieel geschikt 

voor de LocalDNA-

procedure 

Gem. aantal sporen ingezet in de 

LocalDNA-procedure (grijs;‘what if’) 

  
Alle 

sporena 

Bloed Speeksel Alle sporen Totaal Bloed Speeksel 

C
o

n
tr

o
le

 

Standaard 

(N=13) 

3,5 2,5 0,5 2,5 1 1 0 

M(+) (N=28) 19 6,5 5,5 7 4 1,5 2,5 

TGO (N=9) 63 16 8 20 3 2 1 

T 

gemiddeld 

27 5,1 3,9 8,5 3 1,5 1,5 

Ex
p

er
im

en
te

el
 

Standaard 

(N=31) 

5 3 1 4 3 2,5 0,5 

M(+) (N=13) 16,5 2 3 4,5 2,5 1 1,5 

TGO (N=3) 29 10,5 4 7 3,5 3 0,5 

T 

gemiddeld 

12 3,3 1,7 5 3 2,1 0,9 

a Onder alle sporen vallen alle typen sporen die DNA kunnen bevatten (e.g. epitheel, sperma, bloed, speeksel, etc.)  
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7.1.8. Behoefte aan snellere DNA-onderzoeken 

Op basis van literatuur (o.a. Verheij e.a., 2012; Mapes e.a. 2014; Kloosterman e.a. 2015; Mapes, 2017) en 

gesprekken in de keten is op te maken dat er sterke behoefte is aan sneller DNA-onderzoek. De geïnterviewde 

forensisch en tactisch onderzoekers die we spraken in dit onderzoek bevestigen dit. Van de forensisch en tactisch 

onderzoekers heeft het merendeel, respectievelijk 76% (52 van de 69) en 83% (52 van de 63), behoefte aan 

sneller DNA-onderzoek.  

De meest genoemde redenen (meer dan 6 keer genoemd) hiervoor zijn; dat het sneller verkrijgen van DNA-

onderzoeksresultaten kan leiden tot het eerder in beeld krijgen van verdachten, dat het eerder aanhouden van 

een verdachte mogelijk recidive kan voorkomen, en dat het sneller verkrijgen van resultaten forensisch en 

tactisch onderzoekers extra motiveert om te werken aan de zaak. Een reactie van een FO’er: 

 

“Wachten op een resultaat duurt nu vaak echt te lang en dat haalt ook het enthousiasme van je 

werk weg. Vanochtend hadden we een ramkraak en nu is het nog geen lunchtijd en ze stoppen 

al bijna geen tijd meer in de zaak. Zo liggen er honderden zaken in het microarchief23. Juist in het 

begin moet je snelheid hebben, anders worden zaken losgelaten. Dat haalt enthousiasme weg.”24 

 

3 van de 69 FO’ers (4%) gaven aan geen behoefte te hebben aan snellere DNA-onderzoeken. Deze FO’ers gaven 

allen als reden aan dat bij zaken waarbij snel DNA-onderzoek echt nodig is, het door middel van spoed DNA-

onderzoek uitgevoerd kan worden. 14 van de 69 FO’ers (20%) en 11 van de 63 tactisch onderzoekers (18%) gaven 

aan dat er wel behoefte was aan snellere DNA-onderzoeken, maar niet voor alle zaken. De genoemde redenen 

hiervoor waren dat de tactiek niet altijd een zaak versneld op zou kunnen pakken in verband met capaciteit en 

dat het eerder verkrijgen van DNA-resultaten in sommige situaties mogelijk kan leiden tot tunnelvisie. Hiernaast 

werd benoemd dat de snelheid van het forensisch resultaat een lage prioriteit heeft bij zaken waarbij een 

verdachte in beeld is, vooral als de verdachte reeds vast zit en het DNA-onderzoek dus enkel dient als extra bewijs 

in de strafzaak. 

 

7.1.9 Tussenconclusie: Algemene resultaten 

• In de controleconditie zijn 50 zaken onderzocht en in de experimentele LocalDNA-conditie 47. 

• Uit het onderzoek blijkt dat de LocalDNA-procedure vaker inzetbaar is voor standaardzaken dan voor 

maatwerk(+) en TGO-zaken. In het experiment hebben 31 standaardzaken en 16 maatwerk(+) of TGO-

zaken de LocalDNA-procedure gevolgd.  

• Op het totaal aantal zaken dat door FO wordt onderzocht kan de LocalDNA-procedure potentieel ingezet 

worden in 3-4% van de zaken. 

• Wanneer inzetbaarheid van de LocalDNA-procedure gerelateerd wordt aan het aantal zaken waarin 

DNA-sporen worden veiliggesteld op de PD kan de LocalDNA-procedure potentieel ingezet worden in 

9% (40/453) van de maatwerk(+)/TGO-zaken en in 33% (53/161) van de standaardzaken. Een groot deel 

van de zaken komt niet in aanmerking, omdat deze zaken bijvoorbeeld alleen epitheelsporen bevatten, 

 
23 Bij het micro(sporen)archief worden o.a. veiliggestelde sporen opgeslagen die niet zijn ingestuurd voor onderzoek. 
24 FO, controle conditie zaak 15, Amsterdam. 
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er mengprofielen worden verwacht of omdat er niet voldoende materiaal van speeksel of bloedsporen 

is voor de LocalDNA-procedure.  

• In 7 van de 16 maatwerk(+)/TGO-zaken (44%) en in 18 van de 31 standaardzaken (58%) kon via de 

LocalDNA-procedure snel een persoon worden geïdentificeerd. 

o In de zaken die in dit experiment met de LocalDNA-procedure werden onderzocht kon vaak snel 

aan de hand van het DNA-onderzoek een verdachte worden geïdentificeerd. Van de 47 zaken 

waarin de LocalDNA-procedure werd ingezet leidde dit onderzoek in 22 gevallen tot een 

overeenkomst in de (internationale) DNA-databank voor strafzaken. Daarnaast werd in 3 gevallen 

een overeenkomst gevonden met een referentiemonster van een slachtoffer of verdachte.  

• In 37/47 zaken (79%) leverde de LocalDNA-procedure minimaal één bruikbaar DNA-profiel op. Bij 

opname in de DNA-databank leverde 60% (22/37) een overeenkomst op met een spoor of een persoon 

uit de DNA-databank. Dit percentage had op 72% (34/47) kunnen liggen wanneer de versnelde 

(mobiele) DNA-techniek net zo gevoelig als de reguliere techniek was geweest. 

o Naast de identificaties die met de LocalDNA-procedure werden gevonden bleek de reguliere 

procedure later in 9 van de 47 zaken (19%) alsnog een identificatie op te leveren. In deze zaken 

leverde de snelle LocalDNA-analyse geen bruikbaar resultaat op, of kon met het verkregen resultaat 

geen match met de databank worden verkregen. In de reguliere procedure leidden deze sporen –

op een later moment – wel tot een identificatie. Met gebruik van de huidige RapidHIT-technologie 

in de LocalDNA-procedure blijft het dus noodzakelijk om naast de LocalDNA-procedure ook een 

regulier traject uit te voeren. Hetzij als contraprocedure, hetzij als kwaliteitscontrole, hetzij omdat 

een meer gevoelige analyseresultaten oplevert die met de LocalDNA-procedure niet kunnen 

worden verkregen. 

• In de experimentele LocalDNA conditie werden gemiddeld 2 bloedsporen en 1 speekselspoor per zaak 

geanalyseerd met de snelle DNA-analyse apparatuur.  

 

7.2. Kwaliteit 

 

7.2.1. DNA-sporen veiliggesteld en geanalyseerd – controleconditie  

In de 50 controleconditie zaken zijn 1369 DNA-sporen veiliggesteld. Van deze sporen is 33% (454/1369) 

potentieel geschikt voor de LocalDNA-procedure. In het geval van de LocalDNA-procedure worden enkelvoudige 

DNA-profielen als geschikt beschouwd. Dit zijn 257 bloedsporen en 197 speekselsporen (zie figuur 8). 20% van 

deze sporen, 54 bloedsporen en 41 speekselsporen, zijn onderzocht met de reguliere DNA-

onderzoeksprocedure. 78% (42 van de 54) van de bloedsporen en 78% (32 van de 41) van de speekselsporen 

leverden een enkelvoudig DNA-profiel op. Bij deze sporen zou het dus mogelijk zijn geweest om de LocalDNA-

procedure in te zetten.  
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Figuur 8. DNA-sporen veiliggesteld en geanalyseerd tijdens de controle conditie. 

 

7.2.2. DNA-sporen veiliggesteld en geanalyseerd – experimentele LocalDNA-conditie  

In de 47 experimentele zaken zijn 566 DNA-sporen veiliggesteld. Van deze sporen is 42% (235/566) potentieel 

geschikt voor de LocalDNA-procedure (figuur 9). Dit zijn 155 bloedsporen en 80 speekselsporen. Hiervan is 57% 

(135/235) onderzocht met de LocalDNA-procedure; 97 bloedsporen25 en 38 speekselsporen (25 ‘speeksel’ 

bemonsteringen, 7 (bemonsteringen van) peuken en 6 referentiebemonsteringen26). Van de sporen die met de 

LocalDNA-procedure zijn geanalyseerd heeft 65% (63 van de 97) van de mogelijke bloedsporen en 26% (10 van 

de 38) van de mogelijke speekselsporen geleid tot een bruikbaar DNA-profiel (zie figuur 9). Dit is een significant 

verschil in succeskans tussen de bloed- en speekselsporen (X2 (3,135) = 28.86, p <.001). Met de LocalDNA-

procedure kan dus significant vaker een bruikbaar DNA-profiel worden afgeleid uit bloedsporen dan uit 

speekselsporen.  

 
25 Van 3/97 bloedsporen is geen informatie verkregen door een stroomstoring gedurende de analyse in het apparaat. Deze 
gegevens worden buiten beschouwing gelaten.  
26 Volgens het DNA-besluit (artikel 4a) mag uitsluitend DNA-onderzoek worden uitgevoerd aan ‘celmateriaal van een 
onbekende verdachte’ – en dus niet aan referentiemateriaal. In paragraaf 8.1.3. wordt hier verder op ingegaan. 

a De DNA-sporen zijn sporendragers, bemonsteringen van sporendragers en bemonsteringen van de PD. In het geval van sporendragers 

is op basis van het materiaal ingeschat of de sporendrager mogelijk bloed of speeksel bevat. 
b Niet geschikt zijn sperma (1), epitheel aanraaksporen (588), epitheel dragersporen (126), epitheel greep sporen (150), haren (12), 

lichaamsdelen ter identificatie (29) en missende waarden waarvan de geschiktheid niet kon worden ingeschat (9). 
c Van de bloedsporen is één spoor een referentiemonster. Van de speekselsporen zijn 40/197 sporen referentiebemonsteringen. 
d Enkelvoudige profielen die geschikt zijn voor directe vergelijking. Deze vallen onder de scope van LocalDNA. 
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 Figuur 9. DNA-sporen veiliggesteld en geanalyseerd tijdens de experimentele LocalDNA-conditie. 

 

7.2.3. Veiliggestelde DNA-sporen: controleconditie versus LocalDNA-conditie  

Gebaseerd op de gegevens van de controleconditie was de verwachting dat 33% van de veiliggestelde sporen op 

de PD bloed of speeksel zou bevatten en dus potentieel geschikt zou zijn voor de LocalDNA-procedure. Uit de 

experimentele LocalDNA-procedure is gebleken dat 42% potentieel geschikt is voor de LocalDNA-procedure. Dit 

houdt in dat, wanneer een zaak aan alle inclusiecriteria voldoet, ongeveer 40% van de sporen potentieel geschikt 

is voor de snelle DNA-analyse procedure.  

Hiernaast kwam uit de controleconditie naar voren dat 78% van de onderzochte bloed- en speekselsporen een 

bruikbaar DNA-profiel opleverde. De sporen die werden geanalyseerd met de LocalDNA-procedure leidden bij 

65% van de mogelijke bloedsporen en 26% van de mogelijke speekselsporen tot een bruikbaar DNA-profiel.  

De resultaten van de geanalyseerde bloedsporen komen enigszins overeen met de verwachting (65% ten 

opzichte van 78%). De resultaten van de speekselsporen zijn echter beduidend minder goed dan werd verwacht 

(26% ten opzichte van 78%). 

 

Uit eerder onderzoek (Mapes, 2017) komt naar voren dat 68% van de bloedsporen leidt tot een bruikbaar 

enkelvoudig profiel. Bij mogelijke speekselsporen van een peuk is dat het geval in 84% en sporen van drank items 

leiden in 57% van de gevallen tot een bruikbaar profiel (Mapes, 2017). De kans dat met de LocalDNA-procedure 

een bruikbaar profiel wordt gegenereerd bij speekselsporen is in deze pilot dus aanzienlijk lager (26% ten 

a De DNA-sporen zijn sporendragers, bemonsteringen van sporendragers en bemonsteringen van de PD. In het geval van sporendragers 

is op basis van het materiaal ingeschat of de sporendrager mogelijk bloed of speeksel bevat. 
b Niet geschikt zijn epitheel aanraaksporen (160), epitheel dragersporen (63), epitheel greep sporen (102), haren (2) en (overig) 

lichaamsweefsel (4). 
c Van de speekselsporen zijn 10/80 sporen met een bekende herkomst. 
d Enkelvoudige profielen die geschikt zijn voor directe vergelijking. Deze vallen onder de scope van LocalDNA. 
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opzichte van 84% en 57%). Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat in het eerdere onderzoek 

speekselsporen uit de peuk zelf zijn onderzocht, en bij de LocalDNA-procedure de peuk werd bemonsterd met 

een splitsbare swab. Mogelijk zijn de minder goede resultaten (deels) door deze nieuwe bemonsteringsmethode 

en/of het splitsen van de swab, waardoor slecht de helft van het celmateriaal wordt gebruikt, te verklaren. Het 

aantal veiliggestelde speekselsporen dat via de LocalDNA-procedure een bruikbaar DNA-profiel oplevert is echter 

dusdanig laag (26%) dat het in dit onderzoek gebruikte apparaat voor de DNA-analyse, de RapidHIT, minder 

geschikt is voor de analyse van speekselsporen die zijn veiliggesteld op een PD. 

 

7.2.4. Kwaliteitscontrole experimentele conditie: LocalDNA-analyse versus reguliere DNA-

analyse  

Tijdens de experimentele conditie zijn, op enkele uitzonderingen na, alle DNA-sporen bemonsterd met een 

splitsbare swab. Het eerste deel is direct via de LocalDNA-procedure onderzocht en het tweede deel is via de 

reguliere procedure onderzocht ten behoeve van de kwaliteitscontrole. De resultaten van de beide analyses 

worden hier vergeleken. 

 

Splitsbare swab 

De ervaring met de splitsbare swab (op een 7-punts Likert Scale) is als neutraal tot goed (M = 4,7) beoordeeld 

door de laboranten die de swab hebben gesplitst. Met enkele uitschietende negatieve ervaringen. Zo werd de 

swab in 1 zaak als ‘extreem slecht’ gewaardeerd omdat de kopjes van de twee swabs aan elkaar bleven zitten. 

Aanvullend onderzoek dient uit te wijzen hoe er het beste omgegaan kan worden met dergelijke incidenten. Ook 

de gebruikersvriendelijkheid voor de onderzoekers die de bemonsteringen nemen dienen in het aanvullend 

onderzoek meegenomen te worden. Daarnaast zijn bekende nadelen de verpakking (niet ademend) en de 

beperkte leverbaarheid van de splitsbare swabs. 

 

Type DNA-profielen  

Van alle sporen is de ‘bruikbaarheid’ van het DNA-profiel bepaald. In het geval van de LocalDNA-procedure 

worden (niet complexe) enkelvoudige DNA-profielen als bruikbaar beschouwd. 

Geanalyseerde bloedsporen leverden in 65% van de gevallen (63 van de 97) een bruikbaar profiel op met de 

LocalDNA-procedure; terwijl de reguliere procedure in 92% (89 van de 97) van de gevallen tot een bruikbaar 

profiel leidde (Tabel 3). De data laten zien dat in 68% (66 van de 97) van de gevallen de DNA-profielen uit de 

LocalDNA-procedure overeenkomen met de DNA-profielen van het tweede deel van de splitsbare swab uit de 

reguliere procedure. In de overige 32% van de gevallen leidde de LocalDNA-procedure tot een kwalitatief minder 

goed of tot geen bruikbaar profiel. In 27% van de gevallen (26 van de 97) werd via de reguliere procedure een 

bruikbaar DNA-profiel gegenereerd, terwijl de LocalDNA-procedure geen (bruikbaar) profiel opleverde. 

Geanalyseerde speekselsporen leverden in 26% van de gevallen (10/38) een bruikbaar DNA-profiel op met de 

LocalDNA-procedure. Met de reguliere procedure gebeurde dit in 68% (26/38) van de gevallen. Bij 42% van de 

speekselsporen (16/38) is een bruikbaar profiel gegenereerd via de reguliere procedure terwijl de LocalDNA-

procedure geen (bruikbaar) profiel opleverde. De data laten zien dat bij speekselsporen de LocalDNA-procedure 

in slechts 39% (15/38) van de gevallen eenzelfde profiel oplevert als de reguliere DNA-procedure.  
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Tabel 3. ‘Bruikbaarheid’ DNA-profiel per type bemonstering voor LocalDNA-procedure en kwaliteitscontrole. 

 ‘Bruikbare’ profielen 

LocalDNA-procedure 

(versneld DNA-onderzoek) 

‘Bruikbare’ profielen 

kwaliteitscontrole procedure 

(regulier DNA-onderzoek) 

Bloed 65% (63/97) 92% (89/97) 

Speeksel 26% (10/38) 68% (26/38) 

Totaal 54% (73/135) 85% (115/135) 

 

De resultaten in de kwaliteitscontrole procedure laten, net als in de LocalDNA-procedure (p < .001), een 

significant verschil zien tussen de bloed- en speekselsporen wat betreft de kans op het verkrijgen van een 

bruikbaar DNA-profiel (X2 (2, 135) = 12.77, p = .002). In de kwaliteitscontrole procedure kon met regulier DNA-

onderzoek uit het tweede deel van de splitsbare swab significant vaker een bruikbaar DNA-profielen worden 

verkregen bij bloedsporen (92%; 89 van de 97 bloedsporen) dan bij speekselsporen (68%; 26 van de 38 

speekselsporen).  

Daarnaast levert de reguliere DNA-procedure significant vaker een bruikbaar DNA-profiel op dan de LocalDNA-

procedure. De reguliere procedure leidde bij 85% (115/135) van de sporen tot een bruikbaar DNA-profiel. De 

LocalDNA-procedure bij 54% van de sporen (73/135), (X2 (6, N = 135) = 34.792, p < .001).  

 

7.2.5. Gevoeligheid en betrouwbaarheid  

Voor verdere duiding van de resultaten hebben DNA-deskundigen van het NFI de resultaten van de LocalDNA-

profielen en de reguliere (kwaliteitscontrole) DNA-profielen nader onderzocht (zie naast dit hoofdstuk ook de 

aanbevelingen in de paragrafen 8.1.3 en 8.1.4).27 Let op: in de evaluatie van het NFI wordt een gedetailleerder 

onderscheid gemaakt tussen de typen profielen dan in voorgaande paragrafen. Zo wordt er niet gesproken over 

een ‘bruikbaar’ of ‘niet bruikbaar’ profiel, maar wordt er onderscheid gemaakt tussen een ‘goed profiel (geschikt 

voor opname in DNA-databank)’, ‘low template DNA-profiel (meeste pieken onder de 250 RFU’s28), en geen DNA-

profiel.’ Een spoor kan dus een voor de LocalDNA-procedure bruikbaar profiel opleveren, maar niet geschikt zijn 

voor opname in de DNA-databank doordat het profiel bijvoorbeeld van onvoldoende kwaliteit is. Het NFI is in 

staat dit gedetailleerdere onderscheid te maken omdat zij over meer informatie betreffende de profielen van de 

sporen beschikken.  

 

In onderstaande figuren 10a en 10b worden de resultaten van de profielen verkregen met de LocalDNA-

procedure vergeleken met regulier verkregen DNA-profielen van dezelfde bemonsteringen. Hierbij valt op dat 

van alle typen sporen het percentage ‘goed profiel’ significant hoger is in het reguliere DNA-onderzoek, dan met 

de LocalDNA-procedure. 

 

 
27 De DNA-deskundigen betrokken bij de LocalDNA pilot van het NFI hebben een overkoepelende en zaak specifieke evaluatie 

uitgevoerd (november 2021).  
28 RFUs: Relative Fluorescence Unit (Nederlands: Relatieve fluorescentie-eenheid); relatieve meting gebaseerd op het aantal 

benodigde cycli en de fluorescentie (ook wel piekhoogte). Hiermee wordt de concentratie van het DNA in een bemonstering 

bepaald. 
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De kwaliteit van DNA-profielen verkregen met de LocalDNA-procedure is structureel lager dan die van de regulier 

verkregen DNA-profielen: overwegend worden lagere piekhoogten (zie in figuur donkeroranje; ‘low template 

DNA-profiel’) geconstateerd, onbalans tussen de pieken en stochastische effecten zoals allel en locus drop-out29. 

Tevens zijn vaak artefacten zichtbaar bij de profielen verkregen met de LocalDNA-procedure zoals breed 

uitlopende pieken, asymmetrische pieken, doorstraling, onrustige basislijn en zaagtanden. 

Verder valt in de figuren 10a en 10b op dat bloedsporen de grootste kans op een goed profiel hebben, waarbij 

deze kans met regulier DNA-onderzoek nog steeds ruim dubbel zo groot is als met de LocalDNA-procedure (91% 

ten opzichte van 41%30).  

Bij speeksel sporen is de kans op succes beduidend lager. Dit kan te maken hebben met de onzekerheid in 

zichtbaarheid of deze sporen daadwerkelijk speeksel en dus DNA bevatten. Er zit een groot verschil tussen een 

bemonstering van een vermoedelijk speekselspoor (bijvoorbeeld een bemonstering van spuug op een raam of 

op textiel) en een object waar iemand mogelijk met de lippen mee in contact is geweest en waar mogelijk 

speeksel op kán zijn overgedragen. In tegenstelling tot bloedsporen die vaak zichtbaar zijn en waar relatief vaak 

een indicatieve test op wordt uitgevoerd, wordt op de PD zelden tot niet met een indicatieve test bepaald of er 

daadwerkelijk speeksel (en dus relatief veel DNA) op een item aanwezig is. De resultaten van het reguliere DNA-

onderzoek aan deze ‘speeksel’ sporen duiden erop dat het bij veel van deze sporen niet gaat om kansrijke sporen. 

 

Samengevat zijn bloedsporen de beste sporen voor inzet van de LocalDNA-procedure. Echter wordt ook bij 

bloedsporen veel ingeleverd op de kwaliteit van het DNA-profiel. Deze uitkomsten zijn naar verwachting en 

bevestigen de uitkomsten van de uitgevoerde validatiestudie. Op de gevolgen van het inleveren van kwaliteit 

 
29 Bij allel en locus drop out missen (onder de drempelwaarde) alle DNA-kenmerken op een locus in het DNA-profiel. 

30 Het NFI maakt gebruik van een gedetailleerder onderscheid tussen de typen profielen dan in voorgaande paragrafen. 
Hierdoor verschillende de percentages met o.a. tabel 3. Zo kan een spoor een voor de LocalDNA-procedure bruikbaar profiel 
opleveren, maar niet geschikt zijn voor opname in de DNA-databank doordat het profiel bijvoorbeeld -volgens de NFI normen- 
van onvoldoende kwaliteit is. 
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wordt hieronder onder de verschillende kopjes verder ingegaan. De resultaten van deze analysevergelijking laten 

zien dat bij speekselsporen veel kritischer gekeken dient te worden om wat voor type sporen het gaat alvorens 

deze met een LocalDNA-onderzoek te analyseren.  

 

Contaminatie 

In een zaak is één bemonstering van een peuk onderzocht met de LocalDNA-procedure. Deze bemonstering is in 

laan 131 onderzocht. Laan 2 tot en met 5 waren leeg. Bij het analyseren van de data is geconstateerd dat laan 1 

(de bemonstering van de peuk) geen DNA-profiel heeft opgeleverd. Echter, in laan 2, is een enkelvoudig, bijna 

volledig, DNA-profiel van een man verkregen. Om de oorzaak van deze mogelijke contaminatie uit te zoeken is 

nadien de wattenstaaf van de peuk uit laan 1 van de LocalDNA run ingestuurd voor regulier DNA-onderzoek op 

het NFI. Dit resulteerde in een enkelvoudig DNA-profiel, dat overeenkwam met een eerder verkregen DNA-

profiel van dezelfde peuk. Dit DNA-profiel kwam niet overeen met het DNA-profiel van de onbekende man uit 

laan 2. Het DNA-profiel van de onbekende man uit laan 2 is éénmalig vergeleken met DNA-profielen van 

personen en sporen die zijn opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken. Tevens is het profiel 

door het TMFI vergeleken met medewerkers van de fabrikant van de cartridge. Tot slot is het profiel opgenomen 

in de eliminatie databank van het NFI. De bron van het onbekende profiel is tot op heden na uitgebreid 

(internationaal) onderzoek niet gevonden.  

 

Mistyperingen 

In 6 DNA-profielen verkregen met de LocalDNA procedure zijn (1 of 2) DNA-kenmerken getypeerd die op basis 

van het uitgevoerde controleonderzoek hoogstwaarschijnlijk niet kloppen. Dit is een bekend verschijnsel bij low-

template DNA-onderzoeken. De DNA-profielen waar de mistyperingen zijn gevonden zijn allen profielen die in 

deze categorie vallen. Mistyperingen kunnen bij het zoeken in de DNA-databank leiden tot het missen van een 

persoon of het vinden van een verkeerde persoon. Er zijn geen mistyperingen voorkomen in de LocalDNA zaken. 

Mistyperingen kunnen ook leiden tot een verlies van bewijskracht van matches.  

 

Extra personen 

In vier bemonsteringen (van twee bloed- en twee speekselsporen) heeft het LocalDNA-onderzoek geleid tot een 

DNA-profiel met kenmerken van één persoon. In het kwaliteitscontrole-onderzoek (door middel van regulier 

DNA-onderzoek) hebben deze sporen geleid tot een DNA-mengprofiel van twee of meer personen. Dit wordt 

veroorzaakt door het verschil in sensitiviteit tussen beide technieken. Met de LocalDNA-procedure is in deze 

gevallen alleen de donor gevonden die relatief veel DNA heeft bijgedragen aan de bemonstering. De additionele 

donoren, die relatief weinig DNA hebben bijgedragen, werden niet gedetecteerd. 

Het kan in een zaak zeer relevant zijn te weten of er DNA van één of van meer personen in een bemonstering 

aanwezig is. Zo kan naast het hoofdprofiel van het slachtoffer een eventueel daderspoor in de nevenkenmerken 

voorkomen. Ook hiervoor geldt dat dit kan leiden tot het missen van een persoon of het vinden van een 

verkeerde persoon in de DNA-databank. 

 
31 Er kunnen maximaal 5 bemonsteringen per keer onderzocht worden met de RapidHIT. De 5 beschikbare locaties op de 

cartridge zijn gedurende het onderzoek laan 1 tot en met 5 genoemd. 
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Peuken – sporendrager of contramateriaal 

Er zijn zeven peuken onderzocht met de LocalDNA-procedure die geen van allen geleid hebben tot een goed 

DNA-profiel. In de kwaliteitscontrole (regulier DNA-onderzoek) hebben zes van deze peuken wel geleid tot een 

goed profiel. 

Peuken kunnen stoffen bevatten die afkomstig zijn van tabak en het verbranden daarvan. Het is bekend dat deze 

stoffen DNA-onderzoeken verstoren. Bij reguliere DNA-onderzoeken (en ook bij snel DNA-onderzoek op het NFI) 

vinden daarom zuiveringsstappen plaats om deze stoffen te verwijderen. In het LocalDNA-onderzoek worden 

nagenoeg geen zuiveringsstappen uitgevoerd, daarom is deze techniek, aldus de DNA-deskundigen van het NFI, 

ongeschikt om peuken (en andere bemonsteringen met vergelijkbare remmende stoffen) te onderzoeken.  

Bij het onderzoek aan peuken is afgeweken van de procedure om met splitsbare swabs een kwaliteitscontrole-

monster te kunnen veiligstellen. Voor het LocalDNA-onderzoek is een standaard swab gebruikt om de peuk te 

bemonsteren en voor het kwaliteitscontroleonderzoek is de peuk zelf (zoals ook de procedure was tijdens de 

validatie) gebruikt. Hierbij wordt aan de wettelijke vereiste voldaan om celmateriaal te bewaren voor contra-

onderzoek, door de originele sporendrager (peuk) beschikbaar te houden.  

Bemonsteren met een standaard swab is niet de optimale methode om een peuk te bemonsteren. De beste 

methode is om een stukje papier of filter af te knippen. Echter van deze oplossing is afgeweken, omdat deze 

methode niet gevalideerd was voor inzet met de LocalDNA procedure. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoe 

een snelle mobiele DNA-techniek, zoals de RapidHIT, presteert op stukjes papier of filter van een peuk om de 

bemonsteringsmogelijkheden verder te optimaliseren voor de LocalDNA procedure.  

 

7.2.6. Tussenconclusie: Kwaliteit 

• De in deze proeftuin gebruikte snelle (mobiele) DNA-technologie is minder gevoelig dan reguliere DNA-

analyse apparatuur. Daarmee is de apparatuur beperkt geschikt voor analyse van op de PD 

veiliggestelde speekselsporen en hoofdzakelijk in te zetten voor het analyseren van zichtbare 

bloedsporen met een verwachte hoge DNA-kwantiteit van 1 donor. 

o Bij speekselsporen dient kritisch beoordeeld te worden om wat voor type sporen het gaat, 

zodat alleen de echt kansrijke sporen worden geselecteerd voor analyse met de LocalDNA-

procedure. Dit pleit voor het optimaliseren van de TSQ-tool en voor het uitvoeren van 

verdiepend onderzoek naar de kwaliteit van de mobiele DNA-technologie.   

• De kwaliteitscontrole-procedure (door middel van regulier DNA-onderzoek) levert significant vaker 

bruikbare DNA-profielresultaten op dan de LocalDNA-procedure.  

o Van de bloedsporen heeft 65% (63 van de 97 bloedsporen) een bruikbaar DNA-profiel opgeleverd 

met de LocalDNA-procedure. Het tweede deel van de swab dat is onderworpen aan regulier DNA-

onderzoek leverde in 92% (89 van de 97 bloedsporen) een bruikbaar DNA-profiel op. 

o Van de speekselsporen heeft 26% (10 van de 38 speekselsporen) een bruikbaar DNA-profiel 

opgeleverd tijdens de LocalDNA-procedure. Het tweede deel van de swab dat is onderworpen aan 

de reguliere procedure leverde in 68% (26 van de 38 speekselsporen) een bruikbaar DNA-profiel op. 

o In totaal leverde 26 van de 97 bloedsporen (27%) en 16 van de 38 speekselsporen (42%) geen 

bruikbaar profiel op via de LocalDNA-procedure, terwijl deze sporen via het reguliere traject wel 

bruikbare resultaten opleverden.  
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• Door de lagere gevoeligheid van de LocalDNA-procedure zijn de DNA-profielen die met de LocalDNA-

procedure worden verkregen kwalitatief minder goed, dan profielen die worden verkregen met de 

reguliere procedure.  

o Van alle type sporen (bloed en speekselsporen) is het percentage ‘goed profiel’ significant hoger 

voor profielen verkregen met regulier DNA-onderzoek, dan met de LocalDNA-procedure.  

o De kwaliteit van RapidHit-profielen is structureel lager dan die van regulier verkregen DNA-

profielen. 

o De reguliere procedure resulteerde ruim twee keer zo vaak (91% ten opzichte van 41%) in een DNA-

profiel geschikt voor opname in de DNA-databank als de LocalDNA-procedure. 

• De resultaten van de gebruikte snelle (mobiele) DNA-techniek zijn momenteel nog onvoldoende om 

zonder kwaliteitscontrole in de praktijk te kunnen werken.  

o Het inzetten van aanvullend onderzoek - zoals de kwaliteitscontrole conditie in dit project – is 

noodzakelijk met de snelle (mobiele) DNA-technologie die gebruikt is in de LocalDNA-

procedure. De kwaliteitscontrole conditie kan mogelijk worden losgelaten wanneer 

aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd waarmee het triage proces verder kan worden 

geoptimaliseerd en dient de gevoeligheid en de werking van mobiele DNA-analyse apparatuur 

nader te worden onderzocht. 

o Als de versnelde DNA-procedure daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden, dan is het 

uiteindelijke doel om het tweede deel van de splitsbare swab (als DNA-extract) op te slaan als 

contramonster zodat de verdediging in de gelegenheid is om eventueel aanvullend contra-

onderzoek uit te laten voeren. Het standaard uitvoeren van kwaliteitscontrole-onderzoek via 

de reguliere procedure, zoals in deze studie werd gedaan, zou dan niet meer nodig moeten zijn.  

 

7.3. Snelheid 

 

7.3.1. Zaken waarin identificatie door FO heeft plaatsgevonden 

Om inzicht te krijgen in de potentiële impact van de LocalDNA-procedure op de snelheid van het 

onderzoeksproces bij het identificeren van verdachten zijn 50 zaken in de controle conditie onderzocht en 47 

zaken in de experimentele conditie. In de controleconditie heeft in 37 van de 50 zaken een identificatie 

plaatsgevonden en in de experimentele conditie in 36 van de 47 zaken. In deze 73 zaken met identificaties kan 

zowel FO als tactiek leidend zijn in het identificeren van een verdachte.  

Om het effect van de LocalDNA-procedure te toetsen moet er ingezoomd worden op de zaken waarbij FO leidend 

was en de identificatie van een verdachte tot stand is gekomen als gevolg van een identificatie met de DNA-

databank. In de controleconditie kwam dit in 30% (11 van de 37) van de zaken voor ten opzichte van 53% (1932 

van de 36) in de experimentele conditie. 

 
32 Eerder is gesproken over 25 identificaties met de LocalDNA-procedure. Er wordt nu over 19 zaken gesproken omdat enkel 

de zaken waarin FO leidend was in het identificeren van verdachten zijn betrokken.  
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Identificatie door FO 

De gemiddelde tijd (in dagen) om een persoon te identificeren, van de start van het PD-onderzoek tot en met de 

identificatie, is berekend (figuur 11). Het identificeren van een verdachte door FO bedroeg gemiddeld 145 dagen 

in de controle conditie (n=11), in de experimentele conditie was dit slechts 2 dagen (n=19). Bij standaardzaken 

bedroeg de identificatie van een verdachte door FO in de controleconditie gemiddeld 208 dagen (n=5). In de 

experimentele conditie was er een versnelling naar gemiddeld 2 dagen (n=15). Voor maatwerk(+)/TGO-zaken 

bedroeg identificatie door FO in de controleconditie gemiddeld 81 dagen (n=6). In de experimentele conditie 

(n=4) werd was er een versnelling naar gemiddeld 1 dag.  

 

Er niet gecorrigeerd voor de beschikbaarheid van de snelle DNA-technologie voor inzet tijdens de LocalDNA-

procedure. In sommige gevallen duurde het enkele dagen totdat het apparaat beschikbaar was. Wanneer wel 

gecorrigeerd zou worden voor de beschikbaarheid van apparatuur, dan wordt het gemiddeld aantal dagen tot 

een identificatie in de experimentele conditie bij alle zaken (standaard- maatwerk(+) en TGO-zaken) gereduceerd 

naar 0 dagen, ook wel een identificatie binnen 24uur.  

 

Signalering en/of aanhouding door FO 

Er is berekend hoeveel tijd (in dagen) er tussen de datum van identificatie en de aanhouding of signalering van 

een verdachte zitten. De periode van identificatie tot signaleren of aanhouden van de verdachte bedroeg 

gemiddeld 149 dagen in de controle conditie (n=11); in de experimentele LocalDNA-conditie (n=19) was dit 20 

dagen.  

Wanneer een verdachte was geïdentificeerd duurde het bij de standaardzaken (n=5) in de controleconditie 

gemiddeld 169 dagen voordat een verdachte werd aangehouden of totdat een signalering werd uitgezet. In de 

experimentele conditie werd dit proces versneld naar gemiddeld 23 dagen (n=15). Bij de maatwerk(+) en TGO-

zaken was de doorlooptijd tot het signaleren of aanhouden door de tactiek in de controleconditie gemiddeld 128 

dagen nadat een identificatie had plaatsgevonden (n=6). In de experimentele conditie (n=4), duurde dit 

gemiddeld 16 dagen (zie figuur 11).   

In de experimentele conditie werden verdachte in 5 van de 19 van de zaken (26% ) zelfs binnen 2 dagen 

aangehouden. 

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom verdachten niet direct worden aangehouden na identificatie. Voor de 

zaken in de experimentele conditie gold bijvoorbeeld in één zaak dat tactiek 66 dagen heeft gewacht met het 

aanhouden van verdachte, omdat er eerst meer bewijs nodig was in de betreffende zaak. In een andere zaak 

moest er een referentieprofiel worden opgewaardeerd om de betrouwbaarheid van de identificatie te kunnen 

borgen, voordat de tactiek actie kon ondernemen, dit besloeg 28 dagen. In een derde zaak heeft het relatief lang 

geduurd voordat er een signaleringsverzoek kon worden uitgezet omdat het een Prüm33 zaak betrof en het 

papierwerk lange tijd in beslag nam (131 dagen).    

Het kwam ook voor dat een zaak niet direct kan worden opgepakt wegens gebrek aan capaciteit. Maar het komt 

ook voor dat verdachten snel na de identificatie worden aangehouden. 

 
33 Prüm wetgeving: Een internationale vergelijking van DNA-profielen tussen aangesloten landen. De vergelijking vindt 
schriftelijk plaats via rechtshulpverzoeken of geautomatiseerd op basis van de Prüm wetgeving. 
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In het algemeen lijkt de doorlooptijd in de experimentele conditie flink te zijn verkort ten opzichte van zaken 

waar de LocalDNA procedure niet is ingezet. Het totaal aantal zaken in de controle- en experimentele conditie is 

echter te laag om goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de meerwaarde van de LocalDNA-

procedure voor de doorlooptijd van identificatie tot aanhouding. Dit komt mede doordat in de experimentele 

conditie de onderzoeksleiders, forensisch PD-onderzoekers, betrokken FO-OvJs, de tactiek en de zaaksofficieren 

proactief identificerende informatie hebben gedeeld, wat de snelheid waarmee tactiek de zaak oppakt 

beïnvloedt. Impliciet en expliciet is er dus sprake geweest van prioritering van de zaken in de experimentele 

conditie. 
 

 

Figuur 11. Zaken met een identificatie door FO. Gemiddelde tijd (in dagen) van PD-onderzoek tot aanhouding of 

signalering.  

 

7.3.2. Zaken met identificatie van een verdachte door FO en tactiek  

Om meer inzicht te krijgen in de potentiële impact van de LocalDNA-procedure op de snelheid van het gehele 

onderzoeksproces en het identificeren van verdachten, zijn alle zaken waarin een identificatie heeft 

plaatsgevonden (37/50 in de controleconditie; 36/47 experimentele conditie) nader onderzocht. Zowel FO als 

tactiek kan leidend zijn in het identificeren van een verdachte. In 54% (20/37) van de controle conditie zaken en 

in 19% (7/36) van de zaken uit de experimentele conditie heeft tactisch onderzoek geleid tot de identificatie, ten 

opzicht van 30% (11/37) in de controle conditie zaken en 64% (23/36) in de experimentele conditie zaken waar 

forensisch onderzoek heeft geleid tot de identificatie. Daarnaast hebben in 16% (6/37) van de controle conditie 

zaken en in 17% (6/36) van de experimentele conditie zaken forensisch en tactisch onderzoek samen geleid tot 

de identificatie. Voor deze analyse is de gemiddelde tijd (in dagen) om een persoon te identificeren, van de start 

van PD-onderzoek tot en met de identificatie, berekend. Hiernaast is er gekeken hoeveel dagen er vervolgens 

tussen de datum van identificatie en de aanhouding of signalering van een verdachte zit.  

 

Identificatie door FO en/of tactiek 

Het identificeren van een verdachte, ongeacht of dit door forensisch en/of tactisch onderzoek kwam, bedroeg 

gemiddeld 37 dagen in de controle conditie (n=37) en 7 dagen in de experimentele LocalDNA-conditie (n=36). De 

identificatie van een verdachte bij standaardzaken bedroeg gemiddeld 127 dagen (n=7) in de controle conditie, 

in de experimentele LocalDNA-conditie werd dit proces versneld naar gemiddeld 5 dagen (n=24). Voor 

maatwerk(+)/TGO-zaken bedroeg dit in de controle conditie gemiddeld 19 dagen (n=30). In de experimentele 

LocalDNA-conditie (n=12) werd dit proces versneld naar gemiddeld 8 dagen. 
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Signalering en of aanhouding door FO en/of tactiek 

Het signaleren of aanhouden van een verdachte, ongeacht of de identificatie door forensisch en/of tactisch 

onderzoek kwam, bedroeg gemiddeld 32 dagen in de controle conditie (n=37) en in de experimentele LocalDNA-

conditie (n=36) was dit 15 dagen.  

Wanneer een verdachte was geïdentificeerd duurde het bij de standaardzaken (n=7) in de controleconditie 

gemiddeld 52 dagen voordat een verdachte werd aangehouden of een signalering werd uitgezet. In de 

experimentele conditie werd dit proces versneld naar gemiddeld 16 dagen (n=24). Bij de maatwerk(+) en TGO-

zaken duurde de periode van identificatie tot het signaleren of aanhouden door tactiek gemiddeld 11 dagen in 

de controle conditie (n=30). In de experimentele conditie (n=12), duurde deze periode gemiddeld 13 dagen. Op 

dit punt werd er dus geen versnelling waargenomen als naar het gemiddelde van het totaal aantal zaken met 

een identificatie wordt gekeken (zie figuur 12). 

 

Figuur 12. Zaken met een identificatie door zowel FO en/of tactiek. Gemiddelde tijd (in dagen) van PD-onderzoek 

tot aanhouding of signalering. 

 

Figuur 12 laat zien dat de grootste tijdswinst behaald wordt bij de standaardzaken. De gemiddelde tijd van het 

opsporingsproces in de controleconditie van de Maatwerk(+) en TGO-zaken ligt gemiddeld veel lager dan in de 

voorgaande figuur (figuur 11). Dit wordt verklaard doordat er in deze data van controleconditie van de 

Maatwerk(+) en TGO-zaken 13 heterdaad zaken waren. Bij deze heterdaadzaken vonden identificatie en 

aanhouding plaats op dezelfde dag, waardoor de gemiddelde opsporingstijd sterk beïnvloed wordt.   

 

Het aantal zaken in dit onderzoek is klein. Hierdoor kunnen specifieke eigenschappen van de zaken de cijfers 

sterk beïnvloeden, waardoor het moeilijk is goede uitspraken te doen over de tijdswinst die met de snelle DNA-

onderzoeksroute kan worden behaald. Daarnaast is het van belang op te merken dat de grote tijdswinst met de 

LocalDNA procedure niet alleen bereikt werd door de versnelde beschikbaarheid van de DNA-analyseresultaten, 

maar ook doordat de betrokken onderzoeksleiders, FO-medewerkers en FO-officieren de tactiek en de 

zaaksofficieren actief hebben benaderd om de identificerende informatie snel(ler) te delen. Dat heeft de snelheid 

waarmee de tactisch de zaak heeft oppakt heeft beïnvloed.  
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7.3.3. Doorlooptijd LocalDNA-procedure 

De doorlooptijd van de zaken in de experimentele conditie (n=47) bedroeg gemiddeld 46 uur, van de melding 

van het delict tot en met het terugkoppelen van het DNA-resultaat door het NFI. De gemiddelde doorlooptijd 

bedroeg 5,5 uur voordat na een melding gestart werd met PD-onderzoek door FO. Het PD-onderzoek duurde 

gemiddeld 1 uur. De tijd tussen de start van het PD-onderzoek en de aanvraag van de LocalDNA-procedure was 

gemiddeld 7,5 uur. Uit de data komt naar voren dat dit ‘tijdsverlies’ vooral te maken had met het moment waarop 

een PD wordt gemeld bij FO. Veel delicten vinden in de avonduren en in de weekenden plaats. De mobiele DNA-

technologie die gebruikt werd in de LocalDNA-procedure was voor dit project grotendeels inzetbaar op 

werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Als een zaak op vrijdagmiddag werd gemeld kon het LocalDNA-traject 

dus pas op maandagochtend starten. Hierdoor ging er niet alleen relatief veel tijd verloren tussen het PD-

onderzoek en het moment van aanvraag, maar vooral ook in de periode tussen de aanvraag van de mobiele DNA-

technologie en de start van deze DNA-analyse op locatie, die gemiddeld 28 uur bedroeg. Slechts in 26% (12 van 

de 47) van de zaken kon de LocalDNA procedure dezelfde dag als het PD-onderzoek worden gestart en de 

resultaten teruggekoppeld door het NFI, in 36% (17 van de 47) van de zaken werd de snelle mobiele DNA-analyse 

1 dag na het incident uitgevoerd en in 38% (18 van de 47) van de zaken werd de snelle mobiele DNA-analyse 2 

of meer dagen na het PD-onderzoek uitgevoerd. Het genereren van DNA-profielen met de RapidHIT duurde 

gemiddeld voor alle zaken in de LocalDNA-procedure 2 à 2,5 uur34 waarna het NFI in gemiddeld 1,5 uur de 

resultaten heeft teruggekoppeld aan de onderzoeksleiders. Het communiceren van de resultaten tussen alle 

betrokkenen duurde vervolgens gemiddeld 2 uur (zie figuur 13). Opvallend hierbij is dat de communicatie met 

de FO-OvJ en de PD-onderzoeken van FO relatief snel was (respectievelijk gemiddeld na 20 en na 35 minuten) en 

dat de resultaten gemiddeld na 3 uur aan de tactiek werd teruggekoppeld. Dit gemiddelde ligt wat hoger omdat 

de resultaten in sommige gevallen pas na meerdere dagen aan de tactiek werden teruggekoppeld.  

 

 

Figuur 13. Doorlooptijd experimentele LocalDNA-conditie. FIV=Forensic Identification Vehicle, RH=RapidHit, 

Comm. Res = Communicatie resultaten. 

 

 
34 Hier is feitelijk gekeken naar de tijd van de run van de bemonsteringen in de RapidHIT, berekend op basis van de zaken 

(n=8) waarvan de run-tijd bekend is. Eventuele voorbereidende of afrondende handelingen met de bemonsteringen 

voorafgaand aan de RapidHIT analyse zijn hier dus niet in meegenomen. Omdat van slecht 8 van de 47 zaken de exacte run-

tijd bekend is, is aanvullend gekeken naar de zaken waarvan bekend is hoe laat de data is ontvangen door het NFI (n=23), dit 

was gemiddeld binnen 2,5 uur na de start van de run.  
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7.3.4. Resultaten LocalDNA-procedure in een verhoor 

Forensisch onderzoek met de LocalDNA-procedure was in de experimentele conditie in 53% (19 van de 36) van 

de zaken leidend voor het identificeren van de verdachte op grond van een match met de DNA-databank. In 53% 

(10 van de 19) van deze zaken is dit DNA-resultaat direct gebruikt in het eerste verdachtenverhoor. In 5 van de 

19 zaken werd eveneens getracht de verdachte tijdens een verhoor met de snelle DNA-resultaten te 

confronteren, maar dit was niet mogelijk omdat de verdachten in deze zaken zich op zwijgrecht beriepen of 

weigerden mee te werken. In 2 van de 19 zaken is het resultaat direct gebruikt door de rechter-commissaris bij 

de Raadkamer, waardoor deze informatie meegenomen kon worden in de beslissing om de verdachte langer in 

hechtenis te houden. In de overige 2 zaken was het resultaat van de snelle DNA-analyse nog niet bekend bij 

tactiek ten tijden van het verhoor35.  

 

Kwalitatieve resultaten uit de interviews met FO en tactiek in de experimentele conditie 

Een aantal quotes uit de interviews met forensisch en tactisch onderzoekers illustreren wat de meerwaarde is 

van het snel beschikken over DNA-resultaten, zoals: 

 

Tactiek: ‘’In deze twee zaken confronteerde ik de verdachte met het DNA-bewijs, waardoor hij 

direct bekende. Maar stel ik had die twee rapporten daar niet liggen, dan had hij waarschijnlijk 

beroep gedaan op zijn zwijgrecht en ontkend.’’36 

 

FO: “Het DNA-onderzoek hadden we nodig, […]. Verdachte was al voorgeleid, we hoopten in 

samenwerking met de FO, als we dat [de snelle-DNA resultaten] heel snel binnen zouden krijgen 

dat dat voldoende zou zijn om verdachte langer binnen te houden, en dat is ook gelukt. Dus het 

doel wat we hadden is bereikt.”37 

 

FO: “Toen we het resultaat van het DNA-onderzoek binnen kregen waren we super blij. De NFI-

rapportage kregen we ook vrij kort daarna, dezelfde dag nog. Die hebben we toen gevoegd in 

het dossier. En die dag daarna moest verdachte verschijnen voor de Raadkamer, en dan zie je 

ook in het verhoor van de rechtercommissaris dat daaraan gerefereerd wordt, en dat dat dan 

ook de doorslag geeft in dat verdachte langer moet blijven.”38 

 

7.3.5. LocalDNA-procedure op locatie versus mobiel inzetten  

Kwantitatieve resultaten uit de experimentele conditie 

Van de 24 in Midden-Nederland is de LocalDNA-procedure slechts in één zaak bij de PD ingezet zoals beoogd in 

de onderzoeksopzet. Daarnaast zijn er 4 zaken met de snelle mobiele DNA-techniek onderzocht bij de FO-locatie 

in Huizen en de meerderheid (19 van de 24 zaken) is op een externe locatie van de LE onderzocht. Van de 23 

zaken in Amsterdam is ongeveer de helft (11 van de 23) onderzocht met de LocalDNA-procedure op de FO-locatie 

zoals beoogd in de onderzoeksopzet en de andere helft (12 van de 23) op een externe locatie van de LE.  

 
35 Omdat er door verschillende tactische collega’s aan een zaak werd gewerkt, was in deze 2 zaken niet bij alle collega’s bekend dat 
er reeds DNA-bewijs tegen de verdachte was. 
36 Pilot zaak 10, Amsterdam 
37 Pilot zaak 21, Midden-Nederland 
38 Pilot zaak 21, Midden-Nederland 
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De meeste zaken in de experimentele conditie betroffen zaken met een kortdurende PD, waarbij gemiddeld 1 

uur forensisch onderzoek ter plaatse werd verricht. Hierdoor was inzet van de LocalDNA-procedure op de PD 

niet wenselijk. Daarnaast was de mobiele DNA-technologie beperkt inzetbaar waardoor inzet op de PD logistiek 

gezien niet altijd mogelijk was. Binnen de proeftuin is gekozen voor inzet tijdens (verlengde) kantoortijden en 

kon de technologie niet in eigen beheer van de eenheden Amsterdam en Midden-Nederland gebruikt worden. 

Omdat de snelle DNA-technologie slechts in één zaak op de PD is ingezet, is het niet mogelijk uitspraken te doen 

over het effect van de LocalDNA-procedure uitgevoerd op de PD, dit verdient aanvullend onderzoek. Wel kan er 

geconcludeerd worden dat voor zaken waarbij slechts kortdurend PD-onderzoek plaatsvindt, zoals bij 

standaardzaken, een vaste locatie voor de LocalDNA-procedure passender is. Dit wordt ook ondersteund door 

de interviews met de forensisch onderzoekers in de experimentele LocalDNA-conditie, waar 65% (24 van de 37 

geïnterviewden39) aangaf een voorkeur te hebben voor een apparaat op vaste locatie. 

 

Er moet in acht worden genomen dat het vervoeren van mobiele DNA-apparatuur complicaties met zich mee 

kan brengen ten opzichte van apparatuur op een vaste locatie. Apparatuur waarmee DNA-onderzoek wordt 

uitgevoerd is over het algemeen zeer gevoelig voor omgevingsfactoren, zoals temperatuurswisselingen en 

vibraties. Bij het ontwerpen van mobiele apparatuur zullen daarom de toleranties hoger gelegd worden. Hogere 

toleranties gaan vaak ten koste van gevoeligheid. Het mobiele lab van de LE is tijdens de pilot grotendeels op 

een vaste locatie gestationeerd geweest. Dit betekent dat de pilot nauwelijks inzicht geeft in het effect van 

nadelige omgevingsfactoren op de gevoeligheid en betrouwbaarheid van het verplaatsen van de apparatuur40. 

In één van de zaken resulteerde een storing in de stroomvoorziening van het FIV in onherstelbaar verlies van 

data. Dit onderstreept ook de noodzaak van het werken met de splitsbare swab en het veiligstellen van 

celmateriaal zoals ook nodig voor is voor mogelijk vervolg en contra onderzoek.  

 

Kwalitatieve resultaten uit de interviews met FO in de controle en experimentele conditie 

Er is een verschuiving te zien in de voorkeur van FO’ers richting de toekomstige implementatie van een vaste 

locatie voor een snel DNA-apparaat ten opzichte van het ter beschikking hebben van een mobiele mogelijkheid. 

In de controleconditie geeft 47% (31 van de 66) aan een voorkeur te hebben voor een apparaat op een vaste 

locatie en 26% (17 van de 66) voor de mogelijkheid een apparaat mobiel ter beschikking te hebbe. 20% (13 van 

de 66) geeft aan dat het zaakafhankelijk is en 7% (5 van de 66) heeft geen voorkeur uitgesproken. Gedurende de 

experimentele conditie geeft 65% (24 van de 37) aan een voorkeur te hebben voor een apparaat op een vaste 

locatie en 8% (3 van de 37) voor de mogelijkheid een apparaat mobiel ter beschikking te hebben. 27% (10 van de 

37) geeft aan dat de voorkeur voor een mobiel apparaat of op een vaste locatie zaakafhankelijk is. Uit deze 

informatie kan worden geconcludeerd dat het enkel hebben van een mobiel apparaat alleen in specifieke 

gevallen gewenst kan zijn en dat het hebben van een apparaat op een vaste locatie vooral ook om praktische 

redenen de voorkeur heeft.  

De geïnterviewden die een zaak met de LocalDNA-procedure hebben doorlopen noemen nog een enkele 

aanvullende praktische redenen voor het beschikbaar hebben van apparatuur op een vaste locatie. Forensisch 

onderzoekers van de eenheid Amsterdam geven aan dat Amsterdam een kleine regio is en dat je zelf snel terug 

 
39 Een aantal forensisch onderzoekers zijn meerdere malen geïnterviewd. Voor deze vraag is enkel de eerste respons is geanalyseerd.  
40 Laboranten van de LE, ervaren gebruikers van de RapidHIT (buiten de periode van het LocalDNA project), benoemen geen 
verslechtering van resultaten of complicaties onder mobiele omstandigheden mee te hebben gemaakt.  
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kan zijn bij de locatie waar een apparaat geplaatst zou kunnen worden. Het inzetten van mobiel DNA-onderzoek 

wordt pas rendabel bij langdurige TGO’s en/of andere zaken met een (zeer) lang PD onderzoek. De forensisch 

onderzoekers uit de eenheid Midden-Nederland geven eveneens aan een voorkeur te hebben voor het hebben 

van een snel DNA-apparaat op een vaste locatie. Enerzijds omdat er anders (lang) gewacht moet worden totdat 

het mobiele DNA-onderzoek arriveert en in de tweede plaats omdat het vaak toch praktischer is om het 

onderzoek niet uit te voeren op de PD. Ze geven hierbij als voorbeeld dat er momenteel een laboratorium-

container bij de eenheid staat die geschikt is voor het onderzoeken van kleding op een PD. Deze container is 

echter nog nooit naar de PD gebracht. Hierdoor bestaat de vraag of de mobiele DNA-apparatuur wel naar de PD 

gereden zal worden of dat ook deze om praktische redenen op de eenheid zal blijven staan. Als het mobiele DNA-

apparaat niet te ver van de PD staat zien de geïnterviewden dus nauwelijks meerwaarde in het beschikken over 

een mobiel apparaat.  

 

De meest genoemde voordelen in zowel de controle als experimentele conditie (n=103) voor het ter eigen 

beschikking hebben van een mobiel apparaat zijn dat deze gelijk op de PD inzetbaar is (n=14) en flexibiliteit 

(n=17). Zo kan bijvoorbeeld op de PD bepaald worden welke sporen direct geanalyseerd moeten worden. De 

laagdrempeligheid waarmee een snelle DNA-procedure zou kunnen worden ingezet en de mogelijkheid op het 

doorbreken van reeksen (recidivisten) werden ook een aantal keer (n=5) als voordeel genoemd. Als grootste 

nadeel van een mobiel apparaat werd genoemd dat de aanrijtijd, en de tijd die de analyse van het DNA-materiaal 

kost met de snelle DNA-procedure, langer is dan het PD onderzoek, waardoor FO-medewerkers op de PD zouden 

moeten wachten op de uitkomsten (n=19). Ook werd als nadeel genoemd dat het apparaat niet altijd beschikbaar 

zou zijn, bijvoorbeeld wanneer deze al bij een andere PD-locatie in gebruik zou zijn (n=10). En dat het aanwezig 

moeten zijn van een laborant op de PD mogelijk voor logistieke problemen kan zorgen (n=17). Ter illustratie een 

quote uit een interview met de FO: 

 

“Nadelen? Dan zou je op de PD misschien moeten wachten op het resultaat. Op het lab zou je 

het gewoon kunnen inzetten en verder kunnen gaan met je werk. Bijvoorbeeld de administratie 

van die zaak en dan zou dat mooier zijn. Met name bij kleinere zaken, dan hoef je er niet op te 

wachten en kun je gewoon je ding doen. En bij een groot onderzoek dan duurt het PD-onderzoek 

toch langer dus dan maakt het niet uit.”41 

 

7.3.6. Tussenconclusie: Snelheid  

• De LocalDNA-procedure laat een significante versnelling zien van het opsporingsproces, in vergelijking met 

de controle conditie, bij zowel standaard- als maatwerk(+) en TGO-zaken.  

• Door de inzet van de LocalDNA-procedure kunnen verdachten, in vergelijking met de controle conditie, veel 

sneller worden geïdentificeerd.  

o Het identificeren van een verdachte door een identificatie met de DNA-databank voor Strafzaken 

bedraagt gemiddeld 145 dagen in de controle conditie (n=11). In de experimentele LocalDNA 

conditie werd dit teruggebracht naar gemiddeld 2 dagen (n=19).  

 
41 Controleconditie zaak 5, Amsterdam 
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o Dit resultaat laat zien dat de inzet van de LocalDNA-procedure kan zorgen voor een grote versnelling 

bij het identificeren van verdachten. Het huidige aantal zaken is echter te klein42 om exacte 

uitspraken te kunnen doen over de precieze versnelling die bij verschillende zaken kan worden 

bereikt. Dit verdient aanvullend onderzoek, waarbij ook preciezer wordt bestudeerd welke 

aspecten van deze nieuwe werkwijze de grootste meerwaarde opleveren, en welke kosten daarmee 

gepaard gaan. 

• Met de LocalDNA-procedure werden verdachten gemiddeld 1 à 2 dagen na de start van het PD-onderzoek 

geïdentificeerd via een match met de DNA-databank voor Strafzaken. Wanneer de apparatuur ook in de 

avonden en weekenden beschikbaar zou zijn, dan zouden deze verdachten in theorie allen op de dag van 

het PD-onderzoek kunnen worden geïdentificeerd. De prioritering van de zaak en de inzetbaarheid van het 

apparaat vormen in dit opzicht de belemmering.  

• Door de inzet van de LocalDNA-procedure vindt een aanhouding of signalering veel sneller plaats.  

o Het signaleren of aanhouden van een verdachte na een identificatie met de DNA-databank bedroeg 

gemiddeld 149 dagen in de controle conditie (n=11). In de experimentele LocalDNA conditie betrof 

dit 20 dagen (n=19).  

o Dit laat zien dat de inzet van de LocalDNA-procedure kan zorgen voor een versnelling in de 

aanhouding en of signalering van een verdachte en in de afronding van de zaak. Het aantal zaken 

van de experimentele conditie is echter te klein om hier een exacte uitspraak over te doen. De 

precieze versnellingen die in verschillende zaken kunnen worden verkregen en de meerwaarde van 

snelle DNA-resultaten bij de verdere opsporing en vervolging van de zaak verdienen eveneens 

aanvullend onderzoek. Informatie hierover kan helpen bij verdere gedachtenvorming over de inzet 

van een versnelde DNA-onderzoeksroute bij verschillende soorten zaken. 

o Bij de interpretatie van de resultaten van deze pilot moet rekening gehouden worden met het feit 

dat niet alleen de versnelde DNA-resultaten en de versnelde informatieoverdracht in de forensische 

keten voor de geconstateerde versnellingen hebben gezorgd. Ook de actieve betrokkenheid van de 

onderzoeksleiders en de samenwerking in de rest van de keten heeft hieraan bijgedragen. In de 

pilot hebben de onderzoeksleiders actief aan de FO-medewerkers gevraagd de identificerende 

informatie door te geven aan de tactiek, of zelf deze informatie aan de tactiek hebben doorgegeven. 

Dit geldt ook voor de FO-OVJ’s die actief informatie hebben gedeeld met de zaaksofficieren. Deze 

actieve betrokkenheid van ketenpartners heeft de snelheid waarmee de identificerende informatie 

wordt doorgegeven en daarmee de snelheid waarmee een verdachte wordt aangehouden of 

gesignaleerd zeker beïnvloed. 

• De snelle forensische DNA-resultaten zorgen ervoor dat de FO vaker leidend is in de identificatie van 

verdachten en daarmee in het verloop van het onderzoek. 

• De doorlooptijd van de LocalDNA-procedure, van melding tot communicatie van het DNA-resultaat, 

bedraagt gemiddeld 46 uur. 

 
42 Voorafgaand aan het project was bepaald dat 50 zaken met een identificatie met de LocalDNA-procedure voldoende zou 
zijn om exacte uitspraken te kunnen doen. Omdat er in 36/47 zaken een identificatie heeft plaatsgevonden (waarvan 19/26 
de FO leidend was), zijn deze aantallen dus nog te klein. 
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o Gemiddeld duurde het 28 uur voordat de snelle DNA-apparatuur werd ingezet. Tijdens de proeftuin 

was beperkte inzet mogelijk buiten (verlengde) kantoortijden. Omdat de technologie niet in eigen 

beheer is bij de piloteenheden kon op dit punt niet worden versneld. 

• Waar FO’ers in de controleconditie nog veronderstelden dat het ter beschikking hebben van een mobiel 

apparaat meerwaarde zou hebben boven het beschikken over een apparaat op een vaste locatie, blijken 

FO’ers die de LocalDNA-procedure hebben ingezet in de experimentele conditie hier anders over te denken. 

Zij geven aan om praktische redenen een voorkeur te hebben voor een apparaat op een vaste locatie, mits 

het apparaat niet op grote afstand van hun werk is gestationeerd. Opgemerkt moet worden dat door de 

geïnterviewde werd uitgegaan van de (ideale) situatie dat een apparaat beschikbaar zou zijn in de eigen 

eenheid.  

o De meest genoemde voordelen van een mobiel apparaat zijn de directe inzetbaarheid op een PD-

locatie en flexibiliteit. De meest genoemde nadelen zijn dat de aanrijtijd en analysetijd van de snelle 

DNA-apparatuur te lang is voor een gemiddeld PD onderzoek, waardoor op de PD op resultaten 

gewacht zou moeten worden. Hiernaast wordt ook de mogelijke onbeschikbaarheid van het 

apparaat (wanneer deze bijvoorbeeld op een andere PD-locatie in gebruik zou zijn) en de mogelijke 

logistieke problemen voor de aanwezigheid van een laborant op de PD als nadelen genoemd. Enkele 

van deze bezwaren zullen ook spelen bij apparatuur op een vaste locatie. Ook een apparaat op een 

vaste locatie kan in gebruik zijn voor een andere zaak en er zal ook een aanrijdtijd zijn naar de plek 

waar een apparaat gestationeerd is.  

• De LocalDNA-procedure is in de experimentele conditie slechts één keer ingezet op een PD. In de overige 

gevallen werden de bemonsteringen naar een vaste FO-locatie gebracht waar de snelle DNA-apparatuur 

beschikbaar was.  

o Voor zaken met een kortdurend forensisch onderzoek op de PD, zoals bij standaardzaken en de 

meeste maatwerkzaken, is een vaste locatie passender dan een mobiele variant met de snelle DNA-

apparatuur. Voor zaken met een langer forensisch onderzoek op de PD, zoals TGO’s, zou een mobiel 

apparaat passend kunnen zijn. Op basis van dit onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan over 

de meerwaarde van de LocalDNA-procedure voor bijvoorbeeld het toetsen van verschillende 

scenario’s en de uitvoering van langdurig PD-onderzoek. Dit verdient aanvullend onderzoek. 

• Apparatuur waarmee DNA-onderzoeken worden uitgevoerd is zeer gevoelig voor omgevingsfactoren. Het 

mobiele lab is tijdens de pilot grotendeels op een vaste locatie gestationeerd geweest. Hierdoor is er 

nauwelijks inzicht verkregen in het effect van nadelige omgevingsfactoren op de gevoeligheid en 

betrouwbaarheid van de mobiele apparatuur. Dit verdient aanvullend onderzoek. 

 

7.4. Capaciteit 

 

7.4.1. Inzet opsporingsmethoden  

Aantal opsporingsmethoden 

Om inzicht te krijgen in de potentiële impact van de LocalDNA-procedure op de capaciteit van het 

onderzoeksproces zijn alle ingezette opsporingsmethoden in de 50 zaken van de controle conditie en 47 zaken 

van de experimentele conditie onderzocht. Bij de standaardzaken worden in de controleconditie gemiddeld 7 
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opsporingsmethoden ingezet en in de experimentele conditie gemiddeld 10 opsporingsmethoden. Voor 

maatwerk(+) en TGO-zaken betreft dit 23 opsporingsmethoden in de controleconditie en 23 

opsporingsmethoden in de experimentele conditie (zie figuur 14). Er is geen significant verschil in het aantal 

opsporingsmethoden dat wordt ingezet in de zaken waarin een verdachte is geïdentificeerd in de experimentele 

conditie (33/4743) ten opzichte van de controleconditie (37/50). 

 

Figuur 14. Gemiddeld aantal ingezette opsporingsmethoden per type zaak voor zowel de controle conditie als 

experimentele conditie. 

 

Aantal momenten van inzet opsporingsmethoden 

In de figuren 15 en 16 zijn de ingezette opsporingsmethoden en de start van de LocalDNA-procedure in tijd 

geplot. De data laten zien dat opsporingsmethoden in de experimentele LocalDNA-conditie eerder worden 

ingezet, aan het begin van het onderzoek. Het aantal ingezette opsporingsmethoden tussen de twee condities 

verschilt niet, echter het aantal momenten dat forensische opsporingsmethoden worden ingezet is significant 

lager in de experimentele conditie (M = 3.0) ten opzichte van de controle conditie (M = 4.6); t (95) = 3.186, p = 

0.002. Eveneens is een lichte daling te zien bij het aantal momenten dat tactische opsporingsmethoden zijn 

ingezet, dit verschil is echter niet significant (M = 4.6 vs. M = 4.1), t (95) = 0.585, p > 0.05.  

Het is belangrijk op te merken dat er grote inhoudelijke verschillen zijn tussen zaken. De manier van inzetten van 

opsporingsmethoden kent grote fluctuaties omdat elke zaak uniek is. 

 

Kwalitatieve resultaten uit de interviews met FO en tactiek in de experimentele conditie 

De kwantitatieve resultaten van zaken die de LocalDNA-procedure hebben doorlopen zijn in lijn met de 

kwalitatieve resultaten uit de interviews. Wanneer specifiek wordt gekeken naar de zaken waarin de LocalDNA-

procedure tot een identificatie heeft geleid (19 van de 47 zaken), wordt voor 37% (7 van de 19 zaken)van deze 

zaken door de tactiek benoemd dat er gerichter opsporingsmethoden ingezet konden worden en dat er sneller 

kon worden geacteerd. De FO benoemt dat het PD-onderzoek op dezelfde manier uitgevoerd blijft worden en 

dat het sneller beschikbaar hebben van identificerende informatie het aantal opsporingsmethoden dat worden 

ingezet wordt minimaal beïnvloed wordt.44  

 
43 In totaal zijn er 36/47 zaken waarin een identificatie heeft plaatsgevonden. In 3/36 zaken was dit echter de identificatie van 

een slachtoffer en niet van de verdachte.  
44 Of dit ook geldt in situaties met een uitgebreide PD, waarbij DNA-analyseresultaten worden teruggekoppeld naar de FO 
terwijl zij nog bezig zijn met hun PD-onderzoek, kon in deze pilot niet worden onderzocht.  
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Figuur 15. De 50 controleconditie zaken geplot over de tijd. Markeringen (+) geven het moment in de tijd aan wanneer de opsporingsmethode is ingezet.  
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Figuur 16. De 47 experimentele zaken geplot over de tijd. Markeringen (+) geven het moment in de tijd aan wanneer de opsporingsmethode is ingezet. Zaak 47 is onvoltooid.
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7.4.2. Inzet PD onderzoekers van de FO en tactiek 

Kwantitatieve resultaten uit de controle en experimentele conditie 

Het aantal betrokken politieambtenaren per zaak is gebaseerd op het aantal personen dat in de politiesystemen 

staat geregistreerd. Dit aantal is geverifieerd tijdens interviews met zowel FO als tactiek. Uit de data blijkt dat er 

zowel minder personen bij FO als tactiek betrokken zijn bij maatwerk(+)-zaken in de experimentele conditie 

(gemiddeld 3 personen bij FO en 3 personen bij tactiek), dan in de controle conditie (gemiddeld 5 personen bij 

FO en 7 personen bij tactiek) (figuur 17). Eenzelfde beeld is zichtbaar bij de TGO-zaken, hier zijn ook minder 

personen betrokken in de experimentele conditie (9 personen bij FO en 8 personen bij tactiek) dan in de 

controleconditie (14 personen bij FO en 11 personen bij tactiek). 

Bij standaardzaken is een tegenovergesteld beeld zichtbaar voor het aantal betrokken collega’s bij de tactiek. In 

de controleconditie werkt er gemiddeld 1 tactisch onderzoeker aan een standaardzaak, terwijl in de 

experimentele conditie gemiddeld 3 tactisch onderzoekers aan de zaak werken. Er is geen verschil tussen het 

aantal betrokken FO’ers (gemiddeld 2 personen) bij standaardzaken tussen de twee condities (zie figuur 17).  

 

 

Figuur 17. Overzicht capaciteit met betrekking tot gemiddelde inzet personeel voor zaken in de controleconditie en 

experimentele conditie. 

 

Kwalitatieve resultaten uit de interviews met FO en tactiek in de controle en experimentele conditie 

Wanneer specifiek wordt gekeken naar de 19 zaken waarin de LocalDNA-procedure tot een identificatie heeft 

geleid, wordt door zowel de tactiek (4 van de 10)45 als FO (1 van de 19) aangegeven dat ze minder tijd en/of 

mankracht aan de zaak hebben besteed. Van de geïnterviewden geeft 60% (6 van de 10) van de tactisch 

onderzoekers en 63% (12 van de 19) van de forensisch onderzoekers aan dat de inzet van de LocalDNA-procedure 

geen invloed heeft op de capaciteit. Hiernaast geeft 26% (5 van de 19) van de FO aan dat het meer capaciteit 

kost; onder andere doordat er meer aandacht wordt besteed aan inbraken met bloed en omdat de LocalDNA-

procedure meer administratie met zich meebrengt voor standaardzaken ten opzichte van regulier DNA-

onderzoek.  

 
45 Slechts 10 tactisch onderzoekers hebben antwoord gegeven op deze vraag.  
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7.4.3. Uren besteed aan een zaak door FO en tactiek 

Per zaak, in zowel de controle- als de experimentele conditie, is onderzocht hoeveel uren er in totaal aan een 

zaak zijn besteed door de politie. Gedurende het onderzoek bleek echter dat het vooral bij de controleconditie 

zaken, die soms ruim een jaar voorafgaand aan het interview hadden plaatsgevonden, erg lastig was voor de FO 

en tactiek om een ureninschatting te maken. Hoewel participanten probeerden het aantal bestede uren 

inzichtelijk te maken, bleken de verkregen resultaten te onnauwkeurig om controlezaken en experimentele 

zaken op dit punt met elkaar te kunnen vergelijken.   

In de experimentele conditie, waarbij de informatie over de gewerkte uren zowel tijdens als direct na het 

onderzoek werd bijgehouden, bleek dit logischerwijs veel nauwkeuriger. Hiernaast zijn een aantal van de TGO-

zaken in de controleconditie zeer omvangrijk en complex. Het zijn zaken die vele uren (e.g. bijvoorbeeld twee 

zaken rond de 5000 uur) in beslag hebben genomen. Dergelijke grote zaken kwamen niet voor in de 

experimentele conditie, wat een vergelijking tussen de twee condities compliceert.  

 

7.4.4. Ervaringen ingezette capaciteit tijdens de experimentele conditie 

Naast het bijhouden van de inzet en fte van de PD onderzoekers van de FO en tactiek, heeft het onderzoek zich 

niet gericht op het inzichtelijk maken van het verschil in capaciteit tussen de experimentele en controleconditie 

zaken van de verschillende betrokken ketenpartners.46 Om toch enig inzicht te geven is de perceptie van de 

betrokken partijen hieronder beschreven.   

 

DNA-deskundigen NFI 

De LocalDNA-procedure kost de DNA-deskundige van het NFI veel meer capaciteit dan de standaardprocedure. 

Het NFI benoemt dat de LocalDNA-procedure een vergelijkbare capaciteit vraagt van het NFI als de urgente 

spoedzaken. De gebruikte capaciteit is aanzienlijk meer dan bij regulier onderzoek vanwege het geringe aantal 

sporen dat per keer wordt geanalyseerd en het ‘dubbel draaien’ voor de kwaliteitscontrole conditie. Ook wordt 

benoemd dat de LocalDNA-procedure ‘verstorend’ is voor het werk van de NFI medewerkers omdat zij plots 

andere werkzaamheden moeten stilleggen als een LocalDNA-onderzoek zich voordoet. Daarnaast is er ook de 

inzet van de onderzoeksmedewerkers die de data analyseren. Als deze procedures in een 24/7 setting zou 

moeten worden ingericht zal een andere structuur van de spoed en veel meer capaciteit van de diverse 

disciplines beschikbaar moeten zijn. Hiernaast is benoemd dat de rol van de DNA-deskundige in coördinatie van 

de zaak en inhoudelijk advies bij de LocalDNA-procedure veel kleiner is dan bij de reguliere procedure, omdat de 

deskundige vaak pas bij het onderzoek wordt betrokken als het DNA-onderzoek al is ingezet.    

 

FO-OvJ’s 

De LocalDNA-procedure kost de betrokken FO-OvJs (OM) niet meer capaciteit dan de standaardprocedure. De 

betrokken FO-OvJs geven aan dat de investering qua tijd van hen gelijk is aan reguliere zaken.  

 

 
46 Dit valt buiten de scope van deze effectstudie.   
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Landelijke Eenheid 

Door de inrichting van deze pilot, waarbij gebruik is gemaakt van een mobiel DNA-analyse apparaat dat in beheer 

is van de LE, kostte de LocalDNA-procedure meer capaciteit van de LE. Dit betreft capaciteit die de LE normaal 

aan landelijke zaken besteedt en niet aan zaken die spelen in andere regionale eenheden. Zo heeft de LE voor 

dit onderzoek de FIV met het snelle mobiele DNA-apparaat naar verschillende locaties gereden en bij elk 

onderzoek zijn laboranten van de LE aanwezig geweest om de sporen in het apparaat te plaatsen. De LE benoemt 

dat door de inzet van de LocalDNA-procedure en ongeplande inzetten een verandering van planning en soms 

uitstel van onderzoeken ontstond. 

Het gebruiken van het snelle mobiele DNA-apparaat dat in beheer is van de LE was afgestemd voor deze 

proeftuin. Als de LocalDNA-procedure geïmplementeerd zou worden in één of meerdere regionale eenheden zal 

nadere gedachtevorming moeten plaatsvinden over samenwerking. 

 

FO (naast de PD onderzoekers) 

De LocalDNA-procedure kost de betrokken laboranten van de FO meer capaciteit dan ander labwerk en 

administratie voor reguliere zaken, omdat een laborant bij elke zaak betrokken moet worden voor het splitsen 

van de swabs en in de toekomst mogelijk voor meer handelingen zoals het invoeren van bemonsteringen in het 

snelle DNA-apparaat. Ook moet er een extra proces-verbaal worden opgemaakt ten opzichte van reguliere zaken. 

De LocalDNA-procedure kost de betrokken onderzoeksleiders van de FO meer capaciteit dan het inzetten van 

DNA-onderzoek door middel van de standaardprocedure. Twee onderzoeksleiders per eenheid, Amsterdam en 

Midden-Nederland, zijn zeer nauw betrokken geweest bij de gehele LocalDNA-procedure van het doorlopen van 

de triage van een zaak tot en met de terugkoppeling van resultaten. Terwijl er bij reguliere zaken geen triage is, 

geen inzet en logistiek voor snelle DNA-analyse nodig is en er geen extra collega behalve de zaaksbetrokkenen 

nodig zijn voor het communiceren van DNA-resultaten. 

 

7.4.5. Tussenconclusie: Capaciteit  

• De LocalDNA-procedure heeft geen invloed op het totale gemiddelde aantal tactische en forensische 

opsporingsmethoden dat wordt ingezet in een zaak. 

• Door inzet van de LocalDNA-procedure worden opsporingsmethoden eerder in een onderzoek ingezet.  

o Uit de interviews blijkt dat het eerder hebben van forensische informatie ervoor lijkt te zorgen dat 

er gerichter onderzoek kan worden uitgezet en dat er sneller kan worden geacteerd door tactiek.  

o Dit kan mogelijk, zeker bij de grotere zaken, invloed kunnen hebben op de gehele duur van een 

opsporingsonderzoek en daarmee potentieel ook op de capaciteit en de teamgrootte.  

• Het aantal momenten waarop verschillende forensische opsporingsmethoden worden ingezet is significant 

lager is in de experimentele LocalDNA conditie dan in de controle conditie.  

o Het op minder momenten inzetten van opsporingsmethoden heeft invloed op hoe vaak forensisch 

onderzoekers actief handelingen moeten verrichten voor de zaak, waardoor er in theorie meer tijd 

beschikbaar is voor andere zaken.  

• Het aantal momenten waarop verschillende tactische opsporingsmethoden worden ingezet, is niet 

significant lager in de experimentele LocalDNA conditie dan in de controle conditie. 
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o Een punt van aandacht is het proces en de capaciteit bij de tactiek. Het is tijdens de experimentele 

conditie drie keer voorgekomen dat er voor een standaardzaak met een versnelde identificatie een 

tekort aan capaciteit was bij de tactiek, waardoor de zaak niet direct/binnen enkele dagen kon 

worden opgepakt en waardoor er zelfs recidive is geconstateerd in de pilotzaken. De betreffende 

zaken hebben 2 tot 4 weken ‘op de plank’ gelegen, voordat ze konden worden opgepakt.  

• Bij maatwerk(+), TGO en standaardzaken is er geen duidelijk verschil in de inzet van personele capaciteit 

(fte) in zaken tussen de experimentele conditie en de controle conditie. Betrokken forensisch- en tactisch 

onderzoekers geven aan geen verschil in capaciteit te ervaren door de inzet van de LocalDNA-procedure. Of 

er daadwerkelijk onderzoeksmethoden zijn die wel ingezet zouden zijn als er geen sprake was geweest van 

een snelle identificatie in bijvoorbeeld maatwerk(+) en TGO-zaken en die nu overbodig zijn, kon in dit 

onderzoek niet worden aangetoond.   
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8. Conclusie, aanbevelingen en aandachtspunten  

 

In het project LocalDNA is een nieuwe werkwijze ontwikkeld en getoetst, – de LocalDNA-procedure - die gericht 

is op het effectief gebruik van snelle mobiele DNA-technieken door forensische rechercheurs en een snelle 

informatiestroom tussen de ketenpartners van de NP, het NFI en het OM. Het LocalDNA project draagt 

wetenschappelijk onderbouwde oplossingen en kennis aan voor de beslissing of mobiele en snelle DNA-

technieken binnen de juridische kaders daadwerkelijk succesvol toegepast kunnen worden in de praktijk van 

opsporing en vervolging. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: 

 

Op welke wijze kunnen snelle (mobiele) DNA-technieken optimaal worden ingezet door professionals in de 

strafrechtsketen ten behoeve van de opsporing en vervolging van misdrijven en wat zijn hiervan de gevolgen 

voor de snelheid, kwaliteit en capaciteit van dit proces? 

 

Het opzetten, toetsen en vergelijken van de LocalDNA-procedure met de reguliere werkwijze heeft voor kennis 

gezorgd over de effecten van deze snelle DNA-onderzoeksroute op het proces van opsporing en vervolging. Dit 

biedt inzicht in de wijze waarop de ontwikkelde en getoetste onderzoeksroute in de praktijk zou kunnen worden 

geïmplementeerd.  

 

Voor de professionals binnen de opsporingsketen zijn de volgende zaken opgeleverd ten behoeve van mobiel en 

snel DNA-onderzoek: 

• Een ontwikkeld en geëvalueerd (basis) werkproces met nieuwe rollen/taken van de ketenpartners (zie 

bijlage I en II); 

• Inzicht in welke zaken; voornamelijk standaardzaken, en welke sporen; voornamelijk bloedsporen, 

geschikt zijn voor snelle analyse. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen en toetsen van een 

beslissingsondersteunend systeem (decision support system); 

• Ontwikkeling van een kwaliteit ondersteunend systeem voor de opsporingsketen om de noodzakelijke 

juridische en kwaliteitseisen te borgen van PD tot rechtszaal. 

 

Uit het onderzoek zijn, zoals te lezen in de tussenconclusies in de hoofdstukken 5-7, belovende resultaten en 

aandachtspunten gekomen. Samengevat:  

• Het inrichten van een snelle DNA-procedure in de keten van forensisch onderzoek (bijvoorbeeld zoals 

die is toegepast in deze proeftuin LocalDNA) kan veel tijdwinst opleveren, zodat daders sneller kunnen 

worden aangehouden en seriematige delicten worden doorbroken. Dit lukt alleen als er in het hele 

proces voldoende capaciteit is om het geheel in te richten én bij de tactische opsporing ook voldoende 

capaciteit aanwezig is en er prioriteit wordt gegeven aan de opvolging van de zaken waarin een 

overeenkomst is gevonden tussen een spoor en het DNA-profiel van een persoon in de DNA-databank 

voor Strafzaken. 

• Het verzamelen en analyseren van DNA-sporen is in de reguliere procedure een traject met veel stappen 

en tussenschakels die in tijd en plaats van elkaar zijn gescheiden. Door de snelheid van de LocalDNA-
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procedure zijn FO en tactiek nauwer betrokken bij een zaak wat motiverend werkt voor de collega’s bij 

de politie, omdat zij in een relatief korte tijd DNA-resultaten teruggekoppeld krijgen waardoor er sneller 

op het resultaat geacteerd kan worden of vervolgstappen kunnen worden genomen bij een zaak. 

• Het onderzoek in de proeftuin beperkte zich, vanwege de gebruikte technologie, tot betrekkelijk grote 

bloed- en speekselsporen. Andere type (latente) DNA-sporen zijn niet, en kunnen ook niet door de 

beperkingen van de gebruikte apparatuur, bij het onderzoek worden betrokken. 

• Wanneer de inzetbaarheid van de LocalDNA-procedure op basis van zaken wordt gerelateerd aan het 

totaal aantal zaken waarbij FO PD-onderzoek uitvoert, kan de LocalDNA-procedure potentieel ingezet 

worden in 3-4% van de zaken.  

• Wanneer de inzetbaarheid van de LocalDNA-procedure op basis van zaken gerelateerd wordt aan het 

aantal zaken waar DNA-sporen worden veiliggesteld op de PD en bloed en/of speeksel wordt 

geselecteerd voor DNA-onderzoek, kan de LocalDNA-procedure potentieel ingezet worden in 9-11% van 

de maatwerk(+)/TGO-zaken en in 19-33% van standaardzaken. 

• Vooral in standaard zaken zijn er relatief vaak overeenkomsten gevonden tussen profielen van sporen 

die werden aangetroffen op de PD en referentiemonsters uit de DNA-databank voor strafzaken. 

Hierdoor kon bij deze zaken relatief vaak snel een verdachte worden geïdentificeerd. Mogelijk omdat 

deze delicten vaker gepleegd worden door daders waarvan de DNA-profielen al eerder in de DNA-

databank zijn opgenomen. Een andere reden hiervoor kan zijn dat bij standaardzaken over het algemeen 

meer dader gerelateerde sporen aanwezig zijn die kansrijk zijn (zowel wat betreft de DNA-concentratie 

als de waarschijnlijkheid dat het spoor van één donor afkomstig is) ten opzichte van grotere zaken. 

Daardoor lijkt een snelle DNA-procedure vooral voor standaardzaken veel kansen te bieden.  

• Uit de proeftuin LocalDNA kan niet zonder meer worden afgeleid in welke vorm (een vaste locatie of 

mobiel apparaat) en/of op welke locaties (bij FO of op de PD) een snelle DNA-procedure het meest 

efficiënt en effectief ingericht kan worden, omdat de mobiele inzetbaarheid op locatie niet getest kon 

worden. Bij standaardzaken en een deel van de maatwerkzaken is het onderzoek op de PD kort en lijkt 

inzet van mobiele snelle DNA-technologie op het forensisch lab van het politiebureau passender dan 

inzet op PD. Voor maatwerk(+) en TGO-zaken met langdurend PD-onderzoek is op basis van de uitkomst 

van deze proeftuin nog niet te concluderen of mobiele inzet van DNA-analyse bij de PD van meerwaarde 

is. 

• Uit de proeftuin LocalDNA kan niet zonder meer worden afgeleid met welke (mobiele) DNA-technologie 

of welke laboratoriumlocatie(s) een snelle DNA-procedure het meest efficiënt en effectief vorm kan 

worden geven, omdat alleen de procedure voor snel DNA-onderzoek met de RapidHIT in deze proeftuin 

is onderzocht. 

 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek laten zien dat een snelle DNA-onderzoeksroute de opsporing kan 

versterken, is aanvullend onderzoek wenselijk. Om in het opsporingsproces optimaal gebruik te kunnen maken 

van de versnelde forensische onderzoeksresultaten is meer inzicht nodig in de meerwaarde van het LocalDNA-

proces bij verschillende soorten zaken en voor verschillende soorten sporen. Ten behoeve van implementatie in 
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de praktijk zullen ook het beslissingsondersteunend systeem verder moeten worden ontwikkeld. Momenteel kan 

de gebruikte DNA-analyseapparatuur nog niet los van een aanvullende kwaliteitscontrole worden uitgevoerd.  

 

De inzet van snelle (mobiele) DNA-technologie is belovend. Het onderzoek heeft laten zien dat na inzet van de 

snelle DNA-onderzoeksroute er snelle resultaten verkregen worden die hebben geleid tot snelle opsporing van 

verdachten. De proeftuin laat echter ook zien dat de procedure nog niet geschikt is voor onmiddellijke inzet in 

de praktijk. Wel heeft dit onderzoek een aantal mogelijkheden inzichtelijk gemaakt waarmee geconstateerde 

knelpunten kunnen worden ondervangen en waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van 

en de mogelijke inrichting van de toekomstige procedure. Onder andere zal aanvullend onderzocht moeten 

worden of andere apparatuur en bemonsteringsmethoden betere resultaten opleveren, of scherpere keuzes 

gemaakt moeten worden ten aanzien van de sporen die voor snelle DNA-procedure in aanmerking komen, hoe 

de TSQ-tool verder geoptimaliseerd en geïmplementeerd kan worden en wat de invloed is van het inzetten van 

de LocalDNA-procedure op de PD. 

 

Nader onderzoek en opvolging van de aanbevelingen die zijn voortgevloeid uit dit onderzoek zullen helpen bij de 

verdere gedachtevorming over de wijze waarop een snelle DNA-onderzoeksroute en snelle informatieoverdracht 

tussen ketenpartners optimaal kan worden ingezet in de opsporingspraktijk.  

 

8.1. Aanbevelingen 

 

8.1.1. Inzet bij typen zaken 

Gebaseerd op deze studie wordt aanbevolen om de snelle (mobiele) DNA-procedure zowel in standaardzaken 

als in maatwerk(+) en TGO-zaken in te zetten. Dit onderzoek liet zien dat de snelle DNA procedure vaker kan 

worden ingezet en een hoger rendement heeft (het aantal verdachten dat wordt geïdentificeerd) in 

standaardzaken dan in maatwerk(+)- en TGO-zaken. Hierbij moet rekening worden gehouden met het gegeven 

dat de in de LocalDNA-procedure gebruikte snelle DNA-procedure potentieel inzetbaar is bij slechts 3-4% van 

alle zaken die door de FO worden onderzocht. Hiernaast is de potentie afhankelijk van de huidige beperking op 

grond van het DNA-besluit (voor meer informatie zie 8.1.3.). 

 

8.1.2. Triage van sporen 

Bloedsporen met een verwachte hoge DNA-kwantiteit en de verwachting afkomstig te zijn van één donor zijn de 

meest geschikte sporen voor een onderzoek met de snelle (mobiele) DNA-technologie. Het onderzoek laat zien 

dat de gebruikte snelle DNA-technologie veel minder gevoelig is dan apparatuur gebruikt in reguliere DNA-

onderzoeken en dat zelfs bij bloedsporen een lagere kwaliteit van DNA-profielen wordt waargenomen. Zeker bij 

speekselsporen dient daarom veel kritischer gekeken te worden om wat voor soort sporen het gaat. Sommige 

speekselsporen leveren geen DNA-profielen op met de gebruikte snelle DNA-apparatuur, deze kunnen beter in 

het laboratorium worden onderzocht omdat in de kwaliteitscontrole bemonsteringen wel goede DNA-profielen 

verkregen konden worden. Dit onderzoek heeft laten zien dat op de PD veiliggestelde speekselsporen zeer 

beperkt geschikt zijn voor onderzoek met de snelle DNA-apparatuur en dat er mogelijk risico’s verbonden zijn 
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aan het gebruiken minder gevoelige DNA-apparatuur. Zo kunnen dadersporen worden gemist als gevolg van deze 

lagere gevoeligheid (enkelvoudige profielen die in de kwaliteitscontrole mengprofielen bleken te zijn). 

Voor het selecteren van de meest geschikte sporen dient de Triage-tool verder geoptimaliseerd te worden en zal 

nader onderzocht moeten worden welke soorten speekselsporen op welke wijze optimaal met de LocalDNA-

procedure kunnen worden onderzocht. Dit is echter potentieel ook afhankelijk van de gebruikte (mobiele) DNA-

technologie en de methode voor de contra-procedure. Het verdient daarom ook aanbeveling om de beschikbare 

mobiele DNA-apparaten47 en de contra-methoden naast elkaar te onderzoeken.  

 

8.1.3. Referentiematerialen 

In 6 zaken waarin de LocalDNA-procedure is ingezet, zijn sporen onderzocht met de LocalDNA-procedure 

waarvan al een sterk vermoeden bestond van wie deze sporen afkomstig waren. Dit heeft geleid tot een snelle 

vergelijking van sporen van betwiste herkomst met deze sporen van potentiële slachtoffers of verdachten en 

heeft in 3 van deze zaken geleid tot juiste duiding van de onderzochte sporen. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat volgens het DNA-besluit (artikel 4a) uitsluitend snel DNA-onderzoek mag 

worden uitgevoerd aan ‘celmateriaal van een onbekende verdachte’.48 Uitsluitend dat celmateriaal mag via de 

LocalDNA-procedure in het apparaat worden geplaatst en daarmee is vervolgens uitsluitend vergelijking met de 

DNA-databank mogelijk. Een aantal potentieel belangrijke toepassingen zijn daarmee op voorhand uitgesloten, 

zelfs indien verdachten of derden/slachtoffers hiervoor toestemming geven. Belangrijke toepassingen zijn onder 

meer het vergelijken van referentiemateriaal van verdachten en slachtoffers met veiliggestelde sporen op de 

plaats delict. Ook kan van een aangehouden verdachte niet snel DNA worden afgenomen om vast te stellen of 

deze verdachte ook matcht met andere (vergelijkbare) zaken in de databank. Uit het onderzoek blijkt dat er 

behoefte is aan het analyseren van referentiemateriaal met de snelle DNA-procedure. Hiernaast hebben 

referentiebemonsteringen een hoge kans op het genereren van een bruikbaar DNA-profiel met de snelle DNA-

apparatuur in verband met de verwachte hoge DNA-kwantiteit, waardoor het zeer wenselijk zou zijn als snelle 

(mobiele) DNA-technologie hiervoor in de toekomst ingezet zou kunnen worden. Snelle vergelijking tussen 

sporen en referentiemonsters maakt het mogelijk sporen snel te duiden en een snelle duiding van sporen kan 

het opsporingsproces versterken (De Gruijter e.a., 2016). Vandaar dat het advies op dit punt is dat het DNA-

besluit zou moeten worden uitgebreid zodat ook referentiebemonsteringen geanalyseerd kunnen worden met 

de snelle DNA-apparatuur. Dit maakt snelle duiding van de sporen mogelijk, waardoor de opsporing kan worden 

versterkt. In dat geval zou de TSQ-tool uitgebreid kunnen worden om ook dit proces verder te kunnen begeleiden. 

Als het in de toekomst wettelijk mogelijk wordt om referentiematerialen met de snelle DNA-apparatuur te 

analyseren dient onderzocht te worden op welke manier dit efficiënt ingericht kan worden zodat zowel PD-

 
47 De verwachting is dat in 2022 wordt gestopt met de productie van de RapidHIT apparatuur. Andere momenteel beschikbare 
(mobiele) apparatuur zijn de RapidID en de ANDE. 
48 Hoewel het College van procureurs-generaal en de politie adviseerden om deze beperking op te heffen als er geen 
overwegende bezwaren zijn om die apparatuur ook in te zetten voor de uitvoering van DNA-onderzoek op locatie aan de 
hand van celmateriaal dat van een bekende verdachte is afgenomen en aan de hand van het sporenmateriaal van ieder ander 
onbekend persoon dan de verdachte, en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak adviseerde op voorhand geen 
onderscheid te maken tussen sporenmateriaal van de verdachte of van een derde omdat op de plaats delict niet kan worden 
uitgesloten dat een spoor van een andere persoon dan de verdachte afkomstig is, is ervoor gekozen de resultaten van dit 
LocalDNA onderzoek af te wachten alvorens te besluiten of deze vorm van DNA-onderzoek op locatie breder kan worden 
ingezet dan alleen voor sporenmateriaal van de verdachte (Staatsblad 2020 394, pagina 14). 
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sporen als referentiemateriaal met de snelle DNA-procedure geanalyseerd kunnen worden. Hier moet rekening 

gehouden worden met internationale standaarden om het proces in te richten en het risico op contaminatie 

tussen PD-sporen en referentiemateriaal zoveel mogelijk te minimaliseren. Ook zal onderzocht moeten worden 

hoe de afnameset zoals vastgelegd in de regeling DNA onderzoek in strafzaken gebruikt kunnen worden in de 

mobiele DNA apparatuur. 

 

8.1.4. Bemonsteringsmethode  

Er is een verschil tussen de experimentele conditie en de controleconditie wat betreft de manier waarop sporen 

werden bemonsterd. Voor de LocalDNA-procedure werd gebruik gemaakt van een splitsbare swab, in de 

controleconditie werd gebruikgemaakt van de reguliere bemonsteringsmethode met een katoenen swab. Uit het 

onderzoek is gebleken dat de bemonsteringsmethode met een swab die gesplitst moet worden (in combinatie 

met het gebruik van een minder gevoelig apparaat) niet optimaal is. Er dient dan ook aanvullend onderzoek 

verricht te worden naar de mogelijkheid van het gebruik van andere swabs en andere (splitsbare) 

bemonsteringsmethoden voor verschillende typen sporen (o.a. peuken, drinkranden, droog/nat bloed), en naar 

de invloed hiervan op de DNA-profielresultaten. Uitgangspunt hierbij blijft dat materiaal beschikbaar is voor 

contra-onderzoek. 

De bemonsteringsmethode van peuken is uitdagend gebleken tijdens het onderzoek. Bij de LocalDNA-procedure 

werd deze sporendrager (peuk) eerst bemonsterd met een reguliere katoenen swab. Na analyse van deze 

bemonstering met de snelle (mobiele) DNA-apparatuur werd de sporendrager (peuk) in zijn geheel nog naar het 

NFI gestuurd voor het kwaliteitscontrole onderzoek (en de mogelijkheid tot opslag van een contra-sample).  

De standaard methode in een laboratorium omgeving om een peuk te analyseren is om een stukje papier of filter 

af te knippen. Van deze methode is afgeweken omdat tijdens de validatie bleek dat er teveel remming was 

wanneer een (gedeelte van) de peuk voor analyse in de RapidHIT gebruikt werd. Aanvullend onderzoek moet 

uitwijzen hoe een snelle mobiele DNA-techniek, zoals de RapidHIT, optimaal ingezet kan worden om ook peuken 

te onderzoeken in de LocalDNA-procedure. In algemene zin verdient het aanbeveling om in een 

vervolgonderzoek de scope van validatie beter te laten aansluiten bij de praktijk en daarmee het type 

sporenmateriaal dat onderzocht zal worden met de LocalDNA-procedure. 

 

8.1.5. TSQ-tool  

De aanbeveling om het Triage-deel van de TSQ-tool verder te ontwikkelen is diverse keren aangestipt in dit 

eindrapport. Hiernaast dienen ook de Support- en Quality delen van de tool verder te worden ontwikkeld zodat 

de TSQ-tool uiteindelijk een ‘standalone’ optie is voor elke forensisch onderzoeker die via een app op de telefoon 

te benaderen is. Hiervoor zijn nog tenminste de volgende aanpassingen nodig: 

- Ontwikkelen van een applicatie voor een telefoon. 

- Toevoegen van een support-deel dat de forensisch onderzoeker ondersteunt bij het te doorlopen van 

het proces en de administratieve afhandeling daarvan. Zo wordt de forensisch onderzoeker bijvoorbeeld 

meegenomen: 

o In de optimale manier van bemonsteren;  
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o In de uit te voeren stappen behorende bij de aanvraagprocedure.  

- In achtneming van alle forensische normen.  

- Inrichting van het systeem zodat wanneer een cruciale stap in het proces niet is gezet, er niet 

doorgegaan kan worden naar het volgende deel van het proces. Op die manier wordt de kwaliteit van 

alle processtappen gegarandeerd, en wordt voorkomen dat de uit te voeren stappen niet goed op elkaar 

zijn afgestemd.  

- Optimalisatie van de kwaliteitsaspecten in het Quality-deel. 

o De data worden automatisch naar een beveiligde omgeving verstuurd;  

o De informatie die belangrijk is voor de ‘chain of evidence’ wordt direct gelogd zodat de 

resultaten en acties herleidbaar zijn in het politiesysteem.  

 

8.1.6. LocalDNA-procedure mobiel versus vast 

Omdat de snelle DNA-technologie slechts in één zaak op de PD is ingezet, is het niet mogelijk uitspraken te doen 

over het effect van de LocalDNA-procedure op het PD-onderzoek. Aanvullend onderzoek waarbij de technologie 

daadwerkelijk bij meerdere typen zaken (maatwerk(+),- TGO- en standaardzaken) op een PD wordt ingezet, zal 

meer inzicht verschaffen in de invloed van de LocalDNA-procedure op het PD onderzoek en de daarbij horende 

scenariovorming en sporenselectie. Omdat de mobiele variant in deze pilot feitelijk niet is onderzocht, is het niet 

mogelijk een aanbeveling te doen over de wenselijkheid voor een mobiele of vaste variant van de snelle DNA-

apparatuur. Wel zijn er de volgende aandachtspunten; 

• FO’ers die zaken hebben gedraaid met de versnelde DNA-procedure hebben hun voorkeur uitgesproken 

voor een apparaat op een vaste locatie. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de FO-onderzoekers 

hierbij uitgingen van een apparaat in eigen beheer en binnen de eigen eenheid.  

• Procedureel heeft een apparaat op een vaste locatie voordelen boven een mobiel apparaat, omdat het 

apparaat dan gestationeerd kan worden op de locatie waar de personen werken die voorbereidende 

handelingen moeten uitvoeren en het apparaat verder bedienen.  

• Aanvullend onderzoek kan meer inzicht bieden in de mogelijke baten van snelle DNA-apparatuur op een 

vaste locatie bij de politie, en bij ernstige delicten met een lang PD onderzoek op de PD. Hierbij dient 

tevens te worden onderzocht welke apparatuur hiervoor het meest geschikt is. Hierbij valt onder andere 

te denken aan modernere snelle DNA-analyse apparatuur zoals de direct-PCR methode die nu wordt 

gebruikt door het NFI. 

 

8.1.7. Invloed van de LocalDNA-procedure op duur opsporingsproces en capaciteit 

Uit het onderzoek is gebleken dat de inzet van de LocalDNA-procedure (gemiddeld) zorgt voor een grote 

versnelling in het algehele opsporingsproces van de onderzochte zaken. Zowel het proces vanaf de melding tot 

het identificeren van een verdachte, als het proces vanaf de identificatie van een verdachte tot de aanhouding 

en of signalering, blijkt door de snelle DNA-resultaten en de snelle informatieoverdracht tussen ketenpartners te 

worden versneld. Het huidige aantal zaken is echter te klein om uitspraken te doen over de precieze meerwaarde 

van deze LocalDNA-procedure voor de versnelling die in verschillende soorten zaken kan worden bereikt. Ook 
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moet worden opgemerkt dat nog niet duidelijk is in hoeverre die versnelling haalbaar is als het gaat om een veel 

groter aantal zaken in een normale setting (dus niet in een proeftuinsetting met extra aandacht voor deze zaken). 

Om hier meer inzicht in te krijgen dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. 

De invloed van de versnelde DNA-procedure op de capaciteit is slechts in beperkte mate af te leiden uit het 

huidige onderzoek. Het ‘live’ loggen van zaaks gegevens (in plaats van geruime tijd na dato zoals in de controle 

conditie heeft plaatsgevonden), zal de betrouwbaarheid van de resultaten verhogen en zal het mogelijk maken 

onderbouwde uitspraken te doen over de invloed van de versnelde DNA-procedure op de capaciteit van de 

betrokken ketenpartners.  

In de pilot ging er relatief veel tijd verloren voordat het mobiele DNA-apparaat werd ingezet, omdat de eenheden 

het apparaat niet in eigen beheer hadden, en afhankelijk waren van de beschikbaarheid van de collega’s van de 

LE. Het is aanbevelenswaardig om voor deze snelle LocalDNA-procedure minder afhankelijk te zijn van partners 

met verschillende prioriteiten, zodat de werkprocessen binnen deze procedure optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd.  

Ook is op het gebied van snelheid nog winst te behalen door een snellere opvolging van de DNA-resultaten door 

de tactiek. Naar aanleiding van de identificatie van verdachten vindt er contact plaats met de tactisch 

onderzoekers. De snelheid waarmee de zaak vervolgens verder kan worden opgepakt is echter afhankelijk van 

de capaciteit die hiervoor op dat moment beschikbaar is. Het is daarom wenselijk om meer onderzoek te doen 

naar de capaciteit en de inrichting van het werkproces bij de tactische opsporing en na te gaan hoe optimaal kan 

worden samengewerkt tussen FO en tactiek. Betere afstemming aan de voorkant zal de opvolging van onderzoek 

na de identificatie van verdachten ten goede komen.  

 

8.1.8. Procedure 

In bijlagen I en II zijn de werkprocessen van de LocalDNA-procedure visueel weergegeven. Voor de eventuele 

toekomstige implementatie is het van belang om naar een werkproces toe te werken waarin geen 

onderzoeksleider centraal staat, zoals in het huidige proces. Een vooropzet van een dergelijk werkproces is 

gevisualiseerd in bijlage IV. Hierin wordt ervan uitgegaan dat de snelle DNA-analyseapparatuur in eigen beheer 

van de politie eenheid/eenheden is. Dit is slechts een voorbeeld. Naast deze optie moet er nagedacht worden 

over de inrichting van het proces wanneer er bijvoorbeeld landelijk wordt opgeschaald en zijn er ook andere 

scenario’s die overwogen dienen te worden voordat er overgegaan wordt op eventuele implementatie. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan: uitbreiding van de spoedprocedure NFI DNA-3 uur (met 24/7 transport mogelijkheid), 

een sourcing-optie door een deel van het (spoed) DNA-onderzoek bij de politie te beleggen in plaats van bij het 

NFI, of aan implementatie van een werkproces uit een van de andere proeftuinen zoals de snelle ID lijn. 
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Bijlage I – Werkproces LocalDNA-procedure 
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Bijlage II – Simplistische weergave werkproces LocalDNA-procedure 
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Bijlage III – Huidige werkprocessen 
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Bijlage IV – Mogelijk toekomstig werkproces versnelde DNA-procedure 

 

 


