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Je zal al gezien hebben dat je vingers en je handpalm bedekt zijn met superkleine richeltjes die lijnen vormen. 
Samen vormen ze een bepaald patroon, een tekening met meestal bogen, lussen of wervels. Bij iedereen is die 
tekening uniek, zelfs voor tweelingen. Je laat vingerafdrukken achter op voorwerpen doordat je vingers een beetje 
vettig zijn van het zweet en vuil uit de poriën. De politiediensten zoeken dan ook graag naar vingerafdrukken op 
de plaats van de misdaad om die te kunnen vergelijken met de vingerafdrukken van verdachten. 

1. Een set van je eigen vingerafdrukken maken

Zo ga je te werk:

1. Kleur met het potlood een deel van het papier zwart. Een rechthoek van drie op twee cm is voldoende.

2. Wrijf stevig met de top van je vinger over het grafi et van de zwartgemaakte rechthoek. Zorg dat je 
vinger goed zwart ziet.

3. Scheur een drie tot vier cm lang stukje plakband af en kleef dit voorzichtig maar stevig op je vingertop. 
Druk de plankband aan.

4. Haal de plankband langzaam van je vinger af en plak het netjes op een wit stuk papier.

5. Herhaal voor de andere vingers.

Ziezo, je eigen vingerafdrukkenset. Klaar om te vergelijken met vingerafdrukken op voorwerpen? 

Vingerafdrukken

Dit heb je nodig:

Wit papier
Doorzichtige plakband (best brede plakband) 
Een scherp, maar zacht potlood (2B)
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2. Vingerafdrukken op voorwerpen afnemen

Zo ga je te werk:

1. Haal je kwast goed door het poeder. Gebruik lichtgekleurd poeder als je zoekt naar vingerafdrukken op 
donkere voorwerpen en donkergekleurd poeder bij voorwerpen met een lichte 
kleur.

2. Breng met je kwast voorzichtig een laagje poeder aan op het oppervlak van het 
voorwerp dat je onderzoekt. Blaas eventueel zachtjes het teveel aan poeder 
weg.

 
3. Veeg voorzichtig met een propere kwast over de vingerafdruk tot ze goed 

zichtbaar wordt. Dit vergt een beetje oefening.

4. Scheur een voldoende groot stukje plakband af en kleef dit over de gevonden 
vingerafdruk. Druk stevig aan.

5. Breng je stukje plakband aan op een vel papier. Wit papier bij donkerkleurige vingerafdrukken, zwart papier 
bij vingerafdrukken met een lichte kleur.

3. Vingerafdrukken zichtbaar maken met superlijm

(enkel geschikt voor 10+ onder begeleiding van een volwassene)

Dit heb je nodig:

Een glad voorwerp (een glas of koffi etas, best geen plastic voorwerp) dat iemand heeft vastgenomen
Fijne kwast: een make-up poederkwast of een penseel met zachte haren
Fijn poeder: zoals talkpoeder, cacaopoeder, make-up poeder (rouge), vergruisd schoolbordkrijt, 
houtskool of grafi etstift van een potlood (eveneens vergruisd) 
Doorzichtige plakband: best brede plakband of zelfklevende doorzichtige kaftfolie
Wit papier als je donkere poeders gebruikt, zwart papier als je witte poeders gebruikt.

Dit heb je nodig:

Een grote, sluitbare plastic zak (zoals een 
diepvrieszakje met sluitstrip)
Een glas 
Een tube superlijm
Een stukje papier of karton
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Zo ga je te werk:

1. Neem het glas vast met je vingertoppen zodat je vingerafdrukken achterblijven.

2. Plaats het glas in de plastic zak. 

3. Breng een paar druppels superlijm aan op het stukje papier of karton. Wees voorzichtig met deze lijm. 
Vermijd contact met je huid!

4. Leg het stukje papier of karton in het zakje maar zorg ervoor dat dit het glas niet aanraakt.

5. Sluit de plastic zak en laat het een dagje met rust. Duw de zak niet plat.

Na een dag zullen de vingerafdrukken op het glas zichtbaar geworden zijn door de lijmdampen. De dampen zijn 
als een wit kleverig laagje op de vingerafdrukken gekristalliseerd.
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Een insect kent een levenscyclus: het ontwikkelt zich van ei over larve tot volwassen insect (imago). Tussen 
larve en volwassen dier vormen sommige insecten eerst nog een pop. De duur van deze cyclus hangt onder 
andere af van de soort, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Op een lijk kunnen eitjes, larven of poppen van 
insecten gevonden worden. Door ze verder te kweken, kunnen de entomologen (insectendeskundigen) de duur 
achterhalen van de cyclus en inschatten hoe lang geleden de eitjes op het lijk afgezet zijn. Bepaalde insecten 
worden aangetrokken door de geur zodat het afzetten van eitjes al snel na het overlijden gebeurt. Zo kan het 
tijdstip van de moord bepaald worden. De kennis van de levenscyclus van insecten kan dus heel belangrijk zijn bij 
een moordonderzoek. 

1. De levenscyclus van de fruitvlieg bestuderen

Zo ga je te werk:

We gaan eerst fruitvliegjes lokken en vangen. Dit gebeurt het best op een warme, zonnige dag. Daarna kan je 
hun levenscyclus bekijken.

1. Neem de bokaal.

2. Leg stukjes overrijpe banaan midden op de bodem van de bokaal.

3. Zet je bokaal in de buurt van een vuilnisbak buiten of bij een 
(open) compostbak

4. Wanneer de geur van de rottende banaan een tiental fruitvliegjes 
(die kleine vliegjes die je 
altijd rond vuilnisbakken of compost ziet zweven) in de bokaal heeft 
gelokt, sluit je de bokaal af met 
het stuk nylonkous die je over de bokaal klemt een elastiek.

5. Laat na een paar dagen de vliegen terug uit de fl es en sluit ze opnieuw af. De 
fruitvliegjes zullen ondertussen de eerste eitjes hebben gelegd.

6. Bekijk nu hun levenscyclus. Gebruik hierbij een loep, want ze zijn heel klein. Zorg 
wel voor voldoende voedsel.

De levenscyclus van fruitvliegjes gaat supersnel: na een paar dagen komen de larven uit de eitjes 
gekropen. Ze lijken op piepkleine wormpjes. Na ongeveer een week bewegen de larven niet meer en 
zijn ze een pop geworden. Na een 
vijftal dagen komen de volwassen 
vliegen uit de pop. Van ei naar 
volwassen vlieg in ongeveer 
twee weken! Zet je de fl es 
echter in een koude omgeving dan zal je 
zien dat het veel trager gaat.

Dit heb je nodig:

Een bokaal
Een dik elastiek
Een stuk nylonkous
Een overrijpe banaan
Een loep

Forensische entomologie
(insectenkunde)
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2. De levenscyclus van de meeltor

Zo ga je te werk:

1. Vul je pot voor ongeveer een derde tot de helft met zemelen en havervlokken.

2. Verkruimel het blokje gist en roer het door de zemelen en havervlokken.

3. Leg een klein stukje wortel of appel bovenop.

4. Doe enkele meelwormen in het potje (niet meer 
dan 10). Meelwormen zijn geen wormen, maar de 
larven van de meeltor.

5. Dek de pot af met het stukje nylonkous en klem dit 
vast met het dikke elastiek.

6. Zet je pot op een warme, donkere en rustige plaats.

7. Je observatie van hun levenscyclus kan beginnen.

Na een viertal dagen zullen de eerste meelwormen zich gaan 
verpoppen. Het duurt dan nog een twee tot drie weken eer 
de meeltorren uit de pop komen.

Dit heb je nodig:

Meelwormen (te koop bij de dierenwinkel: ze worden er verkocht als 
voedsel voor aquariumvissen of terrariumdieren zoals vogelspinnen)
Een grote, lege jampot
Een stuk nylonkous
Een dik elastiek
Tarwezemelen, havervlokken en een blokje gist (te verkrijgen in elke 
voedingswinkel)
Een stukje wortel of appel
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DNA-onderzoek
In ieder celletje van je lichaam zit DNA. Daarin zit je genetische informatie opgeslagen, zeg maar het bouwplan voor 
jouw lichaam. Bij iedereen gelijkt dit sterk op elkaar, maar minieme verschillen zorgen ervoor dat het voor elk van 
ons uniek is. Soms treft de politie bloed, speeksel, haren (met haarwortel) of andere biologische sporen aan op 
de plaats van de misdaad. Via het DNA uit die sporen kan de politie een uniek genetisch profi el van de mogelijke 
dader(s) opstellen en vergelijken met DNA-stalen van de verdachten. Ze moeten dan wel nog eerst het DNA uit de 
cellen halen (extraheren) en apart selecteren (isoleren).

1. DNA-extractie uit speeksel.

(activiteit enkel geschikt voor 10+ en best onder begeleiding van een volwassene)

Zo ga je te werk:

1. Neem een beetje water in de mond en spoel goed. Spuug het water in het eppendorfpotje. In dat 
speekselwater zitten ook cellen die van je wangwand losgekomen zijn.

2. Vul een bekertje met water en doe daar wat afwasmiddel bij en roer even. 

3. Vul je pipetje één keer met dit mengsel en voeg het toe aan het eppendorfpotje. Schud even, maar niet 
te hard. Het afwasmiddel bevrijdt het DNA uit de celkern door de wand van de cel en van de kern open 
te breken.

4. Vul een bekertje met water en doe er een snuifje zout bij (een verhouding van 9/10 water en 1/10 zout is 
ideaal). Roer goed.

5. Vul je pipetje met dit zoutwater en voeg het toe aan het eppendorfpotje. Het zoutwater stabiliseert het 
geheel.

6. Vul je pipetje met ijskoude isopropanol of ethanol. Voeg het voorzichtig toe aan het eppendorfpotje. Je 
kantelt hierbij best het eppendorfpotje zodat je de ontsmettingsalcohol langs de wand van het potje erin 
kan laten lopen. Zo krijg je een laagje bovenop het water. Zeker niet schudden! Door het contact met het 
ontsmettingsalcohol wordt jouw DNA zichtbaar als een wit slijmerig wolkje op de scheidingslijn tussen 
het water en de alcohol.

Dit heb je nodig:

Water
Zout
Vloeibaar afwasmiddel
Ethanol (70%) of  isopropanol (70%). Beiden zijn een ontsmettingsalcohol die je kan kopen bij de 
apotheek. Voor de proef moet je deze alcohol in ijskoude toestand gebruiken. Leg het fl esje daarom 
eerst even in het vriesvak. 
Een eppendorfpotje. Dit is een soort reageerbuisje met een dop. Te koop bij de apotheek.
Een pipetje (van bv. een oogdruppelaar)
Een bekertje
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Ballistiek
Kogels en kogelhulzen die teruggevonden worden op de plaats van de misdaad dragen sporen van het gebruikte 
vuurwapen. De kogels vertonen krassen die door de spiraalvormige groeven van de loop veroorzaakt werden. De 
huls heeft een inslagputje van de slagpin bij het overhalen van de trekker. Al die sporen zijn voor elk vuurwapen 
uniek. Zo kan de politie de gevonden kogels en hulzen vergelijken met kogels en hulzen van een nieuw schot met 
het wapen waarvan ze willen weten of het gebruikt werd bij de misdaad. Vuurwapens gebruiken de gasdruk van 
het ontploffende kruit in de huls om een kogel met een hoge snelheid door de loop te stuwen. Met luchtdruk en 
aardappelkogels lukt dit ook…

1. Een aardappelpistool

Zo ga je te werk:

1. Snij een rauwe aardappel in schijfjes van ongeveer een cm dik. Je hoeft de aardappel niet eerst te 
schillen.

2. Neem je buis en doorboor de schijf aardappel. De buis of het rietje moet wel stevig genoeg zijn. Hou je 
duim op het uiteinde van je buis, dan gaat het gemakkelijker. Nu heb je een frietkogeltje geladen.

3. Draai het rietje of de buis om en herhaal stap twee.

4. Steek een satéstokje in één van je frietkogeltjes. Hou het rietje of de buis bij het frietje goed vast, dan 
prik je het satéstokje gemakkelijker in het frietje.

5. Duw nu vliegensvlug het satéstokje doorheen het rietje of de buis. Doordat je de ruimte met lucht 
tussen de twee frietjes heel snel kleiner maakt, verhoog je er de luchtdruk vliegensvlug. Die druk 
lanceert het voorste frietje zoals een echte kogel.

Wees voorzichtig bij dit proefje en richt nooit naar iemands lichaam!

Dit heb je nodig:

Een aardappel
Een aardappelmesje
Een lang rietje met stevige wanden (zonder 
buigstuk) of een stuk elektriciteitsbuis
Een satéstokje
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Gerechtelijke geneeskunde
Bij een verdacht overlijden zal een politiearts het lijk onderzoeken tijdens een autopsie. Hij wil de doodsoorzaak en 
het tijdstip van overlijden achterhalen. Dit geeft zeer nuttige informatie voor het verdere gerechtelijke onderzoek. 
Soms worden enkel lichaamsdelen van een onbekend slachtoffer gevonden en dan is elke informatie nuttig om zijn 
identiteit te achterhalen. Zelfs eenvoudige informatie zoals de lengte kan al helpen. Heb je enkel een been of een 
arm, dan kan zelfs daaruit de totale lichaamslengte berekend worden (bij benadering). Controleer even mee of dit 
wel klopt…

1. Bereken de totale lichaamslengte door het meten van ledematen.

Zo ga je te werk:

A) aan de hand van het dijbeen (femur).

1. Werk per twee. Meet zo precies mogelijk de lengte van het 
dijbeen van je partner. Het dijbeen is het lange bot in het 
bovenbeen tussen de heup en de knieschijf. Meet vanaf 
de knobbel die je in je heup voelt tot aan het begin van de 
knieschijf.

2. Vermenigvuldig die lengte van het dijbeen met 2,6.

3. Tel 65 cm bij de uitkomst. 

4. Meet nu de totale lengte van je partner en vergelijk beide 
uitkomsten. Benaderen beide gegevens elkaar?

B) aan de hand van de opperarm (humerus)

1. Werk per twee. Meet zo precies mogelijk de lengte van de opperarm van je 
partner. De opperarm loopt van de elleboog tot de schouder (meet tot aan de 
bovenkant van de schouder).

2. Is je partner een jongen, dan vermenigvuldig je die lengte met 3,69. Bij die 
uitkomst tel je er nog 59,41 cm bij.

3. Is je partner een meisje, dan vermenigvuldig je de lengte van de opperarm met 
3,06. Bij die uitkomst tel je er nog 64,26 cm bij.

4. Meet nu de totale lengte van je partner en vergelijk beide uitkomsten. 
Benaderen beide gegevens elkaar?

Dit heb je nodig:

Een meetlint of rolmeter
Een gewillig slachtoffer 
Een rekenmachientje
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Schoensporen
Op de plaats van een misdaad vinden de politiediensten vaak de afdrukken van schoenen: in modder, in stof en 
vuil, in sneeuw… Als deze sporen goed bewaard zijn geven ze niet alleen informatie over de schoenmaat van de 
dader. De politie kan de schoenen van de verdachten vergelijken met het gevonden spoor. Ze kijken of de patronen 
op de onderzijde van de zool en de beschadigingen en de slijtage ervan overeenstemmen met de tekening van het 
gevonden spoor. Om beter te kunnen vergelijken maken ze een afgietsel van het schoenspoor in gips.

1. Een schoenspoorafgietsel

Zo ga je te werk:

1. Maak een afdruk met je schoen in zand of zachte aarde. Zorg dat de afdruk diep 
genoeg is.

2. Knip met je schaar de onderkant van de schoendoos uit. Nu heb je een kader dat je 
omheen het schoenspoor kan plaatsen. Zorg ervoor dat je het lichtjes in de grond 
indrukt zodat er geen opening meer is tussen de grond en de onderste rand van de 
schoendoos.

3. Neem je plastic kom of maak een kom door een oude, 
versleten bal in twee helften te knippen.

4. Bereid nu je plaastermengsel voor: de verhouding is 
1 deel water tegen 1,5 deel gips. Begin met 300 ml 
water en 450 ml gipspoeder. Blijkt dit bij het gieten 
ontoereikend, dan herhaal je deze en de volgende 
stappen.

5. Giet eerst water in je kom en voeg dan beetje bij beetje gipspoeder bij. Roer alles goed met de garde 
totdat je een stevig ‘papje’ hebt bekomen. 

6. Giet nu je plaastermengsel in het schoenspoor. Bedek het spoor volledig. Je schoendooskader zorgt 
ervoor dat het mengsel niet wegloopt. Vul het kader tot ongeveer 1,5 cm hoogte.

7. Laat het plaastermengsel goed uitharden (20-30 min.). Verwijder vervolgens de schoendooskader en haal 
je afgietsel van de grond. De onderkant kan je dan voorzichtig ontdoen van zand of grond dat er nog zou 
aanhangen.

Dit heb je nodig:

Een oude, maar stevige schoendoos (het deksel heb je niet nodig)
Een schaar
Snelhardend gips (te koop in elke doe-het-zelf zaak)
Een plastic kom of een oude bal
Een fles water
Een garde (je kent dit misschien beter als een eierklopper)
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Robotfoto
Getuigen van een misdaad kunnen de politie helpen bij het maken van een robotfoto van de verdachte(n). Er zijn 
tekenaars die gespecialiseerd zijn in het maken van portretten van verdachten louter op basis van hun beschrijving 
door getuigen. Maar meestal bladert een getuige doorheen een ‘catalogus’ van ogen, neuzen, monden, kapsels… 
om zo deel voor deel het gezicht te reconstrueren van de verdachte. Het is gek om zien hoe bijvoorbeeld een andere 
vorm van neus een heel gezicht kan veranderen. Je kan dit zelf uitproberen met je vrienden…

1. Maak je eigen catalogus van gezichtsonderdelen voor robotfoto’s

Zo ga je te werk:

1. Vraag zoveel mogelijk vrienden als ‘fotomodel’.

2. Laat ze een voor een op een stoel neerzitten voor een foto. 
Vraag dat ze strak voor zich uitkijken. 

3. Zet je zelf recht tegenover je vriend(in) ook op een stoel (op een 
niet te grote afstand)

4. Neem een foto van hun aangezicht. Let er op dat je de foto’s 
altijd vanaf dezelfde afstand neemt met dezelfde zoom. Kadreer 
ook hun aangezicht in de zoeker telkens op dezelfde manier.

5. Print met behulp van de computer de foto’s op telkens dezelfde 
grootte af op papier.

6. Snij met je stanleymes de foto’s in de verschillende delen zoals 
aangegeven op de tekening.

7. Maak nu zelf je ‘catalogus’ van neuzen, ogen, oren, monden… 
en stel naar believen robotfoto’s samen.

Dit heb je nodig:

Digitale fotocamera
Computer en printer
Papier
Stanleymes
Liniaal


