Zelf zoeken op basis van DNA
Een korte handleiding – mei 2019

DNA testen kunnen worden gebruikt om de verwantschap tussen twee
personen vast te stellen. Daarnaast is het nu mogelijk je eigen DNA
profiel te laten opstellen en dit te laten vergelijken met alle anderen in
dezelfde database.
Hieronder twee overzichten, per DNA test en per toepassing.
MyHeritage
Neem deze test als u een algemene interesse hebt om zo’n test te doen
en om Nederlandse stambomen te (onder)bouwen.
Als u de verwantschap met een andere persoon wilt onderzoeken,
gebruik dan allebei een MyHeritage test, de resultaten zullen aangeven
of er verwantschap is en zo ja welke.
Ancestry
Gebruik Ancestry als u wilt zoeken naar een onbekende (over)
(groot)vaders en naar geëmigreerde familieleden. De resultaten van
Ancestry kunt u uploaden naar MyHeritage, FamilytreeDNA, LivingDNA
en Gedmatch/Genesis. Zo hebt u meer matches.
FamilytreeDNA
Vergelijkbaar met MyHeritage. Wordt gebruikt door donorkinderen en
buitenlands geadopteerden, kleine stukjes DNA worden ook meegeteld,
daardoor is de uitslag wat voordelig voorgesteld.
23andMe
Wij gebruiken 23andMe als extra test als bovengenoemde testen te
weinig aanknopingspunten bieden.
Living DNA
Voor mensen met voornamelijk Britse voorouders is de Living DNA test
een goede extra optie. Op dit moment is gratis uploaden nog mogelijk.
Binnenkort zal ook Duitsland in verder detail worden uitgewerkt.
Niet zelf testen en zoeken? Bekijk onze brochure Familieonderzoek en
DNA voor de aanpak als je het aan ons uitbesteedt.

Wanneer welke test?
Familie zoeken
Ontbreken er familieleden in je stamboom, dan kan DNA onderzoek
leiden tot de identiteit van een vader, grootvader, overgrootvader of nog
verder (indien van toepassing ook moeders natuurlijk).
Advies: test bij Ancestry, dan upload naar andere databases.
Hierna moeten alle matches worden geanalyseerd en van de hoogste
matches (80 centimorgans of meer) moeten stambomen worden
gebouwd. Dit zijn mensen met wie je een gemeenschappelijke voorouder
hebt. Heb je twee hoge matches, die wél met jou, maar niet met elkaar
matchen, ga dan op zoek waar de stambomen elkaar kruisen. Daaronder
vind je jouw afkomst.
“Brick wall”
Ondersteuning nodig bij het verifiëren van een Nederlandse stamboom?
Op zoek naar weggeraakte takken en geëmigreerde familieleden?
Een DNA test doen omdat het interessant is?
Advies: MyHeritage
Donorconceptie en adoptie
Donorkinderen en buitenlands geadopteerden hebben massaal gekozen
voor FamilytreeDNA als test en database. Ook uploads van de andere
testbedrijven worden geaccepteerd.
Optimaal vindbaar
In alle databases staan die er nu toe doen? Dan testen bij Ancestry en
23andMe. Gratis uploads uitvoeren naar MyHeritage, FTDNA,
LivingDNA en Gedmatch/Genesis.
Zorg dat je in alle databases staat, als je een ter adoptie afgestane
halfzus of halfbroer zoekt, of een onwettig kind van je (over)(groot)vader.
Je kunt dan niet zoeken met DNA, maar wel er voor zorgen dat als
degene zelf gaat zoeken, jij altijd te vinden bent.
En je helpt anderen!
Doe je een DNA test en sta je open voor matching, dan kun je andere
mensen helpen die hun familie zoeken. Je wordt dan een “stapsteen” in
hun zoektocht. Controleer dan wel of je “matching” aan hebt staan en
check geregeld of je berichten hebt. Een klein stamboompje met je acht
overgrootouders is ook prettig voor je matches.
Niet zelf testen en zoeken? Bekijk onze brochure Familieonderzoek en
DNA voor de aanpak als je het aan ons uitbesteedt.

