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’ Waarom heb je gekozen voor de opleiding 
forensisch onderzoek?
Ik heb forensisch onderzoek altijd heel interessant 
gevonden, omdat er veel verschillende vakgebieden 
zijn waar je een beetje vanaf moet weten. Mij trok 
vooral pathologie (daarbij bestudeer je het ont-
staan en verloop van ziektes) en recherchewerk – 
speuren naar aanwijzingen, verbanden leggen. En 
stiekem ook wel een beetje de lugubere kant…

( Bij wat voor soort bedrijven kun je 
daarmee terecht?
Met dit diploma is het werkveld niet erg breed. 
Het is toch voornamelijk gericht op een baan bij de 
foren sische recherche of in een forensisch labora-
torium. Als je een dergelijke opleiding wilt doen, 
moet je dus heel goed voor ogen hebben wat je 
wilt en hoe je dat gaat bereiken. Ik besloot als 
tweedejaars al dat ik na mijn studie een forensisch 
adviesbureau wilde opzetten. Daar heb ik dus ook 
mijn stages op afgestemd. 

) Wat doe jij voor werk?
Samen met BaseClear, een laboratorium voor DNA-
onderzoek, heb ik het bedrijf FEKTS: forensisch 
advies opgezet. Wij verlenen forensisch advies aan 
juristen in het strafrecht. Iemand zit bijvoorbeeld 
vast omdat hij wordt verdacht van een misdrijf. Hij 
ontkent zelf dat hij het heeft gedaan. Er is echter 
DNA-materiaal van de verdachte gevonden, waar-
door de rechter hem of haar schuldig acht. Nu kan 
de advocaat van de verdachte mij vragen eens te 
kijken naar hoe dat DNA-onderzoek is uitgevoerd. 
En of de conclusies die aan de hand daarvan zijn 
getrokken, wel juist zijn en goed zijn geïnterpre-
teerd. Ik voer dan een analyse uit en stuur een 
adviesrapport naar de advocaat en de rechtbank. 

* Welke vaardigheden en eigenschappen 
heb je voor deze functie nodig?
Je mag in geen geval last hebben van een zwakke 
maag. Maar je moet het ook niet doen voor de 
sensatie, want spannend of sensationeel is het 
niet. Het is juist heel serieus en secuur werk. Een 
belangrijke voorwaarde is dat je objectief kunt 
blijven en je nooit laat leiden door emoties. Je 
mag nooit denken: ‘Die persoon zal het wel gedaan 
hebben’ – daar oordeelt de rechter over. 

+ Wat vind je leuk aan je werk?
Dat er zoveel verschillende onderwerpen zijn waar 
ik me mee bezighoud. Er valt zo veel te leren op 
forensisch gebied, daar heb je bijna twee levens 
voor nodig! Ik vind onderzoeken een van de in-
teressantste dingen die er zijn. En als ik een bij-
drage kan leveren aan een objectieve en eerlijke 
rechtspraak, dan heb ik mijn doel bereikt.  
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