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Resume 
 
Forensic science, an important part of the Federal Public Service Justice, contributes to 
solving criminal cases. The collection and analysis of evidence helps to answer to what 
exactly occurred and what can lead to identification. This master thesis has as main topic 
the bloodstains test with tetrabase, with which can be verified whether a foreign stain is 
blood or not. 
 
Verifying the presence of blood on evidence can be done using two validated test methods. 
The BLUESTAR® OBTI test and the HEMASTIX® test strips can be used. Both indicative tests 
should be purchased ready-to-use from the producer and are therefore expensive. The 
third, in this master thesis treated test methode, is the tetrabase test. The tetrabase test is 
based on a two-step procedure. The two solutions can be created in the lab. Because you 
can make the solutions yourself, it creates a large cost saving. In addition to the cost 
savings, the tetrabase test is also more user-friendly if you want to perform the test on site 
at the crime scene. 
 
To introduce the tetrabase test within the Laboratory for Technical and Scientific Police, a 
validation of the test method must be carried out. In order to apply the accreditation, we 
rely on the EN ISO/IEC 17025 standard. In this master thesis, different parameters 
concerning the tetrabase test are checked in order to contribute to the validation and the 
corresponding validation report. 
 
For the validation process, different substrates were used that served as a surface for the 
blood traces. The different substrates serve as an illustration of the possible surfaces that 
can be found at the crime scene. The different test setups used were each performed by 
10 different test persons to exclude the difference in handling. The repeatability was 
ensured by providing five blood traces per substrate. 
 
First and foremost, with the aid of a dilution series, a picture was sketched of the detection 
limit of the tetrabase test compared to the BLUESTAR® OBTI test and the HEMASTIX® test 
strips. The dilution series were performed for both male and female blood in combination 
with various anticoagulants. This in order to exclude the influence of these factors on the 
results. The tetrabase test has a maximum detection limit up to a dilution factor of 10-5 for 
blood. 
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Traces of blood from different age, being fresh, one and two months old and their potential 
influence on the results of the tetrabase test were investigated. From the results it can be 
concluded that age has no influence on the undiluted blood traces. The same conclusion 
also applies to diluted blood traces. However here the type of substrate does have an 
influence on the detection limit, causing a lost of sensitivity. 
 
Possible influences of different cleaning methods were examined to simulate situations 
where blood traces are washed away by the perpetrator. The manner of sampling plays an 
important role here, with hard and long rubbing with the side of the filter paper being 
preferred. This ensures the chance of absorbing sufficient blood particles. As a visual check 
on the tetrabase test, use can be made of the BLUESTAR® Forensic. Where, if blood traces 
are present, intense blue discoloration occurs under dimming of the light. 
 
The shelf life of the tetrabase solutions is very important, with the degradation under the 
influence of different temperatures and age being checked. Both factors go side by side, 
where the age always has its influence on the degradation. Higher temperatures such as 
60 °C have a major influence on the degradation of the functioning. At the root of this decay 
lays solution 2 with barium peroxide, involving a complete degradation after 9 days at 60°C. 
Extending the shelf life and reducing the degradation under the influence of high 
temperatures can be achieved by using sodium perborate as solution 2. Lower 
temperatures, such as 6 ° C, however, have no influence on the degradation compared to 
room temperature (23°C). Exposure to changing temperatures therefore results in a less 
severe degradation than if there is only a constant, high temperature of 60 ° C. Under the 
influence of age, where the tetrabase solutions are stored at room temperature, a 
reduction in detection limit by a factor of 10 is observed after an average of 53 days. If both 
factors, being the temperature and the age, are taken into account, it can be concluded 
that proper functioning can be ensured if the solutions are not older than the 
predetermined shelf life of one month at room temperature or lower (FT standard 251.01 
for tetrabase). 
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Samenvatting 
 
De forensische wetenschap, een belangrijk onderdeel binnen de Federale Overheidsdienst 
Justitie, draagt bij tot het oplossen van strafrechtelijke zaken. Het verzamelen en 
analyseren van bewijsmateriaal helpt antwoord te bieden op wat er zich precies voordeed 
en kan leiden tot een identificatie. Deze masterproef heeft betrekking  op de bloedvlekken 
test met tetrabase, waarmee nagegaan kan worden of een vlek al dan niet bloed is.  
 
Het verifiëren van de aanwezigheid van bloed op bewijsstukken kan aan de hand van reeds 
twee gevalideerde testmethodes. Zo kan gebruik gemaakt worden van de BLUESTAR® OBTI 
test en de HEMASTIX® teststrips. Beide indicatieve testen dienen gebruiksklaar bij de 
producent aangekocht te worden en zijn bijgevolg prijzig naar gebruik toe. De derde, in 
deze masterproef behandelde testmethode, is de tetrabasetest. De tetrabasetest berust 
op een tweestaps procedure, waarbij de twee oplossingen in het labo aangemaakt kunnen 
worden. Deze mogelijkheid van het zelf aanmaken van de oplossingen zorgt voor een grote 
kostenbesparing. Bovenop de kostenbesparing blijkt de tetrabasetest ook 
gebruiksvriendelijker indien men ter plaatse, op de plaats delict, de test wenst uit te 
voeren.  
 
Voor het introduceren van de tetrabasetest binnen het Laboratorium voor Technische en 
Wetenschappelijke Politie, dient een validatie van de testmethode uitgevoerd te worden. 
Om de accreditatie toe te passen, wordt gesteund op de norm EN ISO/IEC 17025. Aan de 
hand van deze masterproef worden verschillende parameters met betrekking tot de 
tetrabasetest nagegaan om zo bij te dragen aan de validatie en het bijhorende 
validatierapport.  
 
Voor het validatieproces werd gebruik gemaakt van verschillende substraten die als 
ondergrond voor de bloedsporen fungeerden. De verschillende substraten dienen hierbij 
als illustratie van de mogelijke ondergronden die teruggevonden kunnen worden op de 
plaats delict. De proeven werden telkens door 10 verschillende testpersonen uitgevoerd 
om het verschil in handeling uit te sluiten. De herhaalbaarheid werd verzekerd door het 
voorzien van vijf bloedsporen per substraat. 
 
Er werd eerst en vooral met behulp van een verdunningsreeks een beeld geschetst van het 
detectielimiet van de tetrabasetest ten opzichte van de BLUESTAR® OBTI test en de 
HEMASTIX® teststrips. De verdunningsreeks werd telkens uitgevoerd voor zowel mannelijk 
als vrouwelijk bloed in combinatie met verschillende antistollingsmiddelen. Dit om de 
invloed van deze factoren op de resultaten uit te kunnen sluiten. De tetrabasetest heeft 
hierbij een detectielimiet tot een verdunningsfactor van 10-5 voor bloed. 
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De invloed van de ouderdom van bloedsporen op de tetrabasetest werd nagegaan. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van vers, één en twee maand oud bloed. Uit de resultaten kan 
besloten worden dat de ouderdom geen invloed heeft op de onverdunde bloedsporen. 
Dezelfde conclusie kan getrokken worden uit de resultaten voor verdund bloed. Hier heeft 
het soort substraat echter wel een invloed op het detectielimiet, waardoor vaak aan 
gevoeligheid verloren wordt. 
 
Verschillende reinigingsmethodes werden toegepast om situaties, waarbij bloedsporen 
door de dader weggewassen wordt, na te bootsen. Hierbij speelt de manier van staalname 
een belangrijke rol. Het hard en lang wrijven met de zijkant van het filtreerpapier geniet de 
voorkeur. Met het hard en lang wrijven wordt de kans voor het opnemen van voldoende 
bloeddeeltjes verzekerd. Als visuele controle volgend op de tetrabasetest kan gebruik 
gemaakt worden van het BLUESTAR® Forensic waarbij, indien sprake van bloedsporen, een 
intense, blauwe verkleuring optreedt onder lichte verduistering.  
 
De houdbaarheid van de tetrabase-oplossingen is zeer belangrijk, waarbij de afbraak onder 
invloed van verschillende temperaturen in combinatie met de ouderdom nagegaan werd. 
Beide factoren gaan hand in hand, waarbij de ouderdom telkens een invloed heeft op de 
afbraak naast de factor temperatuur. Hogere temperaturen zoals 60°C hebben een grote 
invloed op de afbraak van de werking. Aan de basis van dit verval blijkt oplossing 2 met 
barium peroxide te liggen, waarbij sprake is van een volledige afbraak na 9 dagen. Het 
verlengen van de houdbaarheid en het reduceren van de afbraak onder invloed van hoge 
temperaturen kan met behulp van natriumperboraat als oplossing 2. Lagere temperaturen 
zoals 6°C hebben echter geen invloed op de afbraak vergeleken ten opzichte van de 
kamertemperatuur bij 23°C. Het blootstellen aan wisselende temperaturen geeft bijgevolg 
een minder felle afbraak, dan indien enkel sprake van een constante, hoge temperatuur 
van 60°C. Het nagaan van de invloed van de ouderdom met bewaring bij 
kamertemperatuur, geeft na gemiddeld 53 dagen een verlaging in detectielimiet met een 
factor 10. Indien dus met beide factoren, zijnde de temperatuur en de ouderdom rekening 
gehouden wordt, kan besloten worden dat een goede werking verzekerd kan worden 
indien de oplossingen niet ouder zijn dan de vooropgestelde houdbaarheid van één maand 
(FT-norm 251.01 voor tetrabase). 
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1. Inleiding 
 
Binnen de Federale Overheidsdienst Justitie wordt de forensische wetenschap als een 
belangrijk onderdeel beschouwd. Deze tak binnen de Gerechtelijke Federale Politie draagt 
bij tot het oplossen van strafrechtelijke zaken. Het sporenonderzoek helpt door bij het 
verzamelen en analyseren van belangrijk bewijsmateriaal antwoord te bieden op wat er 
zich precies voordeed en tot de identificatie van een mogelijke dader of slachtoffer over te 
gaan. De forensische wetenschap omvat meerdere specifieke onderzoeksgebieden, zoals 
het bloedspattenonderzoek en de ballistiek.  
 
Het sporenonderzoek wordt uitgevoerd door het Laboratorium voor Technische en 
Wetenschappelijke Politie (LTWP). Deze dienst heeft 27 uitvalbasissen in België met als 
taak het vastleggen, verzamelen en veiligstellen van sporen op de plaats delict (PD), om 
verder onderzoek uit te kunnen voeren. Eén van deze uitvalbasissen is gelegen te Gent in 
de Groendreef 181, waar de praktische uitvoering van deze masterproef plaatsvindt. In het 
LTWP te Gent staan 15 personen ter beschikking voor het helpen oplossen van 
verschillende misdrijven zoals diefstallen, geweldpleging of moord, door het vastleggen en 
verzamelen van sporen. In het LTWP zelf worden nog meer uitvoerige testen en 
onderzoeken gevoerd, die niet ter plaatse kunnen gebeuren zoals bijvoorbeeld 
cyanoacrylaatopdamping. De dienst is actief binnen het gerechtelijk arrondissement Gent-
Eeklo en de politiezones Vlaamse Ardennen, Brakel en Ronse. Vanaf 5 januari 2019 wordt 
voor de CRIME het gerechtelijk arrondissement en de politiezones verworpen om over te 
schakelen tot de volledige provincie Oost-Vlaanderen. De CRIME heeft betrekking tot alle 
dringende interventies, met uitzondering van de diefstallen. Per site worden verschillende 
functies ingevuld. De functies zijn: vijf hoofdinspecteurs Bijzondere Specialisatie (BS), twee 
hoofdinspecteurs, twee inspecteurs, drie CALog B’s en drie CALog C’s. Met drie lokale chefs 
per site en één overkoepelende chef voor de drie sites voor Oost-Vlaanderen. 
 
Op de PD worden vaak vreemde vlekken aangetroffen die al dan niet bloed kunnen zijn. 
Daar oude bloedvlekken een donkerbruine kleur aannemen, is het vaak moeilijk om een 
onderscheid te maken met vlekken afkomstig van andere substanties. Om deze 
bloedvlekken te differentiëren van andere vlekken, kan gebruik gemaakt worden van de 
gevalideerde BLUESTAR® OBTI test of HEMASTIX® teststrips. Deze indicatieve testen zijn 
echter prijzig en dienen gebruiksklaar aangekocht te worden. Een derde, goedkopere 
indicatieve test, is de tetrabasetest die in het laboratorium aangemaakt kan worden. 
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Deze masterproef heeft betrekking op de validatie van de tetrabasetest. Tetrabase wordt 
door bepaalde laboratoria toegepast om bloed te detecteren. De reactie betreft een 
éénduidige reactie, hetzij dus positief of negatief. Om de test te accrediteren dient een 
validatieproces uitgevoerd te worden, waarbij de invloeden van verschillende factoren op 
de test nagegaan worden. Het bepalen van de detectielimieten aan de hand van een 
verdunningsreeks en de verificatie van weggewassen bloed aan de hand van BLUESTAR® 
Forensic, werden telkens door mijzelf in het meervoud uitgevoerd. De overige testen die 
bijdragen tot de validatie werden telkens uitgevoerd door tien testpersonen. Zo kan de 
tetrabasetest officieel erkend worden voor het gebruik in meerdere Laboratoria voor TWP. 
 

2. Literatuurstudie 
 

2.1 Samenstelling en functies van het bloed 
 
Bloed kan aanschouwd worden als een vloeibaar weefsel, meer bepaald een steunweefsel. 
Dit omdat bloed bestaat uit cellen en delen daarvan, de corpusculaire elementen, die 
omgeven worden door een vloeibare matrix, het bloedplasma, genaamd. Bij een 
standaardpersoon van 70 kg bedraagt de hoeveelheid bloed ongeveer 7,5% (= ± 1/13) van 
zijn totale lichaamsgewicht. Dit komt voor de standaardpersoon neer op ongeveer vijf liter 
(Bernards et al., 2008; Grégoire et al., 2013).  
 
Bloed is een soort stroperige vloeistof met een rode kleur. Deze rode kleur wordt 
teruggevonden bij de mens, gewervelde dieren en ook bij een aantal ongewervelden. 
Bepaalde ongewervelden, waaronder de slak, hebben blauw bloed (Gielens, 2017). Indien 
onstolbaar menselijk bloed voor een langere tijd in een proefbuis gestockeerd of 
gecentrifugeerd wordt, kunnen twee lagen onderscheiden worden. Hierbij zullen de 
bloedcellen en bloedfragmenten die zwaarder zijn, uitzinken naar de bodem van de 
proefbuis en zorgen voor een rode kleur. De bovenste laag wordt gevormd door het 
bloedplasma, een heldere, lichtgele vloeistof (Grégoire et al., 2013). Om het bloed 
onstolbaar te maken kan gebruik gemaakt worden van natriumcitraat of EDTA, dat de 
calciumionen nodig voor het stollen van het bloed gaat binden (Bastiaanssen et al., 2007; 
Haalboom & Smit, 2008). De bloedcellen en de bloedfragmenten maken ongeveer 45% van 
het bloed uit, aangevuld met het resterende bloedplasma (Grégoire et al., 2013). 
 
Het bloed wordt door de bloedvaten doorheen het lichaam getransporteerd, waarbij het 
de functie vervult zuurstof te leveren aan de organen. Dit transport van zuurstofrijk bloed 
gebeurt in de stroomrichting van het hart weg en naar de organen toe.  
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Het zuurstofarme bloed wordt op zijn beurt naar het hart toe, van de organen weg gestuurd 
om in de longen opnieuw voorzien te worden van zuurstof (Grégoire et al., 2013). Ook de 
bevoorrading van voedingstoffen (aminozuren, suikers,…) naar de organen en het 
verwijderen van hun afvalstoffen (koolstofdioxide, ureum,…) spelen een belangrijke rol in 
de functies van het bloed. Dit in combinatie met het transport van de signaalmoleculen (de 
hormonen). Verder speelt het bloed een centrale rol met betrekking tot het 
immuunsysteem en het herstellen van beschadigingen door stolling (Gielens, 2017; Schaap 
& Van Dijck, 2007). Het correct uitvoeren van de verschillende functies eist dan ook een 
complex mengsel van cellen, zouten, eiwitten,… (Gielens, 2017) 
 
Onder de corpusculaire elementen kunnen drie soorten cellen teruggevonden worden 
(Bernards et al., 2008). Elke cel is hierbij afkomstig van één en dezelfde progenitor (= 
voorloper cel) en worden allen gevormd in het beenmerg (Bernards et al., 2008; Gielens, 
2017). De drie soorten cellen zijn de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de 
bloedplaatjes. Waarbij laatstgenoemden tot de bloedcellen behoren, hoewel er 
theoretisch geen sprake is van cellen (Grégoire et al., 2013). 
 

2.1.1 De rode bloedcellen 
 

2.1.1.1 Opbouw van rode bloedcellen 
 
De rode bloedcellen, ook wel aangeduid met de term erytrocyten, 
kunnen onderscheiden worden van de andere cellen door hun 
afwijkende vorm (figuur 2.1). Hierbij hebben ze hun eigen, 
typische biconcave vorm. Bij het aanschouwen van een erytrocyt, 
kan een ingedeukte ellips waargenomen worden. Het zijn dan 
ook deze cellen die zorgen voor de rode kleur van het bloed 
(Gielens, 2017). 
 
 
De mens heeft gemiddeld vijf tot zes miljoen erytrocyten per mm3 bloed. Dit komt neer op 
95% van alle bloedcellen aanwezig. Hiervoor wordt ook wel de term hematocriet 
toegepast, wat het relatieve erytrocytenvolume in het bloed voorstelt. Bij mannen 
bedraagt deze 40-50% van het totale bloedvolume, bij vrouwen 35-45% (Grégoire et al., 
2013).  
 
De erytrocyten hebben geen celkern en geen mitochondriën, waardoor ze nauwelijks aan 
stofwisseling doen. Dit heeft als gevolg dat er slijtage optreedt en de cel niet langer blijft 
bestaan dan 80-120 dagen (Bernards et al., 2008).  

Figuur 2.1: Rode bloedcellen 
(afmeting 8 µm) (Gielens, 
2017) 
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De afwezigheid van een celkern is dan ook de reden voor de ingedeukte vorm van de cel. 
De cel is hierbij bijna volledig gevuld met het eiwit hemoglobine (Hb) dat zorgt voor een 
rode kleur. Het roodkleurig eiwit bevat een ingebouwd ijzerion waaraan de zuurstof 
gebonden kan worden. Dit zorgt bijgevolg voor een groot zuurstofbindend vermogen in 
een zuurstofrijke omgeving (longen) en laat indien sprake van een zuurstofarme omgeving 
(actieve weefsels) het gebonden zuurstof gemakkelijk los. Hemoglobine gebonden met 
zuurstof, ook oxyhemoglobine genaamd, heeft een lichtrode kleur terwijl ongebonden 
hemoglobine (deoxyhemoglobine) donkerrood is van kleur (Gielens, 2017; Schaap & Van 
Dijck, 2007). Door de ingedeukte en platte vorm van de erytrocyten wordt de 
diffusieafstand tussen het hemoglobine en de zuurstof verkleind en zijn ze in zekere mate 
vervormbaar. Door deze vervormbaarheid kunnen de erytrocyten zelfs tot in de nauwste 
bloedvaatjes passeren (Grégoire et al., 2013).  
 

2.1.1.2 Hemoglobine 
 
Het model bekomen aan de hand van X-straaldiffractie volgens Perutz et al. (1960), duidt 
op een quaternaire structuur van het eiwit. Het hemoglobine vormt een pseudo-
symmetrisch tetrahedron dewelke vier bindingsplaatsen, ook wel heemgroepen genaamd, 
voor de zuurstof bevat (Stefan & Le Novère, 2013). De vier eiwitketens van het 
hemoglobine zijn opgebouwd uit twee alfa (α)- en twee beta (β)-ketens (figuur 2.2), en 
worden ook wel de subeenheden van de hemoglobine molecule genaamd (Gielens, 2017). 
 
 

 
Figuur 2.2: Structuur van hemoglobine in twee conformaties: “tensed (T)” links overeenkomstig met de 

deoxyvorm en “relaxed (R)” rechts overeenkomstig met de oxyvorm (Stefan & Le Novère, 2013) 

 
Elke keten is gebonden aan een heemgroep verantwoordelijk voor het binden van zuurstof 
(Berg et al., 2002). Het is opgebouwd uit een organisch component en een tweewaardig 
ijzerion (Fe2+). Het organisch component, protoporfyrine genaamd, is op zijn beurt 
opgebouwd uit vier pyrrolringen verbonden aan de hand van metheenbruggen om een 
tetrapyrrolring te vormen (figuur 2.3) (Berg et al., 2002; Bernards et al., 2008).  
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Vier methylgroepen, twee vinylgroepen en twee propionaat zijketens zijn hier aan 
verbonden (Berg et al., 2002). Het ijzeratoom centraal gelegen in het protoporfyrine maakt 
het mogelijk om zuurstof reversibel te binden, waardoor het zuurstof opgenomen of 
afgegeven kan worden naargelang de situatie. Onder de normale condities bevindt het 
ijzeratoom zich in de geoxideerde toestand Fe2+, maar kan het ook voorkomen als Fe3+ 
(Berg et al., 2002; Schaap en Van Dijck, 2007). Het ijzerion kan onder de geoxideerde Fe2+-
toestand twee bindingen aangaan, dit aan elke zijde van het heemvlak. De bindingsplaatsen 
worden het vijfde en de zesde coordinatieplaats genoemd, waarbij de vijfde 
coordinatieplaats bezet wordt door de imidazoolring, een histidineresidue van het 
proteïne. Indien het hemoglobine zich onder de vorm van deoxyhemoglobine bevindt, blijft 
de zesde coordinatieplaats vrij. Onder deze vorm bevindt het ijzerion zich 0,4 Å buiten het 
porfyrinevlak. Dit omdat het ijzerion onder zijn vorm van voorkomen net iets te groot is om 
in de vrije ruimte van de protoporfyrinering te passen (figuur 2.3) (Berg et al., 2002). 
 

 
 

Figuur 2.3: Structuur heemgroep (links) (Bernards, 2008), positie ijzerion in deoxyhemoglobine (rechts) (Berg 
et al., 2002) 

 
De binding van het zuurstof op de zesde coordinatieplaats vindt loodrecht op het vlak van 
de heemgroep plaats ter vorming van oxyhemoglobine (figuur 2.4) (Gielens, 2017). Dit 
zorgt voor een herordening van de elektronen met als gevolg dat het ion kleiner wordt en 
zich kan schikken in de vrije ruimte van de protoporfyrinering. Dit brengt echter een 
verandering van de quaternaire structuur met zich mee, waarbij overgegaan wordt van de 
T-staat naar de R-staat. Deze verandering kan het best voorgesteld worden indien de α- en 
β-ketens aanzien worden als een paar identieke αβ-dimeren (α1β1 en α2β2).  
Het binnendringen van het ijzerion in de vrije ruimte van de protoporfyrinering zorgt voor 
de verschuiving van het histidineresidue, welke deel uitmaakt van een α-helix die op zijn 
beurt mee beweegt. Het carboxyluiteinde van deze α-helix vormt het verbindingspunt 
tussen beide αβ-dimeren, wat resulteert tot het 15° roteren van de α1β1- en α2β2-dimeren 
ten opzichte van elkaar (Berg et al., 2002). 
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Figuur 2.4: Binding zuurstof op heemgroep met structurele verandering (Berg et al., 2002) 

 
Indien een erytrocyt zich in een zuurstofrijke omgeving bevindt zal deze zuurstof opnemen 
aan de hand van diffusie en wordt het zuurstof gebonden in de cel door de hemoglobine 
moleculen. Dit proces wordt aangeduid met de term oxygenatie. Indien sprake van een 
zuurstofarme omgeving komt het zuurstof opnieuw los van de heemgroep, waarna het 
diffundeert uit de cel om opgenomen te worden in een bepaalde cel van het nabijgelegen 
orgaan (r. 2.1). Dit kan plaatsvinden doordat er chemische veranderingen gebeuren in het 
Hb-eiwit naargelang er veel of weinig zuurstof aanwezig is op de plaats waar het erytrocyt 
zich bevindt. Echter kan een zekere competitie optreden met koolstofmonoxide (CO). 
Koolstofmonoxide is een sterk gif dat het zuurstoftransport verhinderd. Dit is te verklaren 
door het feit dat CO ongeveer 200 keer sterker bindt met het hemoglobine, wat ervoor 
zorgt dat de heemgroepen niet meer beschikbaar zijn voor het zuurstof. Dit irreversibel 
binden van het CO aan het ijzeratoom zorgt voor de vorming van carboxyhemoglobine 
(Gielens, 2017). 
 

𝐻𝑏 − 𝐹𝑒&' +	𝑂& 	↔ 	𝐻𝑏 − 𝐹𝑒 − 𝑂& (r 2.1) 
 

De binding die plaatsvindt tussen het hemoglobine en de zuurstof kan aangeduid worden 
met de term coöperatieve binding (Berg et al., 2002). Een coöperatieve binding vindt plaats 
wanneer het aantal bindingsplaatsen van een molecule die gebonden zijn door een bepaald 
specifiek type ligand, een niet-lineaire functie vormen met het ligand zijn concentratie. Dit 
kan dus te wijten zijn aan een bepaalde affiniteit voor het ligand afhankelijk van de 
hoeveelheid aan ligand dat gebonden is (Stefan & Le Novère, 2013).  
 
Zoals eerder aangehaald dient het zuurstof getransporteerd te worden via het bloed vanuit 
de longen, waar er sprake is van een relatief hoge (± 100 torr) partiële zuurstofdruk (pO2), 
naar de weefsels. In deze weefsels ligt de partiële zuurstofdruk veel lager (± 20 torr) (Torr 
vormt hierbij een eenheid van druk bekomen aan de hand van een 1 mm hoge kwikkolom 
bij 0°C en standaard valversnelling). In de longen wordt het hemoglobine zo goed als 
verzadigd met zuurstof, waardoor 98% van de bindingsplaatsen bezet worden.  
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Bij het aankomen van het hemoglobine in de weefsels daalt het aantal tot 32%. Dit komt 
neer op 66% (= 98%-32%) van de bindingsplaatsen die kunnen bijdragen tot het 
zuurstoftransport. Om dit te vergelijken met een niet-coöperatief transporteiwit, is het 
grootste aantal zuurstof dat getransporteerd kan worden onder dezelfde partiële 
zuurstofdruk slechts 38%. De coöperatieve binding zorgt er dus voor dat 1,7 keer meer 
zuurstof getransporteerd kan worden dan wanneer de bindingsplaatsen onafhankelijk van 
elkaar zouden zijn (Berg et al., 2002).  
 
Hoe deze coöperatieve binding bijdraagt tot een efficiënt zuurstoftransport kan 
weergegeven worden aan de hand van de sigmoïdale curve (figuur 2.5). Hierbij wordt de 
saturatie van het hemoglobine met zuurstof uitgezet in functie van de partiële 
zuurstofdruk. Uit de curve kan afgeleid worden dat, hoe meer zuurstof er gebonden is aan 
het hemoglobine, hoe gemakkelijker het gaat om meer zuurstof te gaan binden. Dit tot alle 
bindingen mogelijks verzadigd zijn. In dit geval is er sprake van een positieve coöperatieve 
reactie, waar in andere gevallen ook sprake kan zijn van een negatieve coöperatieve 
reactie. Meer specifiek kan gesproken worden van een homotrofe positieve 
coöperativiteit. De term homotroof wordt gebruikt indien een ligand de binding van 
liganden van dezelfde soort beïnvloed (het binden van zuurstof zorgt voor het binden van 
meer zuurstof) (Stefan & Le Novère, 2013).  
 

 
Figuur 2.5: Sigmoïdale curve ter vergelijking van de coöperativiteit van hemoglobine ten opzichte van een 

niet-coöperatief eiwit (Berg et al., 2002) 

 

2.1.2 De witte bloedcellen 
 
De witte bloedcellen of de leukocyten vormen de primaire cellen van het immuunsysteem. 
Ze bevinden zich zowel buiten als in de bloedsomloop waarbij er meerdere typen 
leukocyten aanwezig zijn. Onderling hebben ze naar vorm en functie toe weinig gemeen, 
maar hebben ze wel allemaal te maken met de verdediging van het lichaam (Bernards et 
al., 2008; Grégoire et al., 2013).  
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Er kan dus gesproken worden van een heterogene groep aan cellen waaronder drie types 
ondergebracht kunnen worden. Meer bepaald de granulocyten, de monocyten en de 
lymfocyten (Bernards et al., 2008).  
 
De troef van de leukocyten betrekt zich tot het feit dat meerdere ziekteverwekkers zoals 
virussen en bacteriën herkend kunnen worden en deze zeer selectief vernietigd kunnen 
worden. Dit zonder het toebrengen van enige schade aan de lichaamseigen cellen (Gielens, 
2017). Bij een infectie of allergische reactie zal het aantal witte bloedcellen dus toenemen 
(Schaap en Van Dijck, 2007). De leukocyten worden in het rode beenmerg en in lymfatische 
weefsels aangemaakt, waarbij hun levensduur uiteenloopt van enkele dagen tot enkele 
weken (Grégoire et al., 2013). 
 

2.1.2.1 De granulocyten 
 
De granulocyten komen in de grootste hoeveelheid voor en verblijven het langst in het rode 
beenmerg en ondergaan daar dan ook de verste rijping, om deze reden krijgen ze ook de 
naam myeloïde cellen (Bernards et al., 2008). Naar hun fysische eigenschappen kunnen ze 
onderscheiden worden door hun grote, gelobde kern en de opvallende grote hoeveelheid 
aan granulae (korrels) in hun cytoplasma. De granulocyten zijn gespecialiseerd in het 
opsporen van bacteriën en deze te vernietigen aan de hand van fagocytose. Aan de hand 
van de afvalstoffen door de bacteriën geproduceerd, kunnen de granulocyten 
aanwezigheid ervan achterhalen. Hierbij wringen ze zichzelf, tussen de cellen van de 
capillairwand, de bloedbaan uit (leukodiapedese) om zich zo in de richting van de bacteriën 
te bewegen (Grégoire et al., 2013).  
 
Ook de granulocyten kunnen verder onderverdeeld worden in drie subtypes. Meer bepaald 
de neutrofiele, de basofiele en de eosinofiele. 
 
De neutrofiele granulocyten verblijven voor slechts een korte periode in het bloed. Binnen 
de 24 uren verlaten ze de bloedsomloop om zich te nestelen in het weefsel. Hier worden 
ze na twee tot vijf dagen door de macrofagen afgevoerd, dit indien ze door hun 
fagocyterende vermogen niet te veel schadelijke stoffen hebben opgenomen, waardoor ze 
vroeger afsterven. Ook de basofiele en eosinofiele granulocyten verlaten de bloedsomloop, 
maar hun functie in de periferie is verschillend (Bernards et al., 2008). 
 
De basofiele granulocyten vormen namelijk buiten de bloedbaan zogenaamde 
‘mestcellen’. Deze naam is afkomstig van de kleuringseigenschappen van hun zeer 
korrelrijke cytoplasma. Laatste bevatten verschillende met basische kleurstoffen kleurbare 
stoffen, waaronder het stollingsremmende heparine en de neurotransmitter histamine. 
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Laatste speelt niet enkel een rol als overdrachtsstof in het zenuwstelsel, maar speelt ook 
een rol bij allergische reacties. De basofielen kunnen lang blijven bestaan in het weefsel 
(Bernards et al., 2008). 
 
Ook de eosinofiele granulocyten hebben betrekking tot allergische reacties en bevatten 
zich met eosine kleurende korrels. Ze bevatten onder meer enzymen om cellen af te breken 
(de lysozymen). De levensduur is gelijklopend met deze van de neutrofiele, waarbij beiden 
in staat zijn tot fagocytose (Bernards et al., 2008). 
 

2.1.2.2 De monocyten 
 
De monocyten zijn de grootste leukocyten, die een grote C-vormige kern bevatten. Ze 
worden net zoals de granulocyten aangemaakt in het rode beenmerg, waar ze na een korte 
rijping, het beenmerg verlaten om enkele dagen in het bloed te verblijven. Indien sprake 
van een infectie kunnen ze aan de hand van leukodiapedese de bloedbaan verlaten, waarna 
ze zich als macrofagen verspreiden over de weefsels. Hier fungeren ze als schoonmakers 
waar ze de ziekteverwekkende bacteriën en dode lichaamscellen opruimen (Bernards et 
al., 2008; Grégoire et al., 2013).  
 

2.1.2.3 De lymfocyten 
 
De lymfocyten zijn relatief kleine cellen, die een grote celkern bevatten. De vroegste 
ontwikkeling van deze cellen vindt eveneens plaats in het beenmerg. Waarna een bepaald 
deel van de cellen het beenmerg verlaten in een vroeg stadium van de ontwikkeling om 
verder te rijpen in het lymfatisch weefsel, meer bepaald de thymus (= zwezerik) (Bernards 
et al., 2008; Grégoire et al., 2013). Dit kleine orgaan is relatief groot bij kinderen, maar 
verschrompelt met de adolescentie. Toch blijft het orgaan zijn functie als 
ontwikkelingsplaats behouden, van waaruit ze verspreid worden als T-lymfocyten. Deze 
vestigen zich in de lymfeklieren en andere lymfoïde weefsels, zoals de wand van het 
spijsverteringskanaal waar ze verder rijpen en delen. Tijdens de ontwikkeling splitsen ze 
verder op in drie subtypes. De drie subtypes zijn de celdodende TC-lymfocyten, de 
cytokineproducerende helpercellen (TH-lymfocyten) en de immuunresponsregulerende 
Treg-cellen. Naar morfologie toe zijn de verschillende types identiek maar bevatten ze elk 
verschillende receptormoleculen. Dit zorgt er dan ook voor dat ze allen een verschillende 
rol vervullen in het immuunrespons (Bernards et al., 2008).  
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2.1.3 De bloedplaatjes 
 
De bloedplaatjes of de trombocyten zijn de kleinste van de corpusculaire elementen 
(Bernards et al., 2008). Het zijn zeer kleine celfragmenten die ontstaan door afsnoeringen 
van stamcellen in het rode beenmerg. Net zoals de erytrocyten hebben ze geen celkern, 
waar bij de erytrocyten, de rijping verantwoordelijk is voor het afwezig zijn van de celkern. 
In het geval van de trombocyten is dit te wijten aan de afsnoering die plaatsvindt (Bernards 
et al., 2008; Grégoire et al., 2013). Ze zijn opgebouwd uit een beetje celplasma dat 
omgeven wordt door een kwetsbaar, onregelmatig celmembraan. Indien sprake van een 
verwonding dient de bloeding zo snel mogelijk te stoppen, dit om ernstig bloedverlies of 
het binnendringen van micro-organismen te voorkomen (Bernards et al., 2008). 
Tromboplastinogeen, aanwezig in de trombocyten, die een belangrijke rol speelt in de 
bloedstolling helpt hierbij (Grégoire et al., 2013). 
 

2.1.4 Het bloedplasma 
 
Het bloedplasma bestaat voor 90% uit water, waarin de hoog- en laagmoleculaire stoffen 
zijn opgelost (Bernards et al., 2008). Onder de laagmoleculaire stoffen vallen de 
elektrolyten. Elektrolyten zijn zouten die indien aangebracht in water, uiteenvallen in 
negatieve en positieve deeltjes (ionen). Belangrijke elektrolyten zijn natrium (Na+), kalium 
(K+), calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), chloor (Cl-) en bicarbonaat (HCO3

-). De totale 
concentratie aan ionen hebben een belangrijke invloed op het watergehalte van het bloed 
en hierdoor ook op de bloeddruk. Een zout-ion in oplossing wordt omgeven door 
watermoleculen, waarbij de hoeveelheid afhankelijk is van de ionsoort. Hierbij wordt dan 
ook gesproken van een kristalloïd-osmotische waarde (KOW) van het bloed. Hoe meer 
zouten, hoe hoger de KOW-waarde en hoe meer water door de oplossing wordt 
aangetrokken. Een aantal van deze ionen vormt een pH-buffer, waarbij het bloed op een 
pH van 7,4 gehandhaafd dient te worden. Hierbij is het bicarbonaat-ion de belangrijkste 
bufferende elektrolyt (Grégoire et al., 2013). 
 
De groep van hoogmoleculaire stoffen bestaat uit de plasma-eiwitten (Bernards et al., 
2008). Ze worden aangemaakt in de lever en hebben net zoals de elektrolyten in oplossing, 
een watermantel om zich heen. Dit zorgt voor een colloïd-osmotische waarde (COW) die 
samen met de KOW instaat voor de osmotische waarde van het bloed. De helft van alle 
plasma-eiwitten bestaat uit het kleine eiwit albumine. De COW en de bufferende werking 
worden dan ook vooral door dit eiwit gehandhaafd (Grégoire et al., 2013). 
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Een tweede groep wordt gevormd door de globulinen onderverdeeld in de α-globulinen 
(alfaglobulinen), die samen met de β-globulinen (bètaglobulinen) instaan voor 
transportfuncties. De γ-globulinen (gammaglobulinen) ook wel de immunoglobulinen 
genaamd spelen een belangrijke rol in de afweer van het lichaam (Grégoire et al., 2013). 
 
De derde groep met name het fibrinogeen omvat het kleinste deel van de plasma-eiwitten. 
Het is de voorloper van het eiwit fibrine, dat een grote rol speelt bij de bloedstolling. Indien 
fibrinogeen verwijderd wordt uit het bloedplasma, is er sprake van bloedserum dat 
gebruikt kan worden voor bloedtransfusies door zijn onstolbaarheid (Grégoire et al., 2013). 
 
 

2.2 Detectiemethodes bloed 
 

2.2.1 BLUESTAR® OBTI 
 
De BLEUSTAR® OBTI test (UPC HU-829, Monaco) is een immunochromatografische test om 
de aanwezigheid van menselijk bloed na te gaan. Deze test is gevalideerd binnen het 
Laboratoria voor TWP en dient bijgevolg voor de forensische identificatie van menselijk 
bloed (Hochmeister et al., 1999). Het pakket bestaat uit twee delen, de teststrook en het 
opvangbuisje met als transportmedium TRIS buffer (tris(hydroxymethyl)methylamine) pH 
7,5 (figuur 2.6). Gebruik van deze buffer verzekerd een constante pH, die de pH van het 
bloed benaderd (Nzytech, 2018). Door zijn de simpele proefopzet is er geen nood aan 
laboratoriumapparatuur, waardoor de test op het PD zelf uitgevoerd kan worden. Door de 
aanwezigheid van een uitstrijkje in het opvangbuisje, kan over de vreemde vlek gewreven 
worden of kan gebruik gemaakt worden van andere methodes zoals een tandenstoker of 
een swab (Hermon et al., 2003).  
 

 
Figuur 2.6: Opvangbuisje met TRIS buffer pH 7,5 (links) en teststrook (rechts) (CrimeTech, 2018) 
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De test maakt gebruik van monoklonale anti-humane hemoglobine antilichamen, welke 
geconjugeerd zijn aan deeltjes van een rode kleurstof, en die kunnen binden met 
hemoglobine (figuur 2.7). Hierbij vervult het hemoglobine de rol van het antigen die gaat 
binden met het monoklonale antilichaam. Dit antigen-antilichaamcomplex migreert op het 
membraan van de teststrook tot de reactiezone bereikt wordt, waar geïmmobiliseerd 
polyklonale anti-humane Hb antilichamen gebonden zijn. De gevormde antilichaam-
antigen-antilichaam ‘sandwich’ concentreert de rode kleurstofdeeltjes op deze plaats 
waardoor een rode lijn tevoorschijn komt. Deze rode kleur dient bijgevolg ter indicatie van 
de aanwezigheid van menselijk hemoglobine. Ongebonden monoklonaal anti-humane 
hemoglobine antilichamen migreren verder op het membraan tot de controle zone, waar 
geïmmobiliseerde anti-immunoglobuline antilichamen aanwezig zijn. Ook hier wordt een 
complex gevormd met het opconcentreren van de rode kleurstof en de vorming van een 
rode controlelijn tot gevolg. De test wordt pas als geldig aanschouwd als de rode lijn in de 
controle zone tevoorschijn komt. Er is dus sprake van een positieve test indien twee rode 
lijnen zichtbaar zijn, een negatieve test beschikt enkel over een rode controlelijn 
(Hochmeister et al., 1999). Het voordeel van immunochromatografische testen is dat er 
geen vals positieve resultaten mogelijk zijn, wat bij kleur katalytische testen (zie 2.2.2 en 
2.2.3) wel mogelijk is (Johnston et al., 2008). 
 

 
Figuur 2.7: Reactiemechanisme BLUESTAR® OBTI test voor de identificatie van menselijk bloed (Hochmeister 

et al., 1999) 
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2.2.2 SIEMENS HEMASTIX® teststrips 
 
Net zoals de BLEUSTAR® OBTI test berust het systeem van de HEMASTIX® teststrips op de 
detectie van hemoglobine. De detectie vindt plaats door een verkleuring die optreedt ten 
gevolge van een chemische oxidatie. Het pigmentvormend substraat 3,3’,5,5’-
tetramethylbenzidine (TMB) wordt geoxideerd door het aanwezige 
diisopropylbenzeendihydroperoxide onder de katalyserende werking van hemoglobine 
aanwezig in het bloed (Marquez & Dunford, 1997). De test berust hierbij dus op de 
peroxidase-achtige activiteit van het hemoglobine, waarbij overgegaan wordt van de 
gereduceerde, gele vorm van TMB naar de geoxideerde, groene vorm (figuur 2.8) (National 
Forensic Science Technology Center, 2003). De keuze voor benzidine berust op de hoge 
gevoeligheid en de sterk visuele kleuring die plaatsvindt (Lee et al., 2001).  
 

 
Figuur 2.8: Structuurformule van gereduceerde, gele vorm TMB (links) en geoxideerde, groene vorm (rechts) 

(Sigma-Aldrich, 2018) 

 
 
De oxidatie-reductie reactie, gekatalyseerd door het peroxidase kan algemeen voorgesteld 
worden aan de hand van reactievergelijking r.2.2 (Lee et al., 2001).  
 

𝐴𝐻& +	𝐻&𝑂& 	
-./012345.
6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯8 	𝐴 +	2	𝐻&𝑂  (r.2.2) 

 
De reactie anders voorgesteld (r.2.3) (Lee et al., 2001): 
 

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑒𝑒𝑟𝑏𝑎𝑎𝑟	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡	DEEEEEEFEEEEEEG
(IJ.K/J005)

+ 	𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒	
N.O0PJ0Q2R.
6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯8	𝐺𝑒𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑒𝑟𝑑	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡	DEEEEEEFEEEEEEG

(P.IJ.K/3)
  (r.2.3) 

 
Daar de basis van de verkleuring ligt bij de oxidatie-reductie reactie kunnen bepaalde sterk 
oxiderende producten de oxidatiereactie laten plaatsvinden zonder de aanwezigheid van 
hemoglobine. Deze vals positieve resultaten kunnen zich voordoen bij huishoudproducten 
die sterk oxiderende componenten bevatten. Ook bepaalde groenten en fruit zoals 
appelen, merikswortel en broccoli bevatten voldoende peroxidases om vals positieve 
resultaten te veroorzaken (Lee et al., 2001).  
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2.2.3 Tetrabasetest 
 
Een derde methode ter detectie van bloed is de tetrabasetest die berust op de 
aanwezigheid van hemoglobine en zijn peroxidase-achtige activiteit. Tetrabase ondergaat 
hierbij een reactie met het peroxide waardoor een blauwe verkleuring optreedt (NFI, 
2007a). Het uitvoeren van de test gebeurt aan de hand van twee verschillende oplossingen: 
een tetrabase-oplossing en een oplossing van bariumperoxide (BaO2) of natriumperboraat 
(NaBO3. (H2O)n). Het tetrabase, met als systematische naam N,N,N’,N’-tetramethyl-4-4’-
diaminodifenylmethaan, fungeert hierbij als de kleurstof die tijdens de reactie wordt 
omgezet (de Graaf et al., 2007; NFI, 2007a). De tetrabase-oplossing wordt telkens als eerste 
aangebracht en biedt dan ook het voordeel dat vals positieve resultaten onmiddellijk 
weergegeven worden door een blauwe verkleuring. Dit is één van de grote voordelen aan 
het tweedelig karakter van de test. Voorbeelden van vals positieven zijn oxiderend metaal 
en chloorbevattende schoonmaakmiddelen (NFI, 2007a). Echter kunnen ook vals negatieve 
resultaten optreden indien de oplossingen te oud zijn en hun reactievermogen verloren 
hebben. In tegendeel tot de BLEUSTAR® OBTI test dient bij het tetrabase en de HEMASTIX® 
teststrips de menselijke afkomst van het bloedspoor nagegaan te worden via amplificatie 
van het DNA (Schaap & Van Dijck, 2007). 
 
Het principe van de tetrabasetest berust op voorgaande reactievergelijking r.2.2 (Schaap & 
Van Dijck, 2007). 
 
2.2.4 BLUESTAR® Forensic 
 
BLUESTAR® Forensic (BL-FOR-TAB8, Monaco) is een hoog performant reagens dat 
toegepast wordt voor het zichtbaar maken van latente bloedsporen aan de hand van 
chemiluminescentie (Blum et al., 2006). Het is de opvolger van luminol (5-amino-2,3-
dihydro-1,4-ftaalazinedion), een chemiluminescent product gebruikt voor de detectie van 
oud, moeilijk waarneembaar en zelfs niet waarneembare, weggewassen bloedsporen. Het 
stond dan ook toe dat bloedsporen die voor het menselijk oog niet waarneembaar zijn, 
gedetecteerd, bestudeerd en gecollecteerd konden worden. Aan het gebruik van luminol 
zijn echter bepaalde nadelen verbonden, zo is een zo goed als volledig verduistering 
benodigd om de bloedsporen zichtbaar te maken en te kunnen fotograferen. De 
chemiluminescentie die optreedt is van korte duur, waardoor constante of regelmatige 
verneveling van het product benodigd is. Dit regelmatig vernevelen verminderd de 
zichtbaarheid en kan een overvloedige hoeveelheid tot gevolg hebben, waardoor uitlopers 
ontstaan. Alhoewel de BLUESTAR® Forensic gebaseerd is op luminol en volgens hetzelfde 
reactiemechanisme werkt, is het gebruiksvriendelijker voor de forensische onderzoekers.  
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Het benodigd namelijk geen volledige verduistering, behoudt zijn zichtbaarheid bij 
herhaalde verneveling, is gebruiksvriendelijker in aanmaak en heeft een betere 
houdbaarheid (Dilbeck, 2005).  
 
Het mechanisme berust op het produceren van een chemiluminescente reactie in de 
aanwezigheid van een basische oplossing, een oxideermiddel, vaak H2O2, en een 
katalysator. Producten die in staat zijn om de reactie te katalyseren zijn heemgroepen en 
peroxidases (Bluestar-Forensic, 2004). Het geproduceerde licht is een intens blauw licht, 
waarbij geen warmte geproduceerd wordt (Blum et al., 2006). Het reactiemechanisme 
wordt weergegeven in figuur 2.9, waarbij een dianion, een geëxciteerde tussentoestand 
van het luminol, gevormd wordt. Het terugvallen van deze geëxciteerde toestand naar de 
grondtoestand gaat gepaard met het uitzenden van een intens blauw licht dat met het 
blote oog waargenomen kan worden (Barni et al., 2007).  
 

 
Figuur 2.9: Luminol chemiluminescentie reactiemechanisme (Barni et al., 2007) 

 

2.3 De Gerechtelijke Federale Politie 
 
De algemene directie van de gerechtelijke politie, ook aangeduid met de term Gerechtelijke 
Federale Politie (FGP), maakt gebruik van gespecialiseerde bovenlokale diensten indien een 
gespecialiseerde aanpak vereist wordt. Hierbij wordt gestreefd naar de identificatie van 
criminele netwerken en dadergroepen, maar ook naar de destabilisering ervan. Dit door 
het opsporen van criminele fenomenen, het voorkomen dat criminele daden uitgevoerd 
worden, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van 
criminele organisaties (Politie-Federale Politie, 2018).  
 
Deze onderzoeken worden voor het grootste deel uitgevoerd op gedeconcentreerd niveau, 
meer bepaald door gedeconcentreerde gerechtelijke directies. Elk gerechtelijk 
arrondissement bevat namelijk een gedeconcentreerde directie van de federale 
gerechtelijke politie die elk op zijn beurt beschikt over een LTWP. De belangrijkste taken 
omvatten het uitvoeren van sporenonderzoeken of het uitvoeren van gerechtelijke 
onderzoeken, achtereenvolgens onder de leiding van het parket of de onderzoeksrechter 
(Comité P, 2016; Politie-Federale Politie, 2018). 
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2.4 Kwaliteit en accreditatie 
 
2.4.1 Kaderbesluit 2009/905/JBZ 
 
Met betrekking tot accreditatie van de aanbieders van forensische diensten die 
laboratoriumactiviteiten verrichten, werd door de Raad van de Europese Unie op 30 
november 2009 het kaderbesluit opgesteld. Het doel stelt volgens artikel 1 van het 
kaderbesluit dat (Comité P, 2016): “De resultaten van laboratoriumactiviteiten die worden 
verricht door geaccrediteerde aanbieders van forensische diensten in een lidstaat, door de 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare 
feiten, worden erkend als gelijkwaardig aan de resultaten van laboratoriumactiviteiten die 
worden verricht door aanbieders van forensische diensten die in iedere andere lidstaat zijn 
geaccrediteerd voor o.” Bijlage I omvat de complete versie van het kaderbesluit 
2009/905/JBZ.  
 
Om dit doel te kunnen bereiken dienen alle diensten die laboratoriumactiviteiten 
verrichten te voldoen aan de ISO 17025-norm (Comité P, 2016). 
 
 

2.4.2 ISO 17025-norm 
 
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een onafhankelijke, niet-
gouvernementele organisatie die samenwerkt met 162 nationale standaardorganisaties. 
De ISO 17025-norm biedt de algemene vereisten die gesteld worden met als competentie 
testen en kalibraties uit te voeren in laboratoria. De norm werd voor het eerst gepubliceerd 
in 1999, waarna het herzien werd in 2005 en sinds 2017 een nieuwe structuur volgt. Om 
aan deze norm te voldoen dient een laboratorium over een functioneel 
kwaliteitsmanagement te beschikken en dient het te voldoen aan de eisen om 
rechtsgeldige meetresultaten voort te brengen (ISO, 2017; NBN, 2017).  
 
Laboratoria die wensen de norm na te komen, worden onderworpen aan een externe 
audit. Deze audit wordt uitgevoerd door BELAC, de Belgische Accreditatieinstelling. De 
norm draagt dan ook bij tot het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem, de 
administratie en de technische handelingen (ISO, 2017; NBN, 2017). BELAC is de enige 
Belgische accreditatieinstelling en werd opgestart op 31 januari 2006. Het controleert de 
conformiteit van laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen met de 
opgedragen normen. De accreditaties worden door de Belgische staat herkent, daar ze 
werken conform de internationale eisen met betrekking tot het beheer van de 
accreditatieinstellingen (FOD Economie, 2018). 
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2.4.3 FT-norm 251.01 
 
De Forensisch-Technische normen (FT-normen) dragen bij tot het professioneel verlopen 
van opsporen en veiligstellen van sporen nagelaten bij een misdrijf. De beschreven eisen, 
voorwaarden en aanbevelingen mogen niet verward worden met voorgaande ISO-norm. 
Laatste heeft enkel betrekking tot de handelingen in het laboratorium zelf, terwijl de FT-
normen beschrijven hoe het best gehandeld wordt in een bepaalde situatie op de PD zelf. 
Ze variëren hierbij van adviserende aard tot het geven van bepaalde richtlijnen. Deze FT-
normen worden toegepast in Nederland, maar ook de Belgische politie heeft kennis 
hiervan (NFI, 2007b). De FT-norm 251.01 heeft hierbij betrekking tot de tetrabasetest 
(Schaap & Van Dijck, 2007).  
 

3. Materiaal en methoden 
 

3.1 Aanmaak reagentia 
 
3.1.1 Materiaal benodigdheden 

• Maatkolven (100 ml) 
• Gegradueerde pipet (5 ml) 
• Maatbeker (50 ml)  
• Trechters 
• Weegschaaltjes 
• Handschoenen 
• Veiligheidsbril 
• Labojas 
• Weegschaal (OHAUS Galaxy™ 400D, G400D0) 
• Parafilm 
• Proefbuizen 
• Proefbuizenrek 
• Filtreerpapier (Macherey-Nagel 615 Rundfilter) 
• Micropipet (50 µl) 
• Micropipet tips 
• Druppelflesjes 
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3.1.2 Benodigde chemische producten 

 
Tabel 3.1: Lijst chemische producten 

Product Molecuulformule Producent CAS-
nummer 

H-zinnen 

Tetrabase C17H22N2 Alfa Aesar 101-61-1 H350, H400, H410 
Azijnzuur CH3COOH VEL 64-19-7 H226, H314 
Natriumperboraat 
tetrahydraat 

NaBO3.4(H2O) UCB Biopharma 94048133 H315 

Barium peroxide BaO2 Riedel-De Haën 1304-29-6 H272, H302, H332 
 
Het gebruik van de producten vond telkens plaats onder de trekkast. Bij het aanmaken van 
de oplossingen werden telkens handschoenen, een labojas en veiligheidsbril gedragen, 
waarbij telkens gewerkt werd volgens de veiligheidsvoorschriften en de FT-norm 251.01 
voor tetrabase (Bijlage II). 
 

3.1.3 Tetrabasetest 
 
Zoals beschreven in 2.2.3, bestaat de tetrabasetest uit twee oplossingen. Een eerste 
oplossing of de tetrabase-oplossing en een tweede oplossing met barium peroxide of 
natriumperboraat. 
 

3.1.3.1 Oplossing 1 
 
Voor de bereiding van oplossing 1, werd 0,5 gram van het tetrabase opgelost in 10 ml 
azijnzuur. Er werd voldoende gezwenkt met de maatkolf om het tetrabase in oplossing te 
brengen. De oplossing werd vervolgens aangelengd tot 100 ml met gedestilleerd water.  
 
Na het aanmaken van oplossing 1 werd de oplossing verdeeld over de druppelflesjes 
voorzien van een etiket met opschrift ‘oplossing 1’. Een etiket met de datum van aanmaken 
kan een beeld bieden voor de houdbaarheid bij langere bewaring. 
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3.1.3.2 Oplossing 2 
 
De bereiding van oplossing 2 kan volgens twee recepturen plaatsvinden. Recept 1 werd 
aangemaakt met barium peroxide, terwijl recept 2 natriumperboraat bevatte.  
 
Voor het aanmaken van oplossing 2 volgens recept 1, werd 5 gram barium peroxide 
opgelost in 10 ml azijnzuur verdund met gedestilleerd water. Er werd opnieuw voldoende 
omgezwenkt om het oplossen te bevorderen. De oplossing werd verder aangelengd met 
gedestilleerd water tot de maatstreep van 100 ml.  
 
De aanmaak van recept 2 verliep gelijkaardig aan recept 1, waarbij gebruik gemaakt werd 
van 3 gram natriumperboraat. De oplossing werd verdeeld over de druppelflesjes en werd 
voorzien van een houdbaarheidsetiket met aanduiding van de oplossing. 
 
 

3.2 Uitvoering van de testen 
 
3.2.1 Tetrabasetest 
 
Het uitvoeren van de tetrabasetest kan plaatsvinden op verschillende manieren. Zo kan er 
gebruik gemaakt worden van een opgevouwen filtreerpapiertje, een al dan niet 
bevochtigde (fysiologisch water) swab of kan het rechtstreeks op de vreemde vlek 
aangebracht worden. Op de PD wordt standaard gebruik gemaakt van een gevouwen 
filtreerpapiertje.  
 
Het filtreerpapiertje werd hierbij tweemaal gevouwen waarna over de vreemde vlek 
gewreven werd. Dit wrijven kan plaatsvinden met de zijkant of het puntje van het 
filtreerpapier. Na het nemen van het monster werden de oplossingen druppelsgewijs, in 
volgorde van oplossing 1 en oplossing 2, aangebracht op het filtreerpapier. Deze volgorde 
blijkt belangrijk voor het uitsluiten van vals positieve resultaten beschreven in 2.2.3. Hierna 
volgde een visuele inspectie waarbij nagegaan werd of er een blauwe verkleuring 
plaatsvond en er al dan niet sprake was van bloed.   
 

3.2.2 BLEUSTAR® OBTI test 
 
Bij het toepassen van de BLUESTAR® OBTI test werd gebruik gemaakt van een plastic 
tandenstoker of een bevochtigde (TRIS buffer) swab om een monster van de vreemde vlek 
te nemen. Met de tandenstoker of de swab werd over de vreemde vlek gewreven, waarna 
ze vervolgens in het opvangbuisje met TRIS buffer aangebracht werden.  
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Er werd goed geschud, waarna de oplossing één minuut diende te rusten. Na het verstrijken 
van deze minuut rust, werd het rode lipje van het opvangbuisje afgebroken en werden drie 
druppels van de oplossing (120 µl) op de teststrook aangebracht. Belangrijk hierbij is dat 
de teststrook zich op een vlakke ondergrond bevindt. Na het toe druppelen van de 
oplossing werd vijf minuten gewacht om het resultaat af te lezen. (Bijlage III: Handleiding) 
 

3.2.3 SIEMENS HEMASTIX® teststrips 
 
Het testen van een vreemde vlek met de HEMASTIX® teststrips vond plaats met behulp van 
een bevochtigde (fysiologisch water) swab. De swab werd over de vreemde vlek gewreven, 
waarna deze op het testvakje van de strip gedrukt werd. Het aflezen van de resultaten 
gebeurde tussen de één tot twee minuten.  
 

3.3 Validatieproces 
 
Voor de validatie van de tetrabasetest werd gebruik gemaakt van verschillende substraten 
als ondergrond. Het gebruik van verschillende substraten dient ter illustratie van de 
verschillende situaties die zich voor kunnen doen op de PD. Het verschil van de substraten 
zit zich vooral in het al dan niet poreus zijn van de ondergronden, waarbij het bloed 
gedeeltelijk in de ondergrond kan dringen. Er werd gekozen voor logische substraten die 
een rol kunnen spelen in een sporenonderzoek. Zo werd gebruik gemaakt van verschillende 
soorten textiel (100% katoen, 100% polyester, 65% polyester-35% katoen, jeans en 
deurmat), poreuze oppervlakken (karton, krantenpapier, betonklinker, kandla, graniet, 
chinees arduin, ruw hout, behangpapier, multiplex en MDF) en niet-poreuze oppervlakken 
(plint en tegel met glazuurlaag), leder en kunstleder. 
 
De verschillende proefopstellingen werden telkens door 10 testpersonen uitgevoerd. Het 
laten uitvoeren van de proeven door meerdere testpersonen sluit het verschil in handeling 
uit. Voor het verzekeren van de herhaalbaarheid van de proef, werd er telkens gebruik 
gemaakt van vijf bloedsporen per substraat. De manier van handelen van de verschillende 
testpersonen werd nagegaan om enig mogelijks verschil in resultaten te verklaren. 
Personen die eerder gebruik maakten van tetrabase, werden vrijgelaten in hun manier van 
handelen. Personen die echter nooit in aanraking kwamen met tetrabase werden door 
middel van een SOP (Bijlage IV) (Standard Operating Procedure) over de handeling 
geïnformeerd.  
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3.3.1 Bepaling detectielimiet aan de hand van verdunningsreeks 
 
Om een beeld te krijgen van het detectielimiet van de tetrabasetest werd gebruik gemaakt 
van een verdunningsreeks. Aan de hand van deze verdunningsreeks werd de tetrabasetest 
getoetst ten opzichte van eerder gevalideerde testen, namelijk de BLUESTAR® OBTI test en 
de HEMASTIX® teststrips. Voor de verdunning van het bloed werd gewerkt tot een 
verdunningsfactor van 10-10. De verdunning vond plaats volgens tabel 3.2, waarbij telkens 
1 ml van voorgaande oplossing verdund werd met 9 ml fysiologisch water. Het fysiologisch 
water dient om de osmotische waarde van het plasma na te kunnen bootsen en eventuele 
afbraak van de bloedcellen te vermijden. Fysiologisch water bestaat uit een 0,9% NaCl-
oplossing. Voor de aanmaak van 100 ml fysiologisch water diende 9 gram NaCl opgelost te 
worden in gedestilleerd water.  
 
Tabel 3.2: Methode aanmaak verdunningsreeks 

Nummer 
proefbuis 

Verdunningsfactor Volume voorgaande 
verdunning (ml) 

Volume fysiologisch 
water (ml) 

1 100 0 0 
2 10-1 1 9 
3 10-2 1 9 
4 10-3 1 9 
5 10-4 1 9 
6 10-5 1 9 
7 10-6 1 9 
8 10-7 1 9 
9 10-8 1 9 

10 10-9 1 9 
11 10-10 1 9 

 
 
De verdunningsreeks werd getest aan de hand van verschillende methodes voor zowel de 
tetrabase, de BLUESTAR® OBTI test en de HEMASTIX® teststrips. Voor de tetrabasetest 
werd het verdund bloed aangebracht op filtreerpapier. Het uitvoeren van de test gebeurde 
door middel van het rechtstreeks toe druppelen op het staal of aan de hand van een 
tweede filtreerpapier waarmee over de druppel gewreven werd. Een derde methode 
omvatte het rechtstreeks toe druppelen in de proefbuis met verdunning. De aangebrachte 
hoeveelheid bloed bedroeg telkens 50 µl, overeenkomstig met de hoeveelheid van een 
druppel. 
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Voor de vergelijkende test BLUESTAR® OBTI werd telkens 50 µl van de verdunning 
rechtstreeks in het opvangbuisje aangebracht en werd er aan de hand van een 
tandenstoker of bevochtigde swab over een filtreerpapier met de verdunning gewreven. 
Laatste werden vervolgens in het opvangbuisje aangebracht. Ook voor de HEMASTIX® 
teststrips werd gebruik gemaakt van een bevochtigde swab waarbij over het filtreerpapier 
werd gewreven of in de proefbuis met verdunning werd bevochtigd. 
 

3.3.2 Invloed ouderdom bloedspoor 

3.3.2.1 Onverdund bloed 
 
Meerdere ouderdommen van bloedsporen werden getest aan de hand van het tetrabase. 
Hierbij werd de eventuele invloed van de ouderdom van het bloedspoor op de 
tetrabasetest nagegaan. Er werd gebruik gemaakt van verse bloedsporen (maximaal 24 uur 
oud), één maand en twee maand oude bloedsporen op de verschillende substraten als 
ondergrond. Het voorkomen van één of twee maand oud bloed is echter minder courant, 
daar het LTWP vaak binnen de 24 uur ter plaatse is op de PD. 
 

3.3.2.2 Verdunningsreeks 
 
Met behulp van een één maand en twee maand oude verdunningsreeks aangebracht op 
de verschillende substraten, werd opnieuw het detectielimiet bepaald. Ditmaal werd 
nagegaan of de ouderdom van de stalen een invloed heeft op de detectielimiet van de 
aangebrachte verdunningsreeksen. Ook hierbij werd opnieuw vergeleken ten opzichte van 
de gevalideerde BLUESTAR® OBTI test en de HEMASTIX® teststrips. 
 
3.3.3 Detectie weggewassen bloed met tetrabasetest 
 
Om na te gaan tot in welke mate weggewassen bloed nog detecteerbaar is voor de 
tetrabasetest, werden de bloedsporen weggewassen met de hand en/of met behulp van 
de wasmachine indien sprake van textiel. Het wegwassen met de hand vond plaats met 
behulp van WypAll doeken en meerdere reinigingsmiddelen. Dit dient ter simulatie van het 
wegwassen van het bewijsmateriaal door de dader. Daar dit in de meeste gevallen 
plaatsvindt binnen de tijdspanne van 24 uur, werd gebruik gemaakt van drie en 24 uur oud 
bloed. Voor het wegwassen met de hand werd gebruik gemaakt van courante 
reinigingsmiddelen zoals chloorwater, wasbenzine en detergent, warm en koud water. Het 
wrijven aan de hand van de WypAll doeken vond plaats tot alle zichtbare bloedsporen 
verwijderd waren. 
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3.3.4 Verificatie weggewassen bloed aan de hand van BLUESTAR® Forensic 
 
Om de aanwezigheid van niet of moeilijk zichtbare bloedsporen bij weggewassen bloed na 
te gaan, kan gebruik gemaakt worden van de BLUESTAR® Forensic. Het drie en 24 uur oud 
weggewassen bloed dat eerder werd getest aan de hand van tetrabase, werd beneveld met 
de BLUESTAR® Forensic oplossing. Hiermee kan getoetst worden of de niet zichtbare 
bloedsporen, die al dan niet detecteerbaar zijn met behulp van de tetrabasetest, een 
eventueel positief resultaat geven gebruik makende van de BLUESTAR® Forensic methode. 
 
3.3.5 Invloed van temperatuur op houdbaarheid tetrabase-oplossingen 
 
De tetrabase-oplossingen worden vaak blootgesteld aan verschillende temperaturen in de 
dienstwagens. Zo kan de temperatuur op een warme zomerdag in de dienstwagen oplopen 
tot wel 60 °C, waarna deze gedurende de nacht opnieuw in temperatuur daalt. Om de 
invloed van deze schommelende temperaturen op de tetrabase oplossingen na te gaan, 
werden de druppelflesjes met de tetrabase-oplossingen bij verschillende temperaturen 
geplaatst. Om de lagere temperaturen te simuleren, werden beide oplossingen bij 6 °C in 
de koelkast geplaatst, de hogere temperatuur van 60 °C werd bekomen aan de hand van 
de broedstoof. Voor de simulatie van beide temperaturen werd gebruik gemaakt van zowel 
recept 1 als recept 2 voor oplossing 2. Het vergelijken van het verlies aan werking voor 
beide recepten stond bij tot de bepaling van het meest geschikte recept voor deze 
temperaturen.  
 
Naast de invloed van een constante temperatuur, werd ook gebruik gemaakt van een 
wisselende temperatuur. Dit om de realiteit van het opwarmen en afkoelen van de 
dienstwagens na te bootsen. De tetrabase-oplossingen werden hierbij telkens gedurende 
enkele uren afwisselende in de koelkast en de broedstoof gestoken.  
 
Om het verlies in werking na te gaan, werd gebruik gemaakt van een verdunningsreeks 
aangebracht op filtreerpapier waarop rechtstreeks de tetrabase-oplossingen werden toe 
gedruppeld.  
 
3.3.6 Houdbaarheid in functie van ouderdom tetrabase-oplossingen 
 
Volgens de documentatie voor het recept van de tetrabase-oplossing door Schaap & Van 
Dijck (2007), dienen de oplossingen na één maand vernieuwd te worden om een goede 
werking te garanderen. Deze houdbaarheid werd nagegaan en vergeleken voor de 
verschillende recepten met behulp van de verdunningsreeks. De oplossingen werden 
telkens bewaard op kamertemperatuur bij 23 °C uit het directe zonlicht. 
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4. Resultaten en bespreking 
 
4.1 Interpretatie resultaten 
 
Voor de interpretatie van de blauwe verkleuring bij de aanwezigheid een positief resultaat, 
werd een beoordelingsschaal opgesteld (tabel 4.1). In de praktijk voldoet het optreden van 
een verkleuring ter bevestiging van de aanwezigheid van bloed, dit ongeacht de intensiteit 
van de kleuring die optreedt. Echter werd voor de validatie gebruik gemaakt van een schaal 
voor de intensiteit van kleuren. Dit ter bepaling van de optimale methode voor de 
uitvoering van de handeling. De beoordeling gebeurde hierbij telkens op filtreerpapier, 
waarmee al dan niet over de substraten werd gewreven (tabel 4.2). Een score van 0 tot 5 
werd toegekend, gaande van een negatief tot een zéér sterk positief resultaat.  
 
Tabel 4.1: Intensiteitsscores (0-5) met gekoppelde graad van kleuring voor de tetrabasetest 

Intensiteitsscore Graad van kleuring 
0 Geen kleuring 

1 Zéér licht kleuring 

2 Lichte kleuring 

3 Normale kleuring 

4 Sterke kleuring 

5 Zéér sterke kleuring 
 
Tabel 4.2: Visualisatie van de graad van kleuring voor de verschillende intensiteitsscores 

Intensiteits
score 

0 1 2 3 4 5 

Visualisatie 
graad van 
kleuring 
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4.2 Bepaling detectielimiet aan de hand van verdunningsreeks 
 
Voor de bepaling van het detectielimiet met behulp van een verdunningsreeks werd 
gebruik gemaakt van verse bloedstalen, waarbij de bloedstalen nooit ouder dan drie uur 
waren. De testen werden telkens door mijzelf in het viervoud uitgevoerd, dit om enig 
verschil in resultaat uit te sluiten bij het gebruik van een verschillend antistollingsmiddel in 
combinatie met bloed afkomstig van een man of vrouw. De twee aanwezige 
antistollingsmiddelen waren EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) en natriumcitraat. 
Telkens werd gebruik gemaakt van recept 1 voor oplossing 2 van de tetrabasetest, waarbij 
vermeld wordt indien gebruik gemaakt werd van recept 2.  
 

4.2.1 Antistollingsmiddel EDTA 

4.2.1.1 Man 
 
De resultaten voor de tetrabasetest werden beoordeeld aan de hand van de 
intensiteitsscores. Voor de BLUESTAR® OBTI test en de HEMASTIX® teststrips werd 
nagegaan of er al dan niet sprake was van een positieve reactie. 
 
Uit tabel 4.3 kan besloten worden, dat een duidelijk verschil in intensiteitsscores 
waargenomen kan worden. Afhankelijk van de verschillende testmethodes is een minder 
duidelijke of duidelijkere verkleuring waar te nemen (figuur 4.1 t.e.m. 4.3). Maar ook naar 
detectielimiet voor een welbepaalde verdunningsfactor kan enig verschil teruggevonden 
worden. Het rechtstreeks toe druppelen op het filtreerpapier of in de proefbuis heeft het 
hoogste detectielimiet (verdunningsfactor 10-5) weer van het tetrabase, terwijl de praktisch 
toegepaste methode door het LTWP, met behulp van een tweede filtreerpapier, slechts 
een detectielimiet heeft tot de verdunningsfactor 10-3. 
 
Het vergelijken met de BLUESTAR® OBTI test (tabel 4.4) en de HEMASTIX® teststrips (tabel 
4.5) geeft een duidelijk verschil naar detectielimiet weer tussen de verschillende testen. De 
HEMASTIX® teststrips is de gevoeligste detectiemethode met een verdunningsfactor van 
10-6. Deze heeft betrekking tot de rechtstreekse meting in de proefbuis zelf. Het gebruik 
van een bevochtigde swab op een verdund bloedspoor, zorgt voor een verlaagd 
detectielimiet van 10-4. Voor de rechtstreekse meting met behulp van de BLUESTAR® OBTI 
test wordt slechts een detectielimiet met verdunningsfactor 10-3 bekomen, terwijl het 
gebruik van de plastic tandenstoker enkel zuiver bloed (100) detecteert. 
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Tabel 4.3: Gemiddelde intensiteitsscores van de verschillende testmethodes voor de tetrabasetest (man, 
EDTA, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Filtreerpapier 
(rechtstreeks) 

filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

Proefbuis 

1 5 5 5 
2 5 2 5 
3 5 1 5 
4 4 1 5 
5 3 0 3 
6 1 0 1 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 

 
 

   

   
Figuur 4.1: Visuele weergave van de positieve resultaten voor de rechtstreekse meting van de tetrabasetest 

volgens proefbuisnummer 
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Figuur 4.2: Visuele weergave van de positieve resultaten voor de onrechtstreekse meting van de 

tetrabasetest volgens proefbuisnummer 

 

 
Figuur 4.3: Visuele weergave tetrabasetest voor proefbuizen 2, 3, 4, 5, 6 en 7  

 
Tabel 4.4: Resultaten BLUESTAR® OBTI test voor beide testmethodes (man, EDTA, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Opvangbuisje 
(rechtstreeks) 

Plastic tandenstoker 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + - 
3 + - 
4 + - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 
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Tabel 4.5: Resultaten HEMASTIX® teststrips voor beide testmethodes (man, EDTA, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer verdunning Swab proefbuis 
(rechtstreeks) 

Swab filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + 
5 + + 
6 + - 
7 + - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 

 
4.2.1.2 Vrouw 
 
De bekomen resultaten voor het gebruik van bloed van een vrouw zijn gelijkaardig aan deze 
van een man (tabel 4.6 t.e.m. 4.8). Enig verschil naar intensiteit van kleuren bij proefbuis 5 
werd waargenomen ten opzichte van tabel 4.3 voor de man. Dit heeft echter geen enkele 
invloed op het detectielimiet. Ongeacht het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren van 
de drie testen, werd er dus geen verschil naar detectielimiet waargenomen ten opzichte 
van het bloed van een man. 
 
Tabel 4.6: Gemiddelde intensiteitsscores van de verschillende testmethodes voor de tetrabasetest (vrouw, 
EDTA, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Filtreerpapier 
(rechtstreeks) 

filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

Proefbuis 

1 5 5 5 
2 5 2 5 
3 5 1 5 
4 4 1 5 
5 2 0 3 
6 1 0 1 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 
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Tabel 4.7: Resultaten BLUESTAR® OBTI test voor beide testmethodes (vrouw, EDTA, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Opvangbuisje 
(rechtstreeks) 

Plastic tandenstoker 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + - 
3 + - 
4 + - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 

 
 
Tabel 4.8: Resultaten HEMASTIX® teststrips voor beide testmethodes (vrouw, EDTA, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Swab proefbuis 
(rechtstreeks) 

Swab filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + 
5 + + 
6 + - 
7 + - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 
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4.2.2 Antistollingsmiddel natriumcitraat 
 
4.2.2.1 Man 
 
Naar het gebruik van een verschillend antistollingsmiddel voor mannelijk bloed, wordt 
geen groot verschil in resultaten waargenomen (tabel 4.9 t.e.m. 4.11). Opnieuw is er een 
variatie naar intensiteit van kleuring waar te nemen, maar heeft dit op zijn beurt geen 
invloed op het detectielimiet. Voor de onrechtstreekse meting van de tetrabasetest is 
daling in detectielimiet waar te nemen met een factor 10. Laatste valt te verklaren door 
fouten van het menselijk oog, daar vaak sprake is van een zéér lichte verkleuring. 
 
Tabel 4.9: Gemiddelde intensiteitsscores van de verschillende testmethodes voor de tetrabasetest (man, 
natriumcitraat, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Filtreerpapier 
(rechtstreeks) 

filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

Proefbuis 

1 5 5 5 
2 5 2 5 
3 5 1 5 
4 4 0 5 
5 3 0 2 
6 1 0 1 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

Tabel 4.10: Resultaten BLUESTAR® OBTI test voor beide testmethodes (man, natriumcitraat, in viervoud 
uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Opvangbuisje 
(rechtstreeks) 

Plastic tandenstoker 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + - 
3 + - 
4 + - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 

 
Tabel 4.11: Resultaten HEMASTIX® teststrips voor beide testmethodes (man, natriumcitraat, in viervoud 
uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Swab proefbuis 
(rechtstreeks) 

Swab filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + 
5 + + 
6 + - 
7 + - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 

 
4.2.2.2 Vrouw 
 
Ook bij het gebruik van natriumcitraat als antistollingsmiddel voor het vrouwelijk bloed, 
worden zo goed als dezelfde resultaten teruggevonden overeenkomstig met voorgaande 
proeven van de man voor EDTA en natriumcitraat. Kleine verschillen in resultaten kunnen 
opnieuw verklaard worden door het aanwezig zijn van zéér lichte verkleuringen of kleine 
verschillen in intensiteit van kleuren (tabel 4.12 t.e.m. 4.14). 
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Tabel 4.12: Gemiddelde intensiteitsscores van de verschillende testmethodes voor de tetrabasetest (vrouw, 
natriumcitraat, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Filtreerpapier 
(rechtstreeks) 

filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

Proefbuis 

1 5 5 5 
2 5 2 5 
3 5 1 5 
4 4 1 5 
5 2 0 3 
6 1 0 1 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 

 
Tabel 4.13: Resultaten BLUESTAR® OBTI test voor beide testmethodes (vrouw, natriumcitraat, in viervoud 
uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Opvangbuisje 
(rechtstreeks) 

Plastic tandenstoker 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + - 
3 + - 
4 + - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 
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Tabel 4.14: Resultaten HEMASTIX® teststrips voor beide testmethodes (vrouw, natriumcitraat, in viervoud 
uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Swab proefbuis 
(rechtstreeks) 

Swab filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

1 + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + 
5 + + 
6 + - 
7 + - 
8 - - 
9 - - 

10 - - 
11 - - 

 
 
4.2.3 Verschillende receptuur 
 
Met behulp van de verdunningsreeks kan de gevoeligheid van andere recepturen voor de 
tetrabase-oplossingen nagegaan worden. Zo werd het detectielimiet voor recept 2 van 
oplossing 2 bepaald en werden de concentraties van de standaard tetrabase-oplossingen 
verhoogd. 
 

4.2.3.1 Recept 2 (natriumperboraat) 
 
De bekomen intensiteitsscores voor natriumperboraat als oplossing 2, duiden op een 
intensere kleuring bij de rechtstreekse testmethode (tabel 4.15). Bij het onrechtstreeks 
uitvoeren van de tetrabasetest en het toe druppelen in de proefbuis, werden dezelfde 
intensiteiten van kleuren teruggevonden. Vergelijkend met de testen uitgevoerd met 
oplossing 2 voor recept 1 (4.2.1 en 4.2.2), werd hetzelfde detectielimiet bekomen. Het 
rechtstreeks toe druppelen in de proefbuis gaf een lagere detectielimiet weer (10-4). 
Opnieuw kan enig verschil optreden door de fouten van het menselijk oog. 
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Tabel 4.15: Gemiddelde intensiteitsscores van de verschillende testmethodes voor de tetrabasetest 
(natriumperboraat, in viervoud uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Filtreerpapier 
(rechtstreeks) 

filtreerpapier 
(onrechtstreeks) 

Proefbuis 

1 5 5 5 
2 5 2 5 
3 5 1 5 
4 4 1 5 
5 3 0 2 
6 2 0 0 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 

 
 
4.2.3.2 Verhoogde concentratie oplossing 1 en 2 
 
De massahoeveelheden van de standaardoplossingen (recept 1) werden met 40% 
verhoogd. Dit bedroeg voor oplossing 1 en oplossing 2 achtereenvolgend 0,7 gram 
tetrabase en 7 gram bariumperoxide. Het gebruik van een grotere hoeveelheid aan 
tetrabase zorgde voor intensere paarsgekleurde oplossing vergeleken met de het originele 
recept. In tegenstelling tot oplossing 1, werd voor oplossing 2 geen visueel verschil 
waargenomen. 
 
Het toepassen van de rechtstreekse en onrechtstreekse testmethode, toont geen verschil 
naar detectielimiet voor de nieuwe recepten. Naar intensiteit van de kleuring kan ook geen 
onderscheid gemaakt worden met het origineel recept (tabel 4.16). Het verhogen van de 
massahoeveelheden heeft dus geen invloed op de gevoeligheid of intensiteit van kleuren 
van de tetrabasetest. Dezelfde resultaten werden bekomen bij het combineren van één 
van de nieuwe oplossingen met de originele oplossingen. 
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Tabel 4.16: Gemiddelde intensiteitsscores van de rechtstreekse en onrechtstreekse testmethodes voor de 
tetrabasetest (combinatie nieuw recept, nieuw 1 + origineel 2 en origineel 1 + nieuw 2, in viervoud 
uitgevoerd) 

Proefbuisnummer 
verdunning 

Filtreerpapier (rechtstreeks) filtreerpapier (onrechtstreeks) 

1 5 5 
2 5 2 
3 5 1 
4 4 1 
5 3 0 
6 1 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 

10 0 0 
11 0 0 

 

4.3 Invloed ouderdom bloedspoor 
 
Om na te gaan of de ouderdom van het bloedspoor op de PD al dan niet invloed heeft op 
de resultaten van de tetrabasetest, werden meerdere bloedstalen uitgezet met een 
verschillende ouderdom. Het uitvoeren van de tetrabasetest door de tien testpersonen 
vond plaats zoals besproken bij “3.3 Validatieproces”.  
 
4.3.1 Onverdund bloed 

4.3.1.1 Vers bloed 
 
Het uitvoeren van de tetrabasetest voor vers bloed gaf telkens een positief resultaat met 
een intensiteitsscore van 5 weer. Tabel 4.17 geeft de resultaten voor de verschillende 
substraten als ondergrond, uitgevoerd door testpersoon 1, weer. Alle tien de testpersonen 
bekwamen dezelfde positieve resultaten, waarbij de intensiteitsscores telkens het 
maximum behaalden en alle vijf de bloedsporen positief testten. Dit ongeacht het al dan 
niet poreus zijn van de ondergronden, het gebruik van het puntje of de zijkant van het 
filtreerpapier en de kracht en hoeveelheid van het wrijven. 
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Tabel 4.17: Resultaten van vers bloed op verschillende substraatondergronden (testpersoon 1, in vijfvoud 
uitgevoerd) 

Substraat Aantal positieve 
resultaten 

Deurmat 5/5 
Jeans 5/5 
100% katoen 5/5 
65% polyester-35% katoen 5/5 
100% polyester 5/5 
Leder 5/5 
Kunstleder 5/5 
Plint deur 5/5 
Behangpapier 5/5 
Karton 5/5 
Krantenpapier 5/5 
Multiplex 5/5 
Onbehandeld hout 5/5 
Kandla 5/5 
Chinees arduin 5/5 
Gebakken klei 5/5 
Graniet 5/5 
Betonklinker 5/5 
MDF 5/5 

 
4.3.1.2 Eén maand oud bloed 
 
Gelijklopend aan de testen uitgevoerd bij het vers bloed, werden dezelfde resultaten 
bekomen voor het bloed van één maand oud (tabel 4.18). Dit opnieuw ongeacht de 
verschillende factoren die een mogelijke invloed kunnen hebben op de testen.  
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Tabel 4.18: Resultaten van één maand oud bloed op verschillende substraatondergronden (testpersoon 1, in 
vijfvoud uitgevoerd) 

Substraat Aantal positieve 
resultaten 

Deurmat 5/5 
Jeans 5/5 
100% katoen 5/5 
65% polyester-35% katoen 5/5 
100% polyester 5/5 
Leder 5/5 
Kunstleder 5/5 
Plint deur 5/5 
Behangpapier 5/5 
Karton 5/5 
Krantenpapier 5/5 
Multiplex 5/5 
Onbehandeld hout 5/5 
Kandla 5/5 
Chinees arduin 5/5 
Gebakken klei 5/5 
Graniet 5/5 
Betonklinker 5/5 
MDF 5/5 

 
4.3.1.3 Twee maand oud bloed 
 
Ook de resultaten van het twee maand oud bloed zijn gelijklopend met deze van het vers 
en één maand oud bloed (tabel 4.19). Algemeen kan besloten worden dat de ouderdom 
van het bloedspoor geen invloed heeft op de waarnemingen van de tetrabasetest. Indien 
getest wordt in de aanwezigheid van onverdund bloed, speelt de handeling bij staalname 
geen rol. Beide handelingen, het gebruik van het puntje of de zijkant van het filtreerpapier, 
geven telkens een zéér duidelijke intensiteit van kleuren (intensiteitsscore 5). Hiernaast kan 
besloten worden dat, indien sprake van onverdund bloed, de porositeit van de ondergrond 
van geen belang is. Substraten zoals ruw hout, textiel en beton, waarbij de bloedvlek diep 
was ingetrokken kunnen nog steeds met enig gemak gedetecteerd worden met behulp van 
de tetrabasetest.  
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Tabel 4.19: Resultaten van twee maand oud bloed op verschillende substraatondergronden (testpersoon 1, 
in vijfvoud uitgevoerd) 

Substraat Aantal positieve 
resultaten 

Deurmat 5/5 
Jeans 5/5 
100% katoen 5/5 
65% polyester-35% katoen 5/5 
100% polyester 5/5 
Leder 5/5 
Kunstleder 5/5 
Plint deur 5/5 
Behangpapier 5/5 
Karton 5/5 
Krantenpapier 5/5 
Multiplex 5/5 
Onbehandeld hout 5/5 
Kandla 5/5 
Chinees arduin 5/5 
Gebakken klei 5/5 
Graniet 5/5 
Betonklinker 5/5 
MDF 5/5 

 
4.3.2 Verdunningsreeks 
4.3.2.1 Eén maand oud bloed 
 
Bij het vergelijken van de resultaten voor de verschillende testen ter bepaling van het 
detectielimiet van een bepaalde verdunningsfactor, wordt de hoogste gevoeligheid 
teruggevonden bij de HEMASTIX® teststrips (tabel 4.20). Gevolgd door de tetrabasetest en 
de minst gevoelige BLUESTAR® OBTI test. De substraten zijn geordend volgens hun 
porositeit, waarbij bovenaan de tabellen de meest poreuze substraten opgelijst worden. 
De porositeit neemt af naar onderen in de tabel toe. De invloed van porositeit weerspiegeld 
zich hierbij in de bekomen detectielimieten. Dit vooral met betrekking tot de tetrabase- en 
de BLUESTAR® OBTI test, waarbij de afname van porositeit van het substraat een verhoging 
in gevoeligheid voor detectie met zich meebrengt. De porositeit bemoeilijkt namelijk het 
opnemen van voldoende bloeddeeltjes om een positieve test te bekomen.  
 
Tabel 4.21 geeft de bekomen detectielimieten weer voor de tetrabasetest en de 
BLUESTAR® OBTI test, waarbij gebruik gemaakt werd van een bevochtigde swab. De swab 
vervangde hierbij de standaardhandeling met het gevouwen filtreerpapier en het gebruik 
van de plastic tandenstoker. Het gebruik van de bevochtigde swab had algemeen het beste 
effect op de gevoeligheid voor de BLUESTAR® OBTI test. 
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Voor de tetrabasetest werd enkel een betere gevoeligheid bekomen voor het substraat 
tapijt en ruw hout. Deze substraten zorgen namelijk voor een sterke absorptie van het 
bloed, dat met behulp van de vochtige swab opgenomen kan worden.  
De substraten waarbij een hogere detectielimiet bekomen werd, worden aangeduid in het 
vet. Dit biedt vooral een voordeel bij de zéér poreuze substraten waar geen detectie 
mogelijk was (tabel 4.20). 
 
Het rechtstreeks toe druppelen van de tetrabase oplossingen op de bloedstalen bood voor 
bepaalde substraten een verhoging van de gevoeligheid (tabel 4.22). Deze winst aan 
gevoeligheid is vooral opnieuw waar te nemen bij de poreuze substraten waarbij het bloed 
in de poriën migreert. Door de aanwezigheid van het bloed in deze poriën wordt de 
staalname met behulp van filtreerpapier, tandenstoker of swab bemoeilijkt om voldoende 
staal op te kunnen nemen voor de detectie ervan. 
 
Tabel 4.20: Detectielimiet van de verschillende substraten voor de tetrabasetest, BLUESTAR® OBTI test en 
HEMASTIX® teststrips (één maand oud bloed, in tweevoud uitgevoerd) 

 
Substraat 

Detectielimiet verdunningsfactor 
Tetrabase BLUESTAR® OBTI HEMASTIX® 

Karton 10-4 10-2 10-3 

Ruw hout 10-1 10-1 10-3 
Tapijt 10-2 10-1 10-3 
Krantenpapier 10-2 10-1 10-3 
Jeans 10-2 10-1 10-2 
100% polyester 10-1 100 10-3 
65% polyester-35% katoen 10-2 100 10-3 
100% katoen 10-2 100 10-2 
Betonklinker 10-2 100 10-6 
Kandla 10-2 100 10-6 
Graniet 10-3 10-1 10-6 
Chinees arduin 10-3 10-1 10-6 
Gebakken klei 10-4 10-1 10-6 
Plint 10-3 10-1 10-6 
Behangpapier 10-3 10-1 10-4 
Leder 10-4 10-1 10-5 
Kunstleder 10-4 10-2 10-5 
Multiplex 10-5 10-2 10-5 
MDF 10-5 10-2 10-5 
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Tabel 4.21: Detectielimiet van de verschillende substraten voor de tetrabasetest en BLUESTAR® OBTI test bij 
gebruik van bevochtigde swab (één maand oud bloed, in tweevoud uitgevoerd) 

 
Substraat 

Detectielimiet verdunningsfactor 
Tetrabase BLUESTAR® OBTI 

Karton 10-4 10-2 

Ruw hout 10-2 10-1 
Tapijt 10-3 10-1 
Krantenpapier 10-2 10-2 
Jeans 10-2 10-1 
100% polyester 10-1 10-1 
65% polyester-35% katoen 10-2 10-1 
100% katoen 10-2 10-1 
Betonklinker 10-2 10-1 
Kandla 10-2 10-1 
Graniet 10-3 10-2 
Chinees arduin 10-3 10-2 
Gebakken klei 10-4 10-2 
Plint 10-3 10-2 
Behangpapier 10-3 10-2 
Leder 10-4 10-2 
Kunstleder 10-4 10-3 
Multiplex 10-5 10-2 
MDF 10-5 10-3 
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Tabel 4.22: Bepaling detectielimiet van de verschillende substraten voor rechtstreekse meting tetrabasetest 
(één maand oud bloed, in tweevoud uitgevoerd) 

 
Substraat 

Detectielimiet 
verdunningsfactor 

Tetrabase 
Karton 10-4 
Ruw hout 10-3 
Tapijt 10-2 
Krantenpapier 10-3 
Jeans 10-3 
100% polyester 10-2 
65% polyester-35% katoen 10-3 
100% katoen 10-2 
Betonklinker 10-4 
Kandla 10-3 
Graniet 10-3 
Chinees arduin 10-3 
Gebakken klei 10-4 
Plint 10-3 
Behangpapier 10-4 
Leder 10-4 
Kunstleder 10-4 
Multiplex 10-5 
MDF 10-5 

 
4.3.2.2 Twee maand oud bloed 
 
De resultaten voor de drie testen duiden opnieuw op de hoogste gevoeligheid voor het 
gebruik van de HEMASTIX® teststrips. Gevolgd door de tetrabasetest en de BLUESTAR® 
OBTI test. Ten opzichte van de resultaten voor het één maand oud bloed, worden geen 
grote verschillen naar detectielimieten waargenomen. Slechts kleine verschillen kunnen 
waargenomen worden in tabel 4.23 en 4.24. Dit kan te verklaren zijn door kleine verschillen 
in hetzelfde soort substraat, waarbij een betere absorptie plaats kon vinden. Kleine 
verschillen in het handelen van de staalname, waarbij minder hard of harder gewreven 
werd en dergelijke. Algemeen mag dus geconcludeerd worden dat de resultaten 
gelijklopend zijn voor zowel één als twee maand oud bloed en de ouderdom geen invloed 
heeft.  
 
Ook de resultaten voor het rechtstreeks toe druppelen van de tetrabase oplossingen (tabel 
4.25) zijn gelijkaardig aan deze teruggevonden in tabel 4.22. Hierdoor kan dezelfde 
conclusie gehandhaafd worden.  
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Tabel 4.23: Detectielimiet van de verschillende substraten voor de tetrabasetest, BLUESTAR® OBTI test en 
HEMASTIX® teststrips (twee maand oud bloed, in tweevoud uitgevoerd) 

 
Substraat 

Detectielimiet verdunningsfactor 
Tetrabase BLUESTAR® OBTI HEMASTIX® 

Karton 10-4 10-2 10-5 

Ruw hout 10-2 10-1 10-3 
Tapijt 10-2 10-1 10-3 
Krantenpapier 10-2 10-1 10-3 
Jeans 10-2 10-1 10-2 
100% polyester 10-2 100 10-2 
65% polyester-35% katoen 10-2 100 10-3 
100% katoen 10-2 100 10-2 
Betonklinker 10-2 10-1 10-6 
Kandla 10-2 100 10-6 
Graniet 10-3 10-1 10-6 
Chinees arduin 10-2 10-1 10-6 
Gebakken klei 10-3 10-1 10-6 
Plint 10-3 10-1 10-4 
Behangpapier 10-3 10-1 10-5 
Leder 10-4 10-1 10-5 
Kunstleder 10-4 10-2 10-5 
Multiplex 10-4 10-2 10-6 
MDF 10-4 10-2 10-5 
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Tabel 4.24: Detectielimiet van de verschillende substraten voor de tetrabasetest en BLUESTAR® OBTI test bij 
gebruik van bevochtigde swab (twee maand oud bloed, in tweevoud uitgevoerd) 

 
Substraat 

Detectielimiet verdunningsfactor 
Tetrabase BLUESTAR® OBTI 

Karton 10-4 10-3 

Ruw hout 10-2 10-1 
Tapijt 10-3 10-1 
Krantenpapier 10-2 10-2 
Jeans 10-2 10-1 
100% polyester 10-2 10-1 
65% polyester-35% katoen 10-2 10-1 
100% katoen 10-2 10-1 
Betonklinker 10-2 10-2 
Kandla 10-2 10-1 
Graniet 10-3 10-2 
Chinees arduin 10-3 10-2 
Gebakken klei 10-3 10-2 
Plint 10-3 10-2 
Behangpapier 10-3 10-2 
Leder 10-4 10-2 
Kunstleder 10-4 10-3 
Multiplex 10-4 10-2 
MDF 10-4 10-3 
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Tabel 4.25: Bepaling detectielimiet van de verschillende substraten voor rechtstreekse meting tetrabasetest 
(twee maand oud bloed, in tweevoud uitgevoerd) 

 
Substraat 

Detectielimiet 
verdunningsfactor 

Tetrabase 
Karton 10-4 
Ruw hout 10-4 
Tapijt 10-3 
Krantenpapier 10-3 
Jeans 10-3 
100% polyester 10-2 
65% polyester-35% katoen 10-3 
100% katoen 10-2 
Betonklinker 10-4 
Kandla 10-2 
Graniet 10-3 
Chinees arduin 10-3 
Gebakken klei 10-4 
Plint 10-3 
Behangpapier 10-3 
Leder 10-4 
Kunstleder 10-4 
Multiplex 10-5 
MDF 10-4 

 
 

4.4 Detectie weggewassen bloed met tetrabasetest 

4.4.1 Manuele reiniging 
4.4.1.1 Drie uur oud bloed 
 
Voor het nagaan van de efficiëntie van de tetrabasetest voor weggewassen bloed, werd 
gebruik gemaakt van tien verschillende testpersonen. Hierbij werd telkens de wijze van 
staalname voor de verschillende testpersonen genoteerd. Aan de hand van deze 
verschillende manieren voor de staalname van bloed met behulp van een filtreerpapiertje, 
kan de ideale handeling beschreven worden voor de validatie van de test. De tien 
testpersonen en hun manier van handelen worden weergegeven in tabel 4.26. Hierbij werd 
geen rekening gehouden of de testpersoon voor de eerste maal in contact kwam met de 
tetrabasetest. 
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De resultaten (Bijlage V) worden weergegeven aan de hand van de intensiteitsscores 
vooropgesteld in tabel 4.1 en 4.2. De intensiteit van kleuren vertelt hierbij meer over de 
hoeveelheid bloed dat opgenomen werd bij de staalname. Zo kan de ideale methode voor 
staalname bepaald worden, rekening houdende met de verschillende reinigingsmethodes 
en de porositeit van de substraten.  
Een intensiteitsscore kleiner dan twee, dit wil zeggen een score nul of één, werden als te 
zwak aanschouwd. Dit met als reden dat de zwakke verkleuring enige twijfel in de praktijk 
met zich mee kan brengen. Een zeer lichte verkleuring kan wijzen op de aanwezigheid van 
eventuele vals positieven of eenvoudigweg een te lage concentratie aan opgenomen bloed 
op het filtreerpapier. Intensiteitsscores van twee en hoger duiden op een goede, duidelijke 
verkleuring waarbij geen twijfel mogelijk is over de bekomen positieve reactie indien de 
verkleuring optrad na het toevoegen van oplossing 2. 
 
Naar het gebruik van de verschillende reinigingsmethodes werd geen éénduidig verschil in 
resultaten waargenomen, buiten voor het gebruik van de wasbenzine. Resultaten voor 
bijvoorbeeld het behangpapier (tabel 4.27) geven telkens de maximale intensiteitsscore 
voor wasbenzine weer. Wasbenzine kan dus niet als een efficiënt reinigingsmiddel 
aanschouwd worden. De overige reinigingsmethodes geven gelijkaardige 
intensiteitsscores, waardoor het aanduiden van de beste reinigingsmethode moeilijk is. 
 
Naar de porositeit van de substraten toe kan waargenomen worden dat poreuze 
substraten zoals de textielsoorten, kandla en de betonklinker hogere intensiteitsscores 
geven. Rekening houdende met het wrijven aan de hand van het puntje van het 
filtreerpapier of de zijkant, worden naeen volgens lagere en hogere intensiteitsscores 
waargenomen. Algemeen kan dus gesteld worden dat het wrijven met de zijkant de kans 
op voldoende opname van bloed verhoogd en leidt tot een duidelijkere verkleuring. Ook 
blijkt uit de resultaten dat de hardheid en frequentie van het wrijven een rol spelen in het 
beter waarnemen van de resultaten (tabel 4.28). Bij het vergelijken van de 
intensiteitsscores voor testpersoon 9, 3 en 8, kan waargenomen worden dat, naar mate 
hoe langer gewreven wordt ongeacht met het puntje of de zijkant, er een duidelijkere 
kleuring valt waar te nemen. Indien testpersoon 10 en 5 vergeleken worden, kan besloten 
worden dat hard en lang wrijven aan de hand van de zijkant van het filtreerpapier, de beste 
intensiteitsscores opleveren. 
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Tabel 4.26: Manier van staalname voor verschillende testpersonen (drie uur oud bloed) 

Testpersoon + nummer Wijze van staalname 
(filtreerpapier) 

Testpersoon 1 Zijkant 
Testpersoon 2 Punt 
Testpersoon 3 Punt 
Testpersoon 4 Punt 
Testpersoon 5 Zijkant (hard + lang) 
Testpersoon 6 Zijkant 
Testpersoon 7 Punt 
Testpersoon 8 Punt (zéér lang) 
Testpersoon 9 Punt (kort) 

Testpersoon 10 Zijkant 
 
 
Tabel 4.27: Intensiteitsscores van de tetrabasetest voor drie uur oud weggewassen bloed op behangpapier 

 
Testpersoon 1 Testpersoon 2 Testpersoon 3 Testpersoon 4 Testpersoon 5 Testpersoon 6 Testpersoon 7 Testpersoon 8 Testpersoon 9 Testpersoon 10 

Chloorwater 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
           

Detergent 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
 

0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
           

Warm water 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 
 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 
 

0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 
           

Koud water 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 
 

1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 
 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
 

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
           

Wasbenzine 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Tabel 4.28: Intensiteitsscores voor drie uur oud bloed van verschillende testpersonen met een verschillend 
wrijfpatroon (tapijt) 

Punt Zijkant 
Testpersoon 9 Testpersoon 3 Testpersoon 8 Testpersoon 10 Testpersoon 5 

2 2 4 4 4 
2 2 4 4 4 
2 2 4 4 4 
2 2 4 4 4 
2 2 4 4 4      

2 3 3 3 4 
2 3 3 3 4 
2 3 3 3 4 
2 3 3 3 4 
2 1 3 3 4      

1 2 3 3 3 
1 2 3 3 3 
1 2 3 3 3 
1 2 3 3 3 
1 2 3 3 3      

1 3 4 3 4 
1 3 4 3 4 
1 3 4 3 4 
1 3 4 3 4 
1 3 4 1 4 

 
4.4.1.2 24 uur oud bloed 
 
Uit de resultaten voor “4.4.1.1 Drie uur oud bloed”, werd besloten de textielsoorten 
achterwege te laten door de hoge moeilijkheidsgraad van reinigen en de bijgevolg hoge 
intensiteitsscores voor het reinigen met de hand. Ook het reinigen met wasbenzine werd 
uitgesloten, daar het geen goede reiniging simuleert. Voor de overige reinigingsmethodes 
kan opnieuw geen groot verschil naar intensiteitsscores waargenomen worden en kunnen 
alle methodes bijgevolg als gelijkaardig aanschouwd worden (bijlage VI).  
 
Het reinigen van 24 uur oud bloed vond makkelijker plaats door het zo goed als droog zijn 
van de bloeddruppels. Het drogen van de druppels had als voordeel dat bij het reinigen het 
bloedspoor minder uitgewreven werd en dus efficiënter gereinigd kon worden. Hierdoor 
worden voor de minder poreuze substraten zoals leder, kunstleder en plint meer 
intensiteitsscores van nul bekomen (tabel 4.29). Het laten drogen van de bloeddruppels op 
minder poreuze substraten biedt bijgevolg een voordeel naar de reiniging toe. 
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Tabel 4.30 geeft de verschillende manieren voor staalname met het filtreerpapier, 
uitgevoerd door de verschillende testpersonen, weer. Opnieuw kan uit de bekomen 
intensiteitsscores voor de verschillende substraten geconcludeerd worden, dat het wrijven 
met de zijkant de voorkeur geniet ten opzichte van het gebruik van het puntje van het 
filtreerpapier (tabel 4.31). 
 
Tabel 4.29: Intensiteitsscores van de tetrabasetest voor 24 uur oud weggewassen bloed op kunstleder 

 
Testpersoon 1 Testpersoon 2 Testpersoon 3 Testpersoon 4 Testpersoon 5 Testpersoon 6 Testpersoon 7 Testpersoon 8 Testpersoon 9 Testpersoon 10 

Chloorwater 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Detergent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Warm water 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Koud water 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 4.30: Manier van staalname voor verschillende testpersonen (24 uur oud bloed) 

Testpersoon + nummer Wijze van staalname 
(filtreerpapier) 

Testpersoon 1 Punt 
Testpersoon 2 Zijkant (hard + lang) 
Testpersoon 3 Zijkant 
Testpersoon 4 Punt (kort) 
Testpersoon 5 Punt 
Testpersoon 6 Zijkant 
Testpersoon 7 Punt 
Testpersoon 8 Zijkant 
Testpersoon 9 Zijkant  

Testpersoon 10 Zijkant 
 
Tabel 4.31: Intensiteitsscores voor 24 uur oud bloed van verschillende testpersonen met een verschillend 
wrijfpatroon (tapijt) 

Punt Zijkant 
Testpersoon 4 Testpersoon 1 Testpersoon 9 Testpersoon 2 

2 3 3 4 
2 3 3 4 
2 2 3 4 
2 2 3 4 
2 2 3 4     

1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2     

3 3 2 3 
3 2 2 3 
2 2 2 3 
2 2 2 2 
2 2 2 2     

3 2 3 4 
2 2 3 4 
2 2 3 4 
2 2 3 4 
2 2 3 4 

 
4.4.2 Machinale reiniging 
 
De verschillende textielsoorten, meer bepaald jeans, 100% katoen, 100% polyester en 65% 
polyester-35% katoen werden gewassen met behulp van de wasmachine (1 uur en 30 
minuten bij 30°C). Het gebruik van de wasmachine simuleert het wegwassen van 
bewijsmateriaal op kledingstukken door de dader.  



 

 50 

Bij de aanwezigheid van bloedsporen op kledij is het van zelfsprekend dat gebruik gemaakt 
wordt van een wasmachine. Tabel 4.32 geeft de intensiteitsscores weer voor het drie en 
24 uur oud weggewassen bloed. Hieruit kan besloten worden dat het wegwassen van 24 
uur oud bloed de detectie van bloedrestanten bemoeilijkt. Drie uur oud bloed integendeel 
is makkelijker detecteerbaar op jeans en 100% katoen.  
 
Tabel 4.32: Intensiteitsscores drie en 24 uur oud bloed na wegwassen met wasmachine 

Drie uur oud bloed 
Jeans 100% katoen 100% polyester 65% polystester-35% katoen 

2 1 0 0 
2 1 0 0 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
1 1 0 0 

24 uur oud bloed 
Jeans 100% katoen 100% polyester 65% polystester-35% katoen 

1 1 0 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

 
 
4.5 Verificatie weggewassen bloed aan de hand van BLUESTAR® Forensic 

4.5.1 Drie uur oud weggewassen bloed 
 
Het vergelijken van de resultaten van de tetrabasetest voor weggewassen bloed bij “4.4.1.1 
Drie uur oud bloed” en de resultaten in tabel 4.33, geven weer welke bloedsporen visueel 
zichtbaar waren aan de hand van BLUESTAR® Forensic en al dan niet detecteerbaar waren 
met behulp van tetrabase.  
 
Poreuze substraten gaven meestal aanleiding tot een duidelijke verkleuring bij de 
tetrabasetest. Echter waren deze intensiteitsscores zeer laag voor het graniet, chinees 
arduin en het 100% katoen. Bij het toepassen van BLUESTAR® Forensic, wordt uit de 
resultaten besloten dat er nog steeds bloed aanwezig is na het wegwassen. Ook de niet 
poreuze oppervlakken zoals de plint, waar de intensiteitsscore 1 of 0 is, geven de 
aanwezigheid van bloedrestanten weer. Het behangpapier en de multiplex geven een 
negatief resultaat voor zowel de tetrabasetest als voor de BLUESTAR® Forensic. Beide 
substraten worden makkelijk gereinigd door de aanwezigheid van een beschermende laag, 
waardoor de bloedsporen niet meer teruggevonden kunnen worden.  
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Tabel 4.33: Resultaten BLUESTAR® Forensic voor weggewassen drie uur oud bloed 

Substraat Chloorwater Detergent Warm water Koud water Wasbenzine 
Tapijt + + + + + 
Jeans + + + + + 
100% polyester + + + + + 
65% polyester-35% katoen + + + + + 
100% katoen + + + + + 
Betonklinker + + + + + 
Graniet + + + + + 
Chinees arduin + + + + + 
Gebakken klei + + + + + 
Plint + + + + + 
Behangpapier - - - - + 
Leder + + + + + 
Kunstleder + + + + + 
Multiplex - - - - + 

 
 
 
4.5.2 24 uur oud weggewassen bloed 
 
Dezelfde conclusies kunnen genomen worden voor het 24 uur oud weggewassen bloed 
(tabel 4.34). Ondanks het efficiënter reinigen van het 24 uur oude bloed volgens “4.4.1.2 
24 uur oud bloed”, kon bij zowel de poreuze als de niet-poreuze oppervlakken, sporen van 
bloed teruggevonden worden. Opnieuw gaven het behangpapier en de multiplex een 
negatief resultaat voor beiden.  
 
Het machinaal wegwassen van bloed op textiel gaven voor het BLUESTAR® Forensic telkens 
een negatief resultaat (tabel 4.35), gelijklopend met de teruggevonden negatieve 
resultaten bij “4.4.2 Machinale reiniging”.  
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Tabel 4.34: Resultaten BLUESTAR® Forensic voor weggewassen 24 uur oud bloed 

Substraat Chloorwater Detergent Warm water Koud water 
Tapijt + + + + 
Betonklinker + + + + 
Graniet + + + + 
Chinees arduin + + + + 
Gebakken klei + + + + 
Plint + - + + 
Behangpapier - - - - 
Leder + + + + 
Kunstleder + + + + 
Multiplex - - - - 
 

Tabel 4.35: Resultaten BLUESTAR® Forensic voor textiel na machinale reiniging 

Substraat Resultaat 
Jeans + 

100% polyester + 
65% polyester-35% katoen + 

100% katoen + 
 
 
 
4.6 Invloed van temperatuur op houdbaarheid tetrabase-oplossingen 

4.6.1 Invloed van 6°C en 60°C op werking tetrabasetest 
 
Het vergelijken van de invloed van beide temperaturen, zijnde 6°C en 60°C op de werking 
van de tetrabasetest, geven een duidelijk verschil naar houdbaarheid weer (figuur 4.4). De 
houdbaarheid wordt weergegeven aan de hand van een score voor het detectielimiet. Deze 
score is gekoppeld aan de nummers van de proefbuizen gebruikt bij het opstellen van de 
verdunningsreeks (tabel 3.2). 
 
Het blootstellen van de tetrabase oplossingen aan de hoge temperatuur van 60°C 
veroorzaakte een snelle afbraak van de werking. Zo werd na negen dagen een volledige 
afbraak van de werking bekomen en kon zuiver bloed niet meer gedetecteerd worden. De 
invloed van de lage temperatuur (6°C) is gering. Pas na 51 dagen werd een verlaging in 
detectielimiet waargenomen, waarna het detectielimiet opnieuw gedurende enige tijd 
constant blijft. Deze verlaging in detectielimiet kan ook te wijten zijn aan de tweede factor 
die een mogelijke rol speelt, namelijk de ouderdom. 
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Figuur 4.4: Grafische weergave voor de afname in werking van de tetrabasetest bij 6°C en 60°C 

Zoals eerder vermeld werkt de tetrabasetest op basis van oplossing 1 en oplossing 2. Om 
na te gaan of één van beide oplossingen een sneller verval in werking vertoont onder 
invloed van de temperaturen, werden beide oplossingen hierop getest. Het testen van 
beide oplossingen gebeurde aan de hand van standaardoplossingen die bij 
kamertemperatuur (23°C) bewaard werden. Voor oplossing 1 onderhevig aan 60°C werd 
bijgevolg gevolg gebruik gemaakt van standaardoplossing 2 en vice versa.  
 
Uit de resultaten (figuur 4.5) wordt waargenomen dat oplossing 2 aan de basis van het 
snelle verval van de werking van de tetrabasetest ligt. Oplossing 1 is bijgevolg minder 
onderhevig aan de hoge temperatuur. Na zeven dagen treedt echter wel een bruine 
verkleuring van oplossing 1 op, terwijl bij oplossing 2 gasvorming in de druppelflesjes 
ontstaat onder invloed van de hoge temperatuur. 
 
 

 
Figuur 4.5: Grafische weergave voor de afname in werking van oplossing 1 en 2 bij 60°C 
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4.6.2 Vergelijking invloed van 60°C op standaardoplossing en aangepast recept 
 
Het vergelijken van het aangepast recept ten opzichte van het standaard recept, geeft een 
sneller verval van het aangepast recept weer (figuur 4.6). Het aangepast recept voor 
oplossing 1 werd bekomen door het verhogen van de oorspronkelijke concentratie 
tetrabase van 0,5 g/100 ml naar 0,7 g/100 ml. Voor oplossing 2 werd dezelfde verhouding 
toegepast, waarbij de concentratie aan barium peroxide verhoogd werd van 5 g/100 ml 
naar 7 g/100 ml. Het verhogen van de concentraties was dus van geen invloed op een 
langere houdbaarheid bij een temperatuur van 60°C. Hieruit kan geconcludeerd worden, 
dat het verval te wijten is aan de afbraak van de opgeloste stoffen aanwezig in beide 
oplossingen. 
 

 
Figuur 4.6: Grafische weergave voor de afname in werking voor het  standaard recept en aangepast recept 

bij 60°C 

Opnieuw lag oplossing 2 aan de basis van het verval van de werking van de tetrabasetest 
(figuur 4.7). Indien vergeleken wordt met de standaardoplossingen (figuur 4.5), kan 
geconcludeerd worden dat een sneller verval van zowel oplossing 1 als 2 voor het 
aangepast recept waargenomen kan worden. De massahoeveelheden dienen bijgevolg 
gerespecteerd te worden om een betere houdbaarheid te garanderen. 
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Figuur 4.7: Grafische weergave voor de afname in werking van oplossing 1 en 2 van het aangepast recept bij 

60°C 

 
 
4.6.3 Vergelijking van verschillende recepturen voor oplossing 2 
 
Zoals eerder geconcludeerd bij “4.5.2 Vergelijking invloed van 60°C op standaardoplossing 
en nieuw recept”, is het standaard recept langer houdbaar indien sprake van hoge 
temperaturen. Bij het aanschouwen van recept 2 voor oplossing 2, meer bepaald het 
natriumperboraat, kan besloten worden dat een véél langere houdbaarheid bekomen 
wordt (figuur 4.8). Recept 2 is minder onderhevig aan afbraak indien blootgesteld aan een 
temperatuur van 60°C. Hieruit blijkt dan ook dat barium peroxide gevoeliger is aan afbraak 
bij hogere temperatuur dan het natriumperboraat.  
 

 
Figuur 4.8: Grafische weergave voor de afname in werking van verschillende recepturen voor oplossing 2 bij 

60°C 
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4.6.4 Invloed wisselende temperatuur 
 
De waarheidsgetrouwe situatie, waarbij sprake is van een wisselende temperatuur in de 
dienstwagens, geeft een gemiddeld verval weer tussen voorgaande constante 
temperaturen van 6°C en 60°C (figuur 4.9).  

 
Figuur 4.9: Grafische weergave voor de afname in werking van de tetrabasetest bij 6°C, 60°C en een 

wisselende temperatuur 

De afbraak van oplossing 1 en 2 verlopen zo goed als gelijk met drie dagen verschil tussen 
beiden (figuur 4.10). Oplossing 2 is zoals eerder geconcludeerd het meest gevoelig aan 
afbraak onder invloed van de temperatuur. 

 
Figuur 4.10: Grafische weergave voor de afname in werking van oplossing 1 en 2 bij wisselende temperatuur 
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4.7 Houdbaarheid in functie van ouderdom tetrabase-oplossingen 
 
Het bewaren van de verschillende tetrabase-oplossingen uit het directe zonlicht en bij 
kamertemperatuur gaven een beeld van de houdbaarheid in functie van de ouderdom van 
de tetrabase-oplossingen (figuur 4.11). Tetrabase 1 en 2 zijn identiek naar recept toe, maar 
werden met een maand verschil tussen beiden aangemaakt om een vergelijking mogelijk 
te maken. Uit de grafiek kan geconcludeerd worden dat een eerste verval in detectielimiet 
tot 10-4 plaatsvond op verschillende tijdstippen. Het gemiddeld aantal dagen tot het 
optreden van een eerste afname betreft 53 dagen.  
Voor een verdere afname in detectielimiet werd gebruik gemaakt van een oude tetrabase-
oplossing (152 dagen). Hierbij werd een verdere daling tot 10-3 bekomen vanaf 191 dagen 
(figuur 4.12).  
 
 

 
Figuur 4.11: Grafische weergave voor de afname in werking van de tetrabase-oplossingen in functie van de 

ouderdom (bij kamertemperatuur) 

 
Figuur 4.12: Grafische weergave voor de verdere afname in werking van de tetrabase-oplossingen in functie 

van de ouderdom (bij kamertemperatuur) 
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5. Besluit 
 
Voor het detecteren van bloedsporen op de PD kan gebruik gemaakt worden van drie 
verschillende detectiemethodes. Deze zijn de BLUESTAR® OBTI test, de HEMASTIX® 
teststrips en de tetrabasetest. Het nagaan van de meest gevoelige methode met behulp 
van de verdunningsreeksen en het uitsluiten van het effect van mannelijk of vrouwelijk 
bloed in combinatie met verschillende antistollingsmiddelen, gaven aan dat de HEMASTIX® 
teststrips de gevoeligste detectiemethode is. Echter kan besloten worden dat deze 
methode omslachtig is naar gebruik toe op de PD zelf. Zo dient telkens gebruik gemaakt te 
worden van een bevochtigde swab en is het overigens duur in aankoop. Deze negatieve 
punten kunnen uitgesloten worden bij het gebruik van tetrabase. Deze testmethode wordt 
in het laboratorium zelf aangemaakt, waardoor de kosten sterk gereduceerd kunnen 
worden. De simpele handeling, waarbij geen nood is aan bevochtigde swabs, biedt naar 
gebruiksvriendelijkheid toe biedt een groot voordeel ten opzichte van de twee andere 
testmethodes. Dit met als extra voordeel dat de vals positieven geëlimineerd kunnen 
worden door het tweedelige karakter. 
 
De ouderdom van de bloedstalen heeft geen invloed op de resultaten van de tetrabasetest. 
Vers, één en twee maand oud bloed tonen geen verschil naar intensiteitsscores voor de 
verkleuring die optreedt. Hierbij werd telkens het maximale aan intensiteitsscore behaald 
ongeacht de verschillende substraten, de manier van staalname door de testpersonen en 
de duur en kracht waarmee het wrijven plaatsvond.  
 
Bij het aanbrengen van een verdunningsreeks op de verschillende substraten als 
ondergrond, in combinatie met een verschillende ouderdom van de stalen, kunnen reële 
omstandigheden van verdund, oud bloed op de PD nagebootst worden. De ouderdom 
heeft ook hier geen invloed op de resultaten. De porositeit van de substraten is hierbij van 
groter belang. Het poreus zijn van de ondergronden bemoeilijkt de staalname, waardoor 
het detectielimiet verlaagt en er aan gevoeligheid verloren wordt. Het gebruik van een 
bevochtigde swab biedt in het geval van de BLUESTAR® OBTI test een toename aan 
gevoeligheid, maar is van geen invloed op de tetrabasetest. Voor laatstgenoemde kan 
echter wel een verhoging naar gevoeligheid bekomen worden door het rechtstreeks 
toedruppelen van de tetrabase-oplossingen.  
 
Het manueel verwijderen van bloedsporen ondervindt geen grote verschillen naar het 
gebruik van verschillende reinigingsmethodes. Uitzondering blijkt de wasbenzine, die als 
reinigingsmethode geen effect heeft op het verwijderen van de bloedsporen. Een 
belangrijke factor bij de detectie van weggewassen bloed blijkt de manier van staalname. 
Zo is de frequentie en de kracht van het wrijven van groot belang.  
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Deze twee factoren gecombineerd met het gebruik van de zijkant van het filtreerpapier 
geven de beste intensiteitsscores. Deze manier van staalname kan een beslissende rol 
spelen in de detectie van weggewassen bloed op niet-poreuze substraten, waar vaak 
slechts een geringe, niet met het blote oog waarneembare, hoeveelheid bloed overblijft. 
Bloed dat gedurende 24 uur gedroogd heeft biedt ten opzichte van drie uur oud bloed, dat 
nog grotendeels nat is, een voordeel naar verwijderen doordat het bloedspoor minder 
uitgewreven kan worden. Het detecteren van bloedsporen op textiel die machinaal 
gereinigd werden, is niet altijd gegarandeerd met het gebruik van tetrabase. De restanten 
van bloed na wegwassen, kunnen nagegaan worden met behulp van BLUESTAR® Forensic. 
Vaak zijn nog kleine hoeveelheden bloed aanwezig die visueel niet waarneembaar zijn of 
niet detecteerbaar zijn aan de hand van de tetrabasetest, maar wel blootgelegd kunnen 
worden aan de hand van BLUESTAR® Forensic. De BLUESTAR® Forensic methode is 
bijgevolg een goede controle volgend op de tetrabasetest. 
 
De omstandigheden waaronder de tetrabase-oplossingen bewaard worden spelen een 
belangrijke rol naar de houdbaarheid toe. Het is dan ook van uiterst belang dat de 
tetrabasetest zijn optimale werking blijft behouden voor de detectie van een eventueel 
bloedspoor op de PD. Twee factoren die hierin een grote rol spelen, zijn de 
bewaartemperatuur en de ouderdom van de oplossingen. Indien de oplossingen 
blootgesteld worden aan de hoge temperatuur van 60°C gedurende negen dagen, is de 
werking van de tetrabasetest volledig verdwenen. Aan de basis van dit verval ligt 
standaardoplossing 2 (recept 1). Het gebruik van natriumperboraat (recept 2) voor 
oplossing 2 zorgt voor een minder snelle afbraak onder invloed van deze hoge 
temperaturen. Een constante blootstelling aan de temperatuur van 6°C heeft, in 
tegenstelling tot de hoge temperatuur, geen invloed op de afbraak van beide oplossingen 
vergeleken ten opzichte van de kamertemperatuur van 23°C. De waarheidsgetrouwe 
situatie, waarbij sprake is van een wisselende temperatuur, vertoont een trager verval ten 
opzichte van een constante hoge temperatuur, maar brengt een sneller verval met zich 
mee ten opzichte van een constante lage temperatuur. Voor de ouderdom blijkt dat bij 
kamertemperatuur (23°C) en uit het directe zonlicht een daling in werking plaatsvindt na 
ongeveer één maand en half. Deze tijdsduur is langer dan de vooropgestelde houdbaarheid 
van één maand. Echter dient rekening gehouden te worden met de aanwezige wisselende 
temperatuur en kan algemeen besloten worden dat de houdbaarheid maximaal één maand 
mag bedragen om een goede werking te garanderen. Omwille van deze wisselende 
temperaturen wordt aangeraden gebruik te maken van recept 2 voor oplossing 2. 
 
Algemeen kan besloten worden dat de tetrabasetest een goede, gebruiksvriendelijke en 
goedkope detectiemethode is ter vervanging van de meer omslachtige BLUESTAR® OBTI 
test en de HEMASTIX® teststrips. 
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