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Verdachten van een
misdrijf laten vaak
sporen na: van
schoenafdrukken tot
kledingvezels en DNA-
sporen. Forensische
statistiek rekent
steeds nauwkeuriger
uit hoe sterk zulk
bewijsmateriaal is.

Wat is de kans 
dat het DNA-

spoor van de 
verdachte is?
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In 1999 werd het toen zestienjarige meisje Marianne Vaatstra
verkracht en vermoord toen ze naar huis fietste. Op haar lichaam
zat een DNA-spoor dat zeer waarschijnlijk van de dader aom-
stig was. In de jaren daarna hield het Openbaar Ministerie ten
minste twaalf verdachten aan, maar de dader werd niet gevon-
den. In september 2012 begon een DNA-bevolkingsonderzoek.
Het idee was dat de dader wellicht opgespoord kon worden via
familieleden. DNA-analysetechnieken kunnen op grond van het
achtergelaten DNA-spoor aanwijzingen opleveren of de moge-
lijke dader genetisch verwant is aan een of meer van de deel-
nemers aan het DNA-bevolkingsonderzoek.

7.200 mannen die binnen een straal van vijf kilometer rond de
plaats van het delict woonden stonden op vrijwillige basis DNA
af. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vergeleek de DNA-
profielen van deze vrijwilligers met dat van het DNA-daderspoor.
Onverwacht vond het NFI een directe match met het DNA van
ene Jasper S. Deze had dus vrijwillig meegedaan aan het bevol-
kingsonderzoek en hoefde dus niet eens via familieleden opge-
spoord te worden. In december 2012 bekende Jasper S. de moord.
Hij werd veroordeeld tot achttien jaar cel.

Bloedgroep

De oplossing van de zaak Vaatstra is een van de vele voorbeelden
van een succesvolle toepassing van forensische DNA-analyse
op bijvoorbeeld achtergelaten speeksel, haar, bloed of sperma.
"Forensisch onderzoek heeft zich de afgelopen jaren steeds meer
ontwikkeld van een ambacht tot een wetenschap", vertelt sta-
tisticus Marjan Sjerps van het NFI, tevens deeltijdhoogleraar
forensische statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Bij
die wetenschap speelt de wiskunde, en dan met name de kans-
rekening en statistiek, een grote rol. Sjerps: "Dertig jaar geleden
was de meest exacte uitspraak die we konden doen dat de bloed-
groep van een spoor overeenkwam met die van een verdachte
en dat de kans op toeval bijvoorbeeld tien procent was. Voor
de huidige DNA-profielen is die kans kleiner dan 1 op 1 miljard.”

Die kansbepaling wordt gebruikt in een bepaald type kansmodel:
het Bayesiaanse kansmodel. Dit model heeft als belangrijke
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eigenschap dat de waarschijnlijkheid van een hypothese op een
natuurlijke manier bijgesteld wordt wanneer in de loop van de
tijd extra bewijsmateriaal beschikbaar komt. Wanneer er een
DNA-spoor op de plaats delict wordt gevonden, dan is de vraag
van het Openbaar Ministerie aan het NFI om het spoor te ana-
lyseren en vast te stellen hoe sterk het bewijs is dat het DNA
deels of volledig van de verdachte aomstig is. 

De sterkte van een bewijs wordt gemeten met de zogeheten
Likelihood Ratio (LR) is. Hoe groter de LR, hoe sterker het bewijs
dat het spoor echt van de verdachte aomstig is. LR is de ver-
houding tussen twee kansen. De kans in de teller is de kans dat
er een match is als het spoor met zekerheid van de verdachte
aomstig is. Die kans is vrijwel 1 wanneer het een heel mooi
ongemengd spoor is en wanneer de analyse perfect gebeurt.
De kans in de noemer is de kans dat er een match is als het
spoor zeker niet van de verdachte aomstig is. Hoe zeldzamer
het DNA-profiel, hoe kleiner deze tweede kans is. Sjerps: “Het
betrouwbaar bepalen van deze soortgelijke twee kansen voor
allerlei typen sporen is een grote uitdaging voor de forensische
statistiek.”

Slachtofferidentificatie

Hetzelfde type kansberekening als die in de zaak Vaatstra heeft
het NFI succesvol gebruikt voor de identificatie van de slacht-
offers van het vliegtuigongeluk in het Libische Tripoli in 2010.
Daarbij kwamen 71 Nederlanders om. Slechts één persoon over-
leefde het ongeluk, het negenjarige Nederlandse jongetje Ruben.
Het NFI gebruikte DNA van familieleden zoals ouders, broers
en zussen om slachtoffers te identificeren. 

Sjerps denkt dat de forensische statistiek in de komende jaren
voor steeds meer verschillende sporen steeds nauwkeuriger de
bewijskracht zal bepalen: “Dankzij nieuwe technische ontwik-
kelingen kunnen we bijvoorbeeld van steeds kleinere sporen
het DNA of de chemische samenstelling bepalen. Ook kunnen
we gemengde sporen − zoals een sigaret die door twee rokers
is gedeeld − steeds beter analyseren. Verder maakt het NFI nu
nog afzonderlijke rapporten voor de bewijskracht van bijvoor-
beeld het vingerspoor, het DNA-spoor en de kledingvezels van
dezelfde plaats delict. In de toekomst gaan we ook berekenen
wat de gezamenlijke bewijskracht van deze sporen is.”
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