
 

 

 

Zijn vingerafdrukken uniek? 
Ook bij identieke tweelingen? 

 
Criminelen kunnen worden getraceerd door middel van hun vingerafdruk. Maar is het patroontje op je 

vingers dan helemaal uniek? Ook als je de helft van een identieke tweeling bent? 

 

Nou en of! Vingerafdrukken zijn hartstikke uniek. Zelfs identieke tweelingen hebben precies hetzelfde DNA... 

Maar toch verschillende vingerafdrukken. Dat betekent dat er dus in totaal zo’n 70 miljard verschillende 

vingers te vinden op onze aarde. Een knap staaltje ambachtelijk handwerk van Moeder Natuur! 

Die ultrakleine huidstreepjes op de toppen van je vingers noemen we papillairlijnen. Die lijnen beginnen 

ergens, en ze splitsen zich, en dan lopen ze in allerlei verschillende kringetjes, bogen en lussen, en al die 

factoren maken je vingertop uniek. Helemaal top, vingertop. 

Die papillairlijnen groeien vanuit de huidlaag die onder de opperhuid ligt, de genererende laag, en die zorgt er 

dus voor dat de huid zich steeds vernieuwt, en dat het lijnenpatroon identiek blijft. Dus ook als je op de vlucht 

moet voor de politie en slim denkt te zijn door al je vingertoppen af te schaven, dan komt na een tijdje in het 

huis van bewaring gewoon je oude vertrouwde vingerafdruk weer terug. En je was trouwens toch al een heel 

klein beetje verdacht omdat je met 10 afgeschaafde vingertoppen rondliep. 

Je vingerafdrukken zijn dus uniek en helemaal aan jouw persoontje gebonden. En dat geldt trouwens ook voor 

een afdruk van je handpalm, van je voetzolen, en zelfs van je tenen. Dus als je denkt dat je wel ongestraft iets 

kunt jatten met je tenen: zeg dan toch maar ‘dag’ met je handje. 
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