
Zoeken naar 
familie via 
internationale 
DNA-databanken







• Ontbrekende afkomst

• Impact

• Dossiers?

• Falende instanties 



Nationale DNA databank
• Enkel match tussen ouder / kind 
• Databank gelinkt aan erfelijk centrum
• Kostprijs?
• Begeleiding
• DNA stalen uit het buitenland?
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DNA



DNA 
Deoxyribonucleic acid





Internationale DNA databanken 

• 700.000 markers 
• Alle familierelaties  
• Tool actief zoeken
• Lagere kosten
• Je beheert zelf je DNA profiel 





• 10+ miljoen DNA profielen 
• Hoofdzetels in USA en Ierland
• Stambomen bouwen
• Gekoppeld aan archieven (abo)



• 5+ miljoen DNA profielen 
• Hoofdzetel in USA, California
• Medische informatie (extra kost)



• 2+ miljoen DNA profielen (testers)
• Hoofdzetel in USA, Houston
• Ook Paternal als Maternal Ancestry



• 1+ miljoen DNA profielen 
• Hoofdzetels in Israël en USA
• Gekoppeld aan archieven (abo)



Prijs DNA test (op 26/4/2019) 

• Ancestry 99 dollar
• 23andme 99 dollar
• FamilyTree DNA           49 dollar 
• My Heritage 59 euro 



• Regelmatig grote kortingen 
(Vaderdag, Black Friday, Valentijn, 4th of July, 
Kerstmis… ) 

• Ancestry + My Heritage -> actief zoeken

• Family Tree en MH (eerder one on one)



DNA test 



Resultaten

• Etniciteit 

• DNA matches 

• Medische informatie (enkel bij 23andme – kost 
169 dollar normaal 199 dollar)



Insert family tree inlog 



Insert DNA matches 



DNA matches

• Wordt uitgedrukt in cM (centimorgans)

• Lijst personen met wie je DNA deelt 

• Hoogste matches staan van boven



















Matches > 100 cM

• Match mailen via website
• Openbare stamboom? 
• Naam googlen
• Zoektocht kan starten 



Stambomen bouwen

• Via Ancestry (buitenlandse geadopteerden)

• Via MyHeritage (binnenlandse geboortemoeders, 
donorkinderen verwekt met ‘nationaal’ zaad, 
buitenechtelijke kinderen) 







Vergroot je vijver
DNA profiel kan gratis opgeladen worden van:

• Ancestry naar FamilyTree + My Heritage + 
Gedmatch +  DNA Land + Geni (5)

• 23andme naar My Heritage + Gedmatch +  
DNA Land + Geni (4)



Handige websites
http://www.familysearch.org
http://zoekakten.nl
https://www.genealogieonline.nl
https://gw.geneanet.org stambomen België
https://www.myheritage.nl stambomen global
http://www.zoekjestamboom.nl stambomen Nederland 
http://search.arch.be rijksarchief België
http://nl.geneanet.org/pays/genealogie-voorouders-België-BEL
http://www.stamboomzoeker.nl stambomen Nederland 
www.wiewaswie.nl
https://dnapainter.com/tools/sharedcmv4/47 

http://www.familysearch.org/
https://gw.geneanet.org/
http://www.wiewaswie.nl/


Tips & Tricks





• Shared matches

• Chromosome brower

• Y-DNA  tests 
(vaderlijke lijn)

•mtDNA test 
(moederlijke lijn)











Contact leggen







www.donordetectives.be

http://www.donordetectives.be/

