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DILIGENTIAPRIJS VOOR SCHOLIEREN
 

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten voor 

een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken

2005 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Britt van Pelt
 Gymnasium Sorghvliet Michiel Kosters en Hok San Yip
2006 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Mink Verbaan
  Gymnasium Sorghvliet Bryan Tong Minh
2007 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Bram Doedijns
 Gymnasium sorghvliet Joen Hermans
 Maerlant Lyceum Lisette van Niekerk
2008 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Maarten Kieft
  Gymnasium Sorghvliet Just Ruitenberg
  Maerlant Lyceum Drian van der Woude
2009 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Irfan Dogan en Eric Schols
 Gymnasium Sorghvliet Wiet van Lanschot
 Maerlant Lyceum Saskia Camps
 Segbroek College Nadia Petkova
 Gymnasium Haganum Annelotte Mudde 
2010 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Boris de Graaff
  Gymnasium Sorghvliet Pieter van Loenen
  Maerlant Lyceum  Rosa Sterkenburg
  Segbroek College  Paul van de Vijver
  Gymnasium Haganum  Leon Loopik
2011 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Viktor van der Valk en Niels Hunck
  Gymnasium Sorghvliet Pieter Potuijt
  Maerlant Lyceum  Vyaas Baldew
  Segbroek College  Ahlem Halim
 Gymnasium Haganum Folkert Kuipers
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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR 
NATUURKUNDE DILIGENTIA

Over het seizoen 2010-2011

Het uitgeven van dit verslag en van de lezingen als 
drukwerk, stond recent weer ter discussie in het 
bestuur, omdat de inhoud van het Jaarboek tegen-
woordig ook als digitale versie op onze website 
(www.natuurwetenschappen-diligentia.nl) wordt 
gepubliceerd. Het is echter totaal onbekend hoe 
in de verre toekomst de digitale verslaglegging en 
de websites zich zullen ontwikkelen. Zijn die over 
25 of 50 jaar nog toegankelijk? De papieren versie 
behoudt haar historische waarde. Aan de hand 
van de Diligentia-Jaarboeken, waarin sinds 1873 de 
verslagen van de Diligentia-lezingen zijn gepubli-
ceerd, kan men zich oriënteren hoe de wetenschap 
zich sindsdien heeft ontwikkeld. Deze jaarboeken, 
‘Natuurkundige Voordrachten’, aanvankelijk onder 
redactie van het lid P.A. Haaxman en vanaf 1923 
geredigeerd door een bestuurslid, toen genaamd 
‘Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks’, zijn 
aanwezig in het Haags Gemeentearchief, de Konink-
lijke Bibliotheek in Den Haag en in enkele Universi-
teitsbibliotheken,  o.a. in Leiden. In het Jaarboek No. 
83 (2004-2005) staat een uitgebreider artikel over 
de geschiedenis van het Diligentia-Jaarboek.

Het aantal leden van de Maatschappij was het 
afgelopen seizoen constant. Aan het einde van het 
seizoen was het aantal  460.

Op de vijf Haagse scholen die lid van Diligentia 
zijn, t.w. het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, het 
Gymnasium Sorghvliet, het Maerlant Lyceum, het 
Gymnasium Haganum en het Segbroek College, 
werd wederom de Diligentiaprijs voor scholieren 
uitgereikt aan een eindexamenleerling met een 
uitzonderlijke prestatie in een of meer exacte vak-
ken. De namen van deze prijswinnaars en van die 
uit voorafgaande jaren zijn opgenomen in een 

overzicht, dat hiernaast is opgenomen. Dit jaar 
werd bovendien een Speciale Diligentiaprijs uit-
gereikt aan Niels Hunck, eindexamenleerling van 
het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. De motivatie hier-
voor was dat hij de afgelopen vier jaar vrijwel alle 
Diligentia-lezingen heeft bijgewoond, waarbij hij 
zeer vaak door relevante vragen aan de spreker blijk 
gaf zich zeer goed op het desbetreffende onder-
werp te hebben voorbereid.

Er was steeds grote belangstelling voor de 15 lezin-
gen die dit seizoen weer werden gegeven: tel-
kens 250 tot ruim 300 aanwezigen.  Het seizoen 
startte met de Kennismakingslezing over ‘Elektrici-
teit voor automobiliteit’ door prof. dr. F.M. Mulder. 
De Jong Diligentia Lezing, ‘Gammaflitsen: extreem 
nieuws uit de oertijd’, werd gegeven door prof. dr. 
R.A.M.J. Wijers. Voor de lezing De Nobelprijs Ver-
klaard moest een keus worden gemaakt uit de drie 
onderwerpen waarvoor de Nobelprijs 2010 was 
toegekend, namelijk de gekatalyseerde koppelings-
reactie (scheikunde), grafeen (natuurkunde) en in 
vitro fertilisatie (geneeskunde). Daar in het seizoen 
2009-2010 prof. Vandersypen reeds een lezing over 
grafeen had gehouden (zie Jaarboek No. 88), viel dit 
onderwerp af. Het bestuur koos eenstemmig voor 
een voordracht over ‘In vitro fertilisatie’, door prof.
dr. F.M. Helmerhorst. De excursie ging dit keer naar 
de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland, Utrecht, 
en de klimaat-meetsite van het KNMI in Cabauw bij 
Lopik.

De financiële positie van de Maatschappij is goed. 
Baten en lasten (saldo - € 125) waren dit verenigings-
jaar ongeveer in evenwicht. De contributie (€  30) 
werd dit seizoen nog niet verhoogd, maar zal voor 
het seizoen 2011-2012 € 35 bedragen (reeds goed-
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gekeurd in de ledenvergadering van 6 april 2009). 
De leden krijgen hiervoor o.a. 15 lezingen en een 
Jaarboek; dit is niet te duur! 

Tot slot: de lay-out van het Jaarboek is sinds 1923 
eigenlijk nooit veranderd. Het bestuur heeft nu 
besloten de vormgeving van de bladspiegel, en in 
overeenstemming hiermee de omslag, te moderni-

seren. Dit heeft geleid tot een aantal veranderingen 
van het uiterlijk en de inhoud van het Jaarboek. 
De kwaliteit van de inhoud, de teksten aangele-
verd door de sprekers en zo nodig bewerkt door 
de redacteur van het Jaarboek, is gelijk gebleven. 
Wij menen dat deze nieuwe vormgeving mooier is 
en prettiger leest en hopen dat de leden hiermee 
instemmen. 

Het bestuur 
september 2011
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Oprichting in 1793
Het Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte werd in 1793 in Den Haag 
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden 
door voordrachten en demon straties met instru-
menten op de hoogte te brengen van de vorderin-
gen van de natuurwetenschappen. De Maatschappij 
beschikte over een verzameling natuurwetenschap-
pelijke instrumenten, die nu zijn ondergebracht in 
het Museon. Een selectie van deze instrumenten 
wordt tegenwoordig tentoongesteld in Diligentia. 

Naamgeving
De oorspronkelijke naam, ‘Gezelschap ter beoefe-
ning der proefondervindelijke wijsbegeer te’, werd 
in 1805 veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en 
Letterkunde’ en in 1859 ge wijzigd in ‘Maatschappij 
voor Natuurkunde’. Zij kreeg in 1953 het predikaat 
Koninklijk.

Huisvesting 
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize 
van de voorzitter, daarna enige tijd in de zalen van 
de Nieuwe Doelen, waar thans het Haags Historisch 
Museum is gevestigd. In 1804 werd besloten ‘een 
huis in het Lange Voorhout Wijk I no. 269, met er 
benevens nog een huis en eene stallinge en koets-
huis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 1561 te kopen. 
In de loop der jaren vonden er vele verbouwingen 
plaats, waarbij in 1853 de huidige grote zaal ont-
stond. In 1985 werd de exploitatie van het gebouw, 
wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst 
en andere uitvoeringen, door de Maatschappij over-
gedragen aan de Stichting Kunstkring Diligentia. In 
2002 werden het gebouw Diligentia en de grond 
aan de gemeente ’s-Gravenhage overgedragen en 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA

werd begonnen met een totale renovatie (gereed in 
2004), waarbij een toneeltoren werd toegevoegd. 
Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’ van de 
Maatschappij, omgeven door een krans van klimop- 
en laurierbladeren, is nog steeds aanwezig op de 
voor- en achtergevel van het gebouw. 

Doelstelling en huidige activiteiten
De huidige doelstelling is bekendheid te geven aan 
recente ontwikkelingen van de natuurwetenschap-
pen in brede zin, zoals de disciplines natuurkunde, 
scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, bio-
logie en geneeskunde. De Maatschappij verwezen-
lijkt dit door in de periode september tot april min-
stens 12 lezingen en een excursie te organiseren, 
waarbij de bovengenoemde disciplines aan bod 
komen. Scholieren van middelbare scholen worden 
gestimuleerd om de lezingen bij te wonen. Het 
niveau van de lezingen is hoog, maar goed te vol-
gen voor toehoorders buiten het vakgebied. Leden 
krijgen het jaarboek ‘Natuurkundige Voordrachten’, 
Nieuwe Reeks, waarin de teksten van de lezingen uit 
het voorafgaande seizoen zijn opgenomen. 

Het jaarprogramma met de samenvattingen van 
de lezingen wordt voor het begin van het seizoen 
(september tot april) aan de leden gestuurd en staat 
op de website: 

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt r 35,- per jaar en geeft 
2 personen recht op gratis toegang tot de lezingen; 
het bijwonen van een lezing door niet-leden kost 
r 5,- per avond. Scholieren en studenten kunnen 
voor r 7,50 per jaar lid worden.
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Van 1793-1859 

wisselt het 

voorzitterschap 

maandelijks

Dr. A. Vrolik

1859-1882

R.A.W. Sluiter

1882-1885

Dr. L.J. Egeling

1885-1888

W.C.A. Staring

1888-1893

R.A.W. Sluiter

1893-1898

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester

P.K. van der Goes, J. van Cleef, Mr. F.G. Alsche, L.A. 

van Meerten, Dr. J. Covyn Terbruggen, R. Wilding, 

Mr. P. van Buren, Dr. P. de Riemer, J. Meerman, 

A. van Linden van den Heuvell, J. Scheltema, 

Mr. J.C. van de Kasteele, Ds. R.P. van de Kasteele, 

H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, 

Dr. E.J. van Maanen, Mr. D.J. Heene man, Mr. G.W. 

Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch, 

J.G.P. Certon, Dr. G. Simons, Mr. A.G.C. Alsche, Jhr. 

L. de Witte van Citters, B.F. Baron van Verschuer, 

Jhr. mr. A.J. van der Helm, Jhr. mr. H.J. Caan, Jhr. 

F. de Stuers, F.C. List, Jhr. mr. M.W. de Jonge van 

Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C. Rijk, 

Dr. A. Vrolik, Mr. A.J.F. de Bordes.

E. Canneman, Dr. F.J. van Maanen, 

Mr. A.G.C. Alsche, Jhr. L. de Witte van Citters, 

Jhr. mr. H.J. Caan, D.J.H. Boellaard, Mr. A.J.F. de 

Bordes, W.C.A. Staring, Mr. P. Elias, F.A.T. Delprat, 

C.T. van Meurs, Jhr. J. Westpalm van Hoorn van 

Burgh, J.M. Obreen, Dr. J. Bosscha, Dr. H.C. Kips, 

R.A.W. Sluiter, Dr. H. van Capelle, Dr. M. Salverda

W.C.A. Staring, C.T. van Meurs, Dr. J. Bosscha, Dr. 

H. van Cappelle, Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G. 

Everts, Dr. L.J. Egeling, F. de Bas, J. van Rijn van 

Alke made

W.C.A. Staring, R.A.W. Sluiter, Dr. E.H. Groenman, 

Jhr. dr. E.J.G. Everts, J. van Rijn van Alkemade, F. de 

Bas, Mr. R.Th. Bijleveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok

R.A.W. Sluiter, Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G. 

Everts, Dr. L.J. Egeling, J. van Rijn van Alkemade, 

Mr. R. Th. Bijleveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, 

Dr. B. Carsten

Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G. Everts, Mr. R.Th. 

Bijlveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, N.Th. 

Michaelis, Dr. R.S. Tjaden Modderman, Dr. H. de 

Zwaan

Mr. P.A.R. van Ouwenaller,

J.F. Eifferts, Mr. J.C. van de 

Kasteels, Mr. B. van der Haer, 

G.J. van der Boon Mesch, 

Mr. G.W. Verwey Mejan, Mr. 

A.G.C. Alsche, Jhr. mr. A.J. 

v.d. Helm, Dr. A. Vrolik

Dr. G.H. Muller

1840-1885

Dr. G.J.M. Coolhaas

1885-1919

Mr. P.A.R. van Ouwenaller

Mr. B. van der Haar

Dr. G.H. Muller

1840-1885

Dr. G.J.M. Coolhaas

1885-1919

NAAMLIJST VAN BESTUURSLEDEN 
Sedert de oprichting op 17 september 1793

Oprichters: 

Mr. F.G. Alsche, 
Mr. P. van Buren, 
A. van der Laar, 
A. Laurillard dit Fallot, 
Dr. J. Covyn Terbruggen
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Naamlijst van bestuursleden

N.Th. Michaelis

1898-1904

Dr. E.H. Groenman

1904-1921

J.H. Beucker 

Andreae 1921-1926

D. Hannema

1926-1931

Prof. dr. J. Kraus

1931-1934

Dr. A. Schierbeek

1934-1959

Prof. dr. ir. J.L. van 

Soest 1959-1969

Prof. ir. IJ. Boxma

1969-1980

Ir. M.J. Bottema

1980-1982

Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G. Everts, 

Mr. R.Th. Bijleveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. 

Evers, Dr. R.S. Tjaden Modderman, Dr. H. de 

Zwaan, E.K.G. Rose

Jhr. dr. E.J.G. Everts, Mr. R.Th. Bijleveld, Dr. C.J.J. 

Ninck Blok, P.C. Evers, Dr. H. de Zwaan, 

B.K.G. Rose, Dr. T.W. Beuke ma, Dr. H.J. Veth, 

J.H. Beucker Andreae, Dr. G.J.M. Coolhaas, 

D. Hannema, Jhr. W. Wilsen Elias, Dr. A.H. 

Borgesius, Jhr. O.J.A. Repelaer van Driel, Ir. A. 

Vroe som de Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart, 

Dr. H.J. Coert

D. Hannema, Jhr. W. Witsen Elias, Dr. A.H. 

Borgesius, Ir. A. Vroesom de Haan, G. Doorman, 

G.L. Goedhart, Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg, 

W.C.J. Smit, Prof. dr. J. Kraus

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, 

Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg, W.C.J. Smit, 

Prof. dr. J. Kraus, Dr. A. Schier beek, 

Ir. A.Th. Kapteyn, Mr. W.C. Beucker Andreae

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, 

Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg, Dr. A. Schierbeek, 

Mr. W.C. Beucker Andreae, Mr. C.W. 

Schlingemann, Dr. G.L. Voerman

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, Dr. H.J. Coert, 

E.F. Hardenberg, Prof. dr. J. Kraus, Mr. W.C. 

Beucker Andreae, Mr. C.W. Schlingemann, 

Dr. G.L. Voerman, J.J. Rambonnet, Prof. ir. J.A. 

Grutterink, Y. van Wijngaarden, S.J. van den 

Bergh, Dr. J.N. Elgersma, Ir. H.J.M.W. de Quartel, 

Dr. ir. J.A. Ringers, F. Hijmans, Dr. J.N. van den 

Ende, Mr. W.J. Cardinaal, Ir. J.M. Op den Orth, 

Prof. dr. ir. J.L. van Soest, Ir. A.H. Kerstjens, 

Dr. K.T.A. Halbertsma

Prof. dr. L. van der Pijl (1959-1963), Dr. K.T.A. 

Halberts ma (1959-1963), Mw. dr. M.P.M. Erlee 

(1959-1998), Ir. G. van Iterson (1963-1975), 

Mw. ir. H.F. Hazewin kel (1963-1972), 

Ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), 

Prof. ir. Y. Boxma (1968-1985)

Drs. C. van den Brandhof (1969-1982), 

Ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion 

(1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988)

Mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), 

Dr. E. Talman (1981-1996)

E.F. Hardenberg

1919-1949

Dr. W.P.J. Lignac

1949-1984

E.F. Hardenberg

1919-1949

Dr. W.P.J. Lignac

1949-1969

Drs. C. van den Brandhof 

1969-1982

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester
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Naamlijst van bestuursleden

R.R. Drion

1982-1984

Ir. M.J. Bottema

1984-1986

Mw. dr. M.P.M. Erlee 

1986-1988

Mr. R.R.J.F.H. Muller 

1988-1990

Dr. ir. G.P. de Loor

1990-1995

Prof. dr. R. van Furth 

1995-

Dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M. Houpt 

(1983-1985), Dr. ir. G.P. de Loor (1983-1998)

Ir. P. Waasdorp (1984-1998). 

In septem ber 1985 zijn de kunst activiteiten 

overgegaan van de Kon. Maatschappij naar de 

Stichting Kunstkring Diligentia.

Dr. W. Bijleveld (1986-1990), Prof. dr. R. van Furth 

(1987-    ) 

Prof. dr. P. Sevenster (1990-1994), Dr. P.N.J. Wisse 

(1990-2004), 

Mr. L. van Solkema (1990-2007), 

Drs. R. Arlman (1994-2005)

Prof. dr. E. van der Meijden (1996-2005), 

Prof. dr. R.R.P. de Vries (1996-2005), 

Mw. dr. G.H. Okker-Reitsma (1996-2006), 

Prof. ir. P. Hoogeboom (1998-    ), 

Dr. H. Weijma (1999-    ), Drs. A.E.R. Kalff (2005-    ), 

Mw. dr. M.J. Blankwater (2004-    ), Prof. dr. P.J. Sterk 

(2005-    ), Dr. ir. J.G. Vogtländer (2005-     ), 

Mr. J.W. Andringa (2007-    ), Prof. dr. K.H. Kuijken 

(2008-    )

Mw. J.W.M. Evers

1984-1999

Dr. P.N.J. Wisse (1996-2004)

redactie jaarboek, 

Mw. dr. G.H. Okker-

Reitsma (1996-2006) 

bestuurssecretariaat; 

ledenbestand, Mw. dr. 

M.J. Blank water (2006-    ) 

leden bestand, Drs. A.E.R. 

Kalff (2006-    ) contact 

VWO-scholen; 

bestuurssecretariaat, 

Prof. dr. R.R.P. de Vries 

(1999-2005) organisatie 

lezingen, Prof. dr. P.J. Sterk 

(2006-    ) organisatie 

lezingen, 

Dr. H. Weijma (2005-    ) 

redactie jaarboek

Dr. E. Talman

1982-1996

Drs. R. Arlman 1996-2005

Mr. L. van Solkema

2005-2006

Dr. ir. J.G. Vogtländer 

(2006-    )

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester
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A

Acket, prof. dr. G.A. 1994/1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N

Abrahams, prof. dr. J.P. 2004/2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C

Ale, prof. dr. B.J.M. 2004/2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T

Andel, dr. M.V. van 1999/2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X

B

Baal, prof. dr. P.J. van 1993/1994 In afwachting van het zesde quark N

Baal, prof. dr. P.J. van 2004/2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling N

Baar, prof. dr. ir. H.J.W. de 2005/2006  De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische 
Oceaan B

Baede, dr. A.P.M. 2000/2001 Heel de atmosfeer A

Bailes, prof. dr. M. 2006/2007  The most evil stars in the universe S

Bais, prof. dr. ir. F.A.  2008/2009 Keerpunten in de natuurwetenschappen X

Bakels, mw. prof. dr. C.C. 1997/1998 Biologie in de archeologie B

Bakker, prof. dr. H.J.  2008/2009 Ultrasnelle proton-estafette in water N

Ballieux, prof. dr. R. 1988/1989 Psyche, hersenen en immuunsysteem  M

Barthel, dr. P.D. 1992/1993 De verste verten in het heelal S

Beckers, dr. G.J.L. 2004/2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak B

Beenakker, prof. dr. C.W.J. 2003/2004 Chaotische elektronen N

Bekkum, prof. dr. ir. H. 1995/1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend 
aantal toepassingen C

Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van 2006/2007 Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, 
beta en gamma X

Berends, prof. dr. F.A. 1999/2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N

Berends, prof. dr. F.A. 2006/2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld X

Beukers, prof. dr. H. 1996/1997 De introductie van de westerse geneeskunde in Japan M

Blij, prof. dr. F. van der 1989/1990 Rekenen en tekenen met getallen W

Boddeke, dr. R. 1994/1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B

Bolhuis, prof. dr. J.J. 2004/2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B

Boom, prof. dr. R.  2008/2009 IJzer: meester der metalen? T

Aanduiding vakgebieden:

A Weer/Atmosfeer

B Biologie

C Scheikunde

G Aardwetenschappen

M Medicijnen

N Natuurkunde

S Sterrenkunde

T Techniek en Industrie

W Wiskunde

X  Overige vakgebieden
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Bouwmeester, prof. dr. D.  2008/2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N

Bovenberg, mr. dr. J.A. 2009/2010 Eigendom van DNA X

Brabander, mw. dr. E.E.M. de 2001/2002 Coatings: van kunst naar wetenschap C

Brakefield, prof. dr. P.M. 2005/2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen B

Brakman, prof. dr. P. 1992/1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van 
vetachtige stoffen en bindweefsel M

Brouwer, prof. dr. A. 1992/1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G

Brunekreef, prof. dr. ir. B. 2007/2008 Fijn stof X

Bruyn, prof. dr. A.G. de 2004/2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: 
LOFAR en de Epoche van Reïonisatie S

Buchem, prof. dr. M.A. van 2009/2010 Het brein in beeld: neuroradiologie M

Buhrman, prof. dr. H.M. 2004/2005 Quantum computing T/W

Bijker, prof. dr. ir. E.W. 1988/1989 Veilig achter los-opgestoven zand G

Bijvoet, prof. dr. O.L.M. 1992/1993 Omgaan met botarmoede M

C

Cohen Stuart, prof. dr. M.A. 2009/2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen C  
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L.  2005/2006 Plaattektoniek en aardse risico’s G

Craats, prof. dr. J. van de 1991/1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden 
van de muziek W

D

Daan, dr. S. 1993/1994 Slapen en waken, regeling en functie B

Daan, prof. dr. S. 2003/2004  De biologische klok: Timing van gedrag op een draaiende planeet B

Dalen, prof. dr. D. van 1992/1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W

Damhuis, ing. M.H. 1998/1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatie-omgeving N

Dicke, prof. dr. M. 2004/2005 Planten ‘roepen’ om hulp B

Dieks, prof. dr. D.G.B.J. 1997/1998 Bohr en Bell N

Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2000/2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N

Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2004/2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N

Dishoeck, mw. prof. dr. E. van 1995/1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S

Dogterom, mw. prof. dr. A.M. 2002/2003 Bio-assemblage, krachten uitgeoefend door microtubuli N

Drent, prof. dr. E. 1999/2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C

Drenth, prof. dr. J. 1988/1989 De verrassende werking van enzymen B

Duijn, mw. prof. dr. C.M. van 2003/2004  Op jacht naar zieke genen M

E

Eb, prof. dr. A.J. van der 1995/1996  Gentherapie M

Ebert, mw. prof. dr. U.M. 2005/2006 Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren 
groeien en vertakken N

Eiben, prof. dr. A.E. 1999/2000 Evolutionary computing T

Engelen, prof. dr. J.J. 2001/2002  Detector voor kosmische neutrino’s N

Erkelens, prof. dr. D.W. 1996/1997 Van Vetten en Vaten M

F

Falcke, prof. dr. H. 2010/2011 LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf 
Drentse terpen S

Fehr, dr. S. 2010/2011 Quantum information-theory and cryptography W

Falkenburg, prof. dr. J.H.F. 2004/2005  Immunotherapie van bloedziekten M
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Ferrari, dr. M.D. 1991/1992  Migraine: nieuwe inzichten in de behandeling M

Ferrari, prof. dr. M.D. 2010/2011  Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte M

Feringa, prof. dr. B.L. 2007/2008  Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren C

Fibbe, prof. dr. W.E. 2006/2007 Stamcelbehandeling: feiten en beloften M

Fodde, prof. dr. R. 2002/2003 Darmkanker en aspirine, van gen naar kliniek M

Frankena, prof. dr. ir. H.J. 1998/1999 Optische interferometrie N

Franx, prof. dr. M. 1999/2000 De toekomst van de Sterrenkunde S

Frenkel, prof. dr. D. 2003/2004  Eerste fasen van kristalvorming N

Frenken, prof. dr. J.W.M. 1999/2000 Oppervlakken in beweging N

G

Geer, mw. prof.  dr. S.A. van de 2003/2004  Een zeker toeval W

Gemert, dr. ir. M.J.C. van 1989/1990 Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen M

Gen, prof. dr. A. van der 1996/1997 De relatie tussen voeding en kanker M

Gittenberger, prof. dr. E. 2007/2008 De windingsrichting van slakkenhuisje in breder perspectief B

Goulmy, mw. prof. dr. E.A.J.M. 2005/2006 Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker M

Greenberg, prof. dr. J.M 1992/1993 Laboratorium Astrofysica S

Griessen, prof. dr. R.P. 1988/1989 Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik? N

Griessen, prof. dr. R.P. 2010/2011 Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof 
in metalen N

Griffioen, dr. J. 1995/1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G

Grind, prof. dr. ir. W.A. van de 1990/1991 Natuurlijke en artificiële intelligentie X

Groen, dr. K. 1997/1998 Het Rembrandt Research Project X

Groot, prof. dr. H.J.M. de 2002/2003 Membraaneiwitten en NMR C

Grootendorst, prof. dr. A.W. 1998/1999 De laatste stelling van Fermat. De geschiedenis van een probleem W

Grootenhuis, dr. P.D.J. 1996/1997 Moleculen modelleren met computers C

H

Haan, prof. dr. ir. F.A.M. de 1996/1997 Gevaren van bodemverontreiniging G

Hagoort, prof. dr. P.  2008/2009 Over taal en hersenen X

Halsema, drs. D. van 1994/1995 Radar interferometrie vanuit de ruimte N

Hanssen, prof. dr. ir. R.F. 2009/2010 Geofysica vanuit de ruimte G

Heise, dr. J. 1993/1994 Het waarnemen van zwarte gaten S

Heijnen, prof. dr. ir. J.J. 2009/2010 De cel als chemische fabriek C

Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van 2006/2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N

Helmerhorst, prof.dr. F.M.   2010/2011   Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie   M

Hendrickx, dr. J.J.P. 1990/1991 Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia M

Hermans, prof. dr. L.J.F. 1996/1997 Voortbewegen op eigen kracht N

Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van   2010/2011   Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip C

Heuvel, prof. dr. E.P.J. van den 2005/2006 Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren S

Hilgenkamp, prof. dr. J.W.M. 2009/2010 Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje N

Hilgevoord, prof. dr. J. 1988/1989 Het vreemde van quantummechanica N

Hoeijmakers, prof. dr. J.H.J. 2007/2008 Hoe tikt de biologische klok? M

Hoekman, dr. ir. D.H. 1999/2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T

Hoekstra, prof. dr. P. 2003/2004  Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag G

Hoekstra, prof. dr. R.F. 1998/1999 Sex: een evolutionair raadsel? B

Hoekstra, prof. dr. R.F. 2006/2007 Evolutie van genetische transmissie B

Hofstraat, prof. dr. J.W. 2005/2006 Moleculaire geneeskunde M
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Hol, prof. dr. ir. W.G.J. 1990/1991 Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van 
geneesmiddelen M

Hollander, prof. dr. A.P. 2002/2003 Grenzen aan sportieve prestaties X

Hooff, prof. dr. J.A.R.A.M. van 2000/2001 De Biologie van Macht B

Hooft, prof. dr. G. ’t 1990/1991 Unificatie theorieën van de natuurkrachten N

Hooft, prof. dr. G. ’t 1993/1994 De zwaartekracht N

Hoogeboom, ir. P. 1991/1992 Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen T

Horn, dr. L.J. van den 1988/1989 Fysica en Supernovae S

Horzinek, prof. dr. M.C. 1993/1994 Aids bij de kat B

Houtsma, prof. dr. A.J. 1995/1996 Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen T

Hovenier, prof. dr. J.W. 1990/1991 De atmosferen van de planeten S

Hueting, dr. R. 1989/1990 Het milieu als economisch goed D

Huizinga, dr. T.W.J. 1995/1996 Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten, 
matige winst voor patiënten M

I 
Icke, prof. dr. V. 2007/2008 De toekomst van het Heelal S

Ingen Schenau, 

 prof. dr. ir. G.J. van 1991/1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T

Israël, dr. F.P. 1998/1999 Het reusachtige radiostelsel Centaurus A S

J

Jansen, prof. dr. J.A. 2004/2005 Biomaterialen en tissue engineering M

Janssen, ir. H.J.T. 1988/1989 DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X

Janssen, ir. W.P.S. 1998/1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T

Jochemsen, dr. R. 1996/1997 Koude kermis: De wereld van de lage temperaturen fysica N

Jong, prof. dr. T. de 2003/2004 Babylon: bakermat van de sterrenkunde S

Jongh, prof. dr. L.J. de 1993/1994 Fysische en chemische nanostructuren N

Jonker, prof. dr. P.P. 2009/2010 Humanoïde robots T

K

Kamminga, ir. C. 1989/1990 Omtrent sonar bij dolfijnachtigen B

Katan, prof. dr. M.B. 1997/1998 Effecten van koffie op de gezondheid M

Kattenberg, dr. A. 1992/1993 De rol van de oceanen in het klimaat A

Kayen, dr. A.H.M. 1999/2000 Recycling van kunststoffen C

Kijne, prof. dr. J.W. 1999/2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B

Kleingeld, dr. J.C. 1998/1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C

Klijn, dr. F. 2007/2008 Overstromingsrisico’s in Nederland G

Kloet, prof. dr. E.R. de 2000/2001 Behandeling van stress in de hersenen: nieuws vanuit de 
Farmacogenetica M

Knijff, dr. P. de 2001/2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M

Knijff, prof. dr. P. de 2009/2010 DNA-onderzoek bij misdrijven M

Knook, prof. dr. D.L. 1989/1990 Wat leert ons veroudering? M

Koop, dr. ir. H. 1996/1997 Oerwouden van Europa B

Kooyman, prof. dr. S.A.L.M. 1990/1991 Verdwijnende tropische regenwouden B

Koning, dr. F. 2003/2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M

Koningsberger, prof. dr. ir. D.C. 1990/1991 Meettechnieken bij structuuronderzoek van katalytische systemen C

Kooter, dr. J.M.  2008/2009 Epigenetica: het dynamische deel van erfelijkheid B

Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P. 2001/2002 Nanotechnologie: feit of fictie? T
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Kowalchuk, prof. dr. G.A. 2007/2008 Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem B

Kraak, mw. dr. S.B.M. 2003/2004  Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B

Kroonenberg, prof. dr. S.B. 2000/2001 De Kaspische Zee; een natuurlijk laboratorium voor 
zeespiegelstijging G

Kruit, prof. dr. P.C. van der 1996/1997 De nieuwe kijk op melkwegstelsels S

Kruijt, prof. dr. J.P. 1991/1992 Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ont wikkeling van 
gedrag tijdens het leven van individuen B

Kuenen, prof. dr. J.G. 2000/2001 Over leven en technologie B

Kuijken, prof. dr. H.K. 2001/2002 Gravitatielenzen in het heelal S

Kuijpers, prof. dr. J.M.E. 2006/2007 Gravitatiegolven S

Kuipers, prof. dr. ir. J.A.M.  2010/2011    Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes C

Kuipers, prof. dr. H. 1993/1994 Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond? M

Kuis, prof. dr. W. 1999/2000 Stamceltransplantatie bij kinderen met auto-immuun ziekten M

L

Laane, prof. dr. R.W.P.M. 2001/2002 De zee als bezinkput en levensbron B

Laat, prof. dr. S.W. de 1992/1993 Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke 
organismen B

Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M. 1994/1995 Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood S

Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M.  2008/2009 Ontdekkingen door de Hubble-telescoop S

Leeuw, dr. F.A. de 1990/1991 De veranderende samenstelling van de atmosfeer A

Leeuw, dr. G. de 1998/1999 Atmosferische effecten op waarnemingen op zee A

Leeuw, dr. M.W. 2003/2004 Biologische en chemische wapens X

Leeuwen, dr. F.W. van 1998/1999 De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte M

Lens, dr. ir. P.N.L./Vallero, M. 2002/2003 Anaërobe micro-organismen: van exobiologie tot high-rate 
afvalwaterzuivering C

Lenstra, prof. dr. H.W. 2003/2004 Escher en het Droste-effect W

Lenstra, prof. dr. J.K. 1996/1997 Hamiltoncircuits en handelsreizigers W

Linde, prof. dr. F.L. 2007/2008 Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider N

Lohse, prof. dr. D. 2004/2005 Bubble puzzles N

Looijen, prof. dr. ir. M. 1994/1995 Rekenmethoden en rekenmachine W

Lopes Cardozo, prof. dr. N.J. 2002/2003 Kernfusie, fysica en andere aspecten N

Lopes da Silva, prof. dr. F.H. 1989/1990 Cellulaire effecten van de enkefalines M

Louwe Kooijmans, prof. dr. L.P. 2002/2003 Hardinxveld, een mesolithische woonplaats, opgegraven in de 
Betuweroute X

Lub, dr. J. 1995/1996 Veranderlijke sterren S

Lugtenburg, prof. dr. J. 1992/1993 Zien, licht in ons leven B

M

Maan, prof. dr. ir. J.C.  2008/2009 Zeer hoge magneetvelden N

Maat, dr. G.J.R. 1997/1998 Voorouders van Willem van Oranje X

Mehlkopf, prof. dr. ir. A.F. 1989/1990 Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRS N

Melief, prof. dr. C.J. 1994/1995 Afweer tegen kankercellen M

Meijer, prof. dr. G.J.M. 1993/1994 Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof N

Meijer, prof. dr. G.J.M. 2000/2001 Koude Moleculen N

Meijden, prof. dr. E. van der 1995/1996 Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijanden B

Meijer, mw. dr. A.H.  2008/2009 Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem B

Mooij, prof. dr. ir. J.E. 2005/2006 Hoe maak je een quantumcomputer? N

Moorman, prof. dr. A.F.M.   2010/2011   Ontwikkeling van het bouwplan van het hart M
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Mulder, prof. dr. ir. J.A. 2007/2008 Bio-geïnspireerde micro- en nanovliegtuigjes T

Mulder, prof. dr. F.M.   2010/2011 Elektriciteitsopslag voor automobiliteit T/N

N

Nienhuis, prof. dr. G. 1991/1992 Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde N

Nieuwland, dr. D.A. 2002/2003 Modelleren van gebergtevorming: de rol van analoge modellen 
in het computer tijdperk G

O

Ommen, dr. ir. B. van 2005/2006 Voedsel van topkwaliteit X

Ommen, prof. dr. G.J.B. van 1998/1999 Genoom en geneeskunde M

Oort, prof. dr. F. 1996/1997 Grote getallen W

Osterhaus, prof. dr. A.D.M.E.  2008/2009 Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld M

Oosterom, prof. dr. ir. P.J.M. van 2004/2005 Van kaarten naar geografische informatie-systemen X

Overkleeft, prof. dr. H.S. 2005/2006 Uitdagingen in de bio-organische chemie C

P

Pair, dr. C. le 1997/1998 Technorot X

Pater, mw. prof. dr. I. de 2007/2008 Stoffige ringen in ons zonnestelsel S

Peters, dr. R.C. 1994/1995 De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen B

Piersma, dr. T. 2001/2002 Waarom overwinteren veel toendravogels aan zee en waarom 
broeden veel wadvogels op de toendra? B

Polman, prof. dr. A. 2009/2010 Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en 
het Charge Coupled Device (CCD) N

Portegies Zwart, prof. dr. S.F. 2009/2010 Het tumultueuze leven van sterrenstelsels S

Postma, mw. prof. dr. D.S. 2009/2010 Op zoek naar de genen voor astma en COPD M

Pijl, prof. dr. H. 2007/2008 Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen M

Priem, prof. dr. H.N.A. 1993/1994 Buitenaards geweld G

Prinssen, ir. W.C.J.M. 2005/2006 De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia X/T

Putten, prof. dr. ir. W.H. van der 2006/2007 Klimaatverandering en biologische invasies B

R

Rasing, prof. dr. T.H.M.   2010/2011 Magneten schakelen met de snelheid van het licht N 

Ree, prof. dr. J.M. van 1992/1993 Verslaving en lichaamseigen opiaten M

Reinhoudt, prof. dr. ir. D.N. 1991/1992 Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie C

Ritsema, drs. I.L. 1997/1998 Geo-informatica G

Roebroeks, dr. W. 1990/1991 Hoe modern waren de Neanderthalers? X

Roos, prof.  dr. A.M. de 2002/2003 De relatie tussen de levenscyclus van individuen en de dynamiek 
van populaties en levens  gemeenschappen B

Ruigt, dr. G.S.F. 1994/1995 Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door 
EEG-onderzoek bij de rat M

Russchenberg, dr. ir. H.W.J. 1995/1996 Radaronderzoek van de atmosfeer A

Rutjes, prof. dr. F.P.J.T. 2003/2004  Combinatoriële chemie C

S

Saarloos, prof. dr. ir. W. van 2005/2006 Spontane patroonvorming in niet-evenwichts -systemen N

Sabelis, prof. dr. M.W. 2009/2010 Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren B

Salemink, prof. dr. H.W.M. 2002/2003 Fotonische kristallen N

Sangster, prof. dr. B. 1990/1991 Milieu, milieuverontreiniging en gezondheid M

Santen, prof. dr. R.A. van 1991/1992 Theoretische aspecten van de heterogene katalyse C
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Savenije, prof. dr. ir. H.H.G. 2006/2007 Het meeste valt ernaast (hydrologie) A

Schalm, prof. dr. S.W. 1995/1996 Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop M

Schenk, prof. dr. H. 2001/2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur van 
chocolade C

Schilperoort, prof. dr. R.A. 1991/1992 Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen B

Schoon, mw. dr. G.A.A. 1999/2000 Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden van 
de politie X

Schoonman, prof. dr. J. 1992/1993 De vaste oxide brandcel C

Schoonman, prof. dr. J. 2000/2001 Nanogestructureerde materialen voor duurzame 
energie-conversie en -opslag C

Schrijver, prof. dr. A. 2007/2008 Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug W

Schuiling, prof. dr. R.D. 1997/1998 Het broeikas-effect: voorkomen of genezen? A

Sevenster, prof. dr. P. 1998/1999 Gedragsonderzoek aan paarden B

Sinke, prof. dr. W.C. 2001/2002 Fotovoltaïsche zonne-energie N

Sinninghe Damsté, 

 prof. dr. ir. J.S.  2008/2009 Moleculaire paleontologie G

Sixma, mw. prof. dr. T.  2008/2009 Eiwitten: structuur een functie geven M

Slagboom, dr. P.E. 1994/1995 Veroudering, biologisch bekeken B 

Slagboom, mw. prof. dr. P.  2010/2011   Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering  M

Smit, prof. dr. B. 2000/2001 Moleculaire simulaties in de chemie C

Smit, dr. J. 1996/1997 Uitsterven door een meteorietinslag G

Smolders, prof. dr. C.A. 1989/1990 Membraantechnologie C

Smorenburg, ir. C. 1992/1993 Toepassing van de geometrische optica bij moderne 
instrumentele ontwikkelingen N

Spaink, prof. dr. H.P. 2002/2003 Moderne (biochemische en biofysische) analyse van 
levensprocessen in cellen B

Spek, prof.dr. P.J. van der   2010/2011   Moleculaire en cellulaire mechanismen: van genotype 
tot fenotype M

Steen, prof. dr. W.J. van der 1989/1990 Waar houdt wijsbegeerte op? X

Stiekema, prof. dr. W. 2001/2002 Surfen op het DNA van de zandraket voor onze gezondheid B

Stouthamer, dr. ir. R. 1997/1998 Bacteriële sex manipulatie; mannendoders, transsexuelen en 
maagdelijke geboorten B

Straalen, prof. dr. N.M. van 2009/2010 De boom van het leven in de eeuw van de biologie B

Suurmond, prof. dr. D. 1988/1989 Huidkanker, zonlicht en afweermechanismen M

Sussenbach, prof. dr. J.S. 1988/1989 Structuur en expressie van Humane groeifactor genen M

Swaab, prof. dr. D.F. 1988/1989 De klok in onze hersenen M

Swaab, prof. dr. D.F. 2009/2010 De evolutie van onze hersenen M

Swart, dr. H.E. de 1989/1990 Hoe voorspelbaar is het weer? A

Sijbesma, prof. dr. R.P. 2006/2007 Bouwen met polymeren C

T

Tinbergen, dr. J. 1997/1998 Polarisatie van straling in en uit het heelal S

V

Vandersypen, prof. dr. ir. L.M.K. 2009/2010 Grafeen: basis voor nieuwe elektronica N

Veefkind, dr. A. 1990/1991 Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van 
elektriciteit T

Veer, mw. dr. L.J. van ’t 2005/2006 Genexpressie profielen bij voorspelling ziekte-beloop borstkanker M

Velthorst, mw. prof. dr. N. 2000/2001 Licht in de Chemie C



22

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

Alfabetisch register van de voordrachten in de periode 1988-2011

Veltman, prof. ir. B.P.Th. 1990/1991 Beeldbewerking en patroonherkenning N

Verduyn Lunel, prof. dr. S.M. 2006/2007 Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische 
biologische systemen W

Verhoeven, prof. dr. J.W. 1989/1990 Elektron-overdracht onder invloed van licht, moleculaire 
elektronica in wording? C

Verhulst, prof. dr. F. 1993/1994 Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid W

Verloove-Vanhorick,  2000/2001 Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal 
 mw. prof. dr. S.P.  rendement
     M

Visscher, dr. L. 2007/2008 Moleculaire virtuele werkelijkheden C

Vogelesang, prof. ir. L.B. 2001/2002 De ontwikkeling van vezel-metaal laminaten T

Vogelzang, drs. J. 1994/1995 Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar T

Vos, prof. dr. W.L. 2006/2007 Fotonische kristallen N

Vreeswijk, drs. P.M. 2000/2001 Gamma-uitbarstingen; de krachtigste explosies in het heelal 
sinds de oerknal S

Vrehen, prof. dr. Q.H.F. 1995/1996 Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica N

W

Wall, prof. dr. E.E. van der 1999/2000 Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding? M

Water, dr. W. van de 1995/1996 Chaos en Turbulentie W

Waters, prof. dr. R. 2002/2003 Sterrenstof: Mineralen in de kosmos S

Weckhuysen, prof. dr. ir. B.M. 2006/2007 Katalyse op moderne wijze onderzocht C

Weert, prof. dr. C.M. de 1993/1994 De rol van kleur in patroonherkennings processen X

Wegener Sleeswyk, 

 prof. dr. ir. A.   1988/1989 Meten van tijd en afstand bij Archimedes X

Wendelaar Bonga, prof. dr. S.E. 1993/1994 De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren B

Werkhoven, prof. dr. P.J.  2008/2009 Serieuze game-technologie X

Westendorp, prof. dr. R.G.J. 2001/2002 Waarom worden wij oud? M

Wied, prof. dr. D. de 1989/1990 Neuropeptiden en gedrag M 

Wijers, prof.dr. R.A.M.J.   2010/2011    Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd   S
Wismans, prof. dr. ir. J. 1997/1998 Letselbiomechanica M

Wisse, dr. P.N.J. 1997/1998 Modern onderzoek aan het zonnestelsel S

Wortel, prof. dr. M. 1994/1995 De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied G

Wortel, prof.dr. M.J.R.   2010/2011 Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de 
geodynamische ontwikkeling van het Middellandse-Zeegebied G

Wuis, dr. E.W. 1994/1995 Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen B

Y

Yazdanbakhsh, 

 mw. prof. dr. M.  2008/2009 Immunologie van de hygiëne-hypothese  M

Z

Zaanen, prof.dr. J. 2010/2011 Het universum op een korreltje roest   N 

Zeeuw, prof. dr. P.T. de 1991/1992 Structuur van melkwegstelsels S 

Zeeuw, prof. dr. C.I. de 2006/2007 De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de 
timing van bewegingen M

Zwaan, prof. dr. C. 1989/1990 Magnetische activiteit in zon en sterren S



23

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 88

Elektriciteitopslag in batterijen maakt een sterke 
groei door, voornamelijk voor mobiele toepassin-
gen zoals mobiele telefoons, computers en appa-
raten. De introductie van lithium-ion batterijen in 
de jaren negentig van de vorige eeuw heeft deze 
groei en nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 
Lithium-ion batterijen hebben de hoogste gereali-
seerde energie-opslagdichtheid voor mobiele sys-
temen, aanzienlijk hoger dan lood-zuur accu’s en 
nikkel-metaalhydride batterijen. Voor volledig elek-
trisch transport liggen lithium-ion batterijen gezien 
de hoge energiedichtheid1 voor de hand, terwijl de 
eerste generaties hybride auto’s gebruik konden 
maken van metaalhydride batterijen met gerin-
gere energie dichtheid. Elektrische aandrijving van 
auto’s heeft een belangrijk voordeel op het gebied 
van energie efficiëntie: elektrische energie kan zeer 
efficiënt in batterijen worden opgeslagen; tot 95% 
van de opgeslagen energie komt er ook weer uit in-
dien de accu voldoende zorgvuldig wordt geladen 
en ontladen. Ten tweede zijn elektromotoren zeer 
efficiënt (>85%) en kunnen deze ook als dynamo ge-
bruikt worden om remenergie terug te winnen. In 
vergelijking met benzine of diesel aandrijving heeft 
een elektrische auto daardoor veel minder energie 
nodig om dezelfde weg af te leggen. 

Alle grote autofabrikanten hebben hybride en 
volledig elektrisch transport aangekondigd, waarbij 
vooral de zero-emissie en de hoge energie efficiën-
tie, die vertaald kan worden naar lage bedrijfskos-
ten, drijvende krachten zijn. Elektrische automobi-
liteit op zich is niet nieuw: rond 1900 waren elek-
trische en hybride modellen even aanwezig als de 
toen nog lawaaiige en minder betrouwbare diesel 
en benzine varianten. In 1899 vestigde Jenatzky een 
snelheidsrecord van 106 km/u met de elektrische 
auto ‘La jamais contente’.

In figuur 1 zijn de belangrijkste componenten in 
een lithium-ion batterij weergegeven. De werking 
van de batterij is als volgt. In geladen toestand is 
lithium opgeslagen in de anode. Lithium bevindt 
zich daar op een relatief hoge chemische potenti-
aal. In de kathode heeft lithium juist een zeer lage 
chemische potentiaal en is dus in een veel stabielere 
toestand. De elektrolyt kan alleen geladen Li+-ionen 
doorlaten. Spontaan zullen Li+-ionen diffunderen 
van de anode naar de kathode, hetgeen resulteert 
in het positief laden van de kathode en negatief la-
den van de anode. De spontane diffusie stopt zodra 
het resulterende elektrische veld tegengesteld is 
aan het verschil in chemische potentiaal: dan heeft 
de batterij een bepaald potentiaalverschil, wat bij 
de aangegeven batterij zo’n 3,5 V zal zijn. Het ex-
terne circuit kan elektronen geleiden die energie 
aan een applicatie (zoals bijv. een elektromotor) 
leveren. Tegelijk met de elektronen die van anode 
naar kathode gaan, diffundeert er ook weer Li+ naar 
de kathode. Dit gaat door totdat alle beschikbare Li 
van anode naar kathode is gelopen. Daarna kan de 
batterij opgeladen worden door de kathode relatief 
positief en de anode negatief te maken met een ex-
terne stroombron.

 
De capaciteit van een lithium-ion batterij hangt di-
rect samen met de Li-opslagcapaciteit van de anode- 
en kathodematerialen én van het potentiaalverschil 
tussen anode en kathode. Het meest bekende ano-
de materiaal is koolstof, dat Li op kan nemen tot LiC6 
door Li te intercaleren tussen de grafietlagen. De 

Elektriciteitopslag voor automobiliteit: fysica en toekomstperspectief 

Prof.dr. F.M. Mulder 

Faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft

Kennismakingslezing gehouden voor de

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ 

te ’s-Gravenhage op 13 september 2010



24

Elektriciteitopslag voor automobiliteit

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

verbinding Li4Ti5O12 is een nieuwe ontwikkeling voor 
anodes die hogere stroomdichtheden aan kunnen 
zonder gevaar voor oververhitting. In de onderzoeks-
fase bevinden zich materialen zoals Li-Si alloys waarin 
hoge Li-dichtheden haalbaar zijn, tot Li15Si4. Wat be-
treft kathodematerialen is LiCoO2 het meest toege-
paste materiaal, geïntroduceerd door Sony in 1991. 
Co is relatief kostbaar en daarom zijn Li(Co,Mn) O2 en 
het materiaal LiMn2O4 in opkomst. Voor hoog vermo-
gens toepassingen is recent LiFePO4 als kathode in 
combinatie met een Li4Ti5O12 anode geïntroduceerd. 
Naast de genoemde materialen is er wereldwijd in-
tensief onderzoek naar nieuwe materialen voor elek-
trodes.

De voornaamste drijvende krachten voor het onder-
zoek naar nieuwe materialen zijn de eisen aan oplos-
singen voor (mobiele) elektriciteitopslag:
- een hoge energiedichtheid
- zeer goede cycleerbaarheid, d.w.z. afhankelijk van 

de toepassing minstens 1.000 tot 30.000 keer her-
laadbaar

- hoge vermogensdichtheid
- goedkoop
- veilig
- energie-efficiënt (>95%)

De energiedichtheid wordt bepaald door een drietal 
factoren: de chemische potentiaal in anode en ka-
thode, de dichtheid van Li in deze materialen, alsook 
de lithium en elektronische geleidbaarheid van de 
elektrodematerialen. De laatste factor bepaalt de 
dikte van de elektrodes die aangebracht kan wor-
den op de stroomcollectoren, die van Cu of Al folies 
vervaardigd worden. Hoe slechter de geleiding hoe 
meer Cu en Al folies en ook elektrolytlagen nodig 
zijn, dus hoe lager de dichtheid van de actieve elek-
trode materialen in de gerealiseerde batterij wordt. 
Om een zo groot mogelijk verschil in chemische 
potentiaal te realiseren, dient Li in gereduceerde 
vorm (Li0) opgeslagen te worden in de anode en 
in geoxideerde vorm Li+ in de kathode. Wat betreft 
de anode kan er een hoge dichtheid van Li bereikt 
worden door het te intercaleren in lichte koolstof of 
(in de toekomst) door Li te legeren (alloyen) met een 
geringe hoeveelheid Si. Het voornaamste probleem 
zit dan ook in de energiedichtheid van de kathode 
materialen.2 Het elektron van Li moet worden opge-
nomen door een toegevoegd element; in de tot nu 
toe bekende types van batterijen wordt dit gereali-
seerd door een 3d overgangsmetaalion dat geredu-
ceerd wordt in de kathode.

Figuur 1

Schematische voorstelling 

van een lithium ion batterij.
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De vermogensdichtheid van een batterij hangt af 
van het voltage en de stroomdichtheid die geleverd 
kan worden. Deze stroomdichtheid hangt direct af 
van de diffusie-snelheden van Li+ door de elektrode 
en de elektrolyt en ook van de elektrische geleiding 
door de elektrodematerialen. Een hoge vermogens-
dichtheid is wenselijk vooral tijdens opladen van 
batterijen: hoe hoger hoe korter de laadtijd. Het in 
10 minuten opladen van een 40 kWh autoaccu eist 
echter een zeer hoog vermogen van 6x40 kW  = 
240 kW = 600 A x 400 V, hetgeen door elektrische 
systemen buiten de accu niet aan te leveren valt. 
Opladen in 3 uur vraagt zo’n 13 kW, wat 3 kW meer 
is dan een grote elektrische oven nodig heeft en 
dus mogelijk is. Deze stroomvraag illustreert hoe 
veel meer inspanning het laden van een autoaccu 
vereist dan het huidige vullen van een benzinetank, 
waarbij geen chemische reacties of fysische proces-
sen lopen. 

Nanostructuren
Vooral de Li+ maar ook de elektronengeleiding door 
de elektrodematerialen is van belang voor de stroom-
dichtheid. Li+-diffusie door de vaste, kristallijne, 
anode en kathode materialen is intrinsiek langzaam. 
De typische tijdschaal waarmee een Li+ van een site 
in het kristal naar de volgende enige Ångstrom ver-
derop beweegt, is in de orde van ms tot ms.3, 4 Dat 
betekent dat het lang duurt om uit een kristalliet 
van de omvang van enige mm te komen, of om door 
een laag van tientallen micrometers dik te komen. 
In de praktijk worden de diktes van de elektroden 
bepaald door de acceptabele tijd voor het opladen 
van de batterij, en zijn de elektrode-dikten enige 
tientallen microns. Wat betreft de stroomdichtheid 
concentreert het huidige onderzoek zich op het 
versnellen van de diffusie door het nanostructure-
ren van de elektrodematerialen. Het simpele idee 
daarachter is dat de diffusie beperkt is in de vaste 
kristallijne materialen, terwijl er snelle diffusie mo-
gelijk is in het vloeibare elektrolyt tussen de elektro-
dekristallen. Bij nanostructurering wordt de diffusie 
afstand veel korter en neemt de stroomdichtheid 
sterk toe (10 – 1000x). 

Het nanostructureren van de elektrodematerialen 
verandert aanzienlijk meer dan alleen de diffusie-
afstanden. Een verandering is dat oppervlakte-
effecten veel belangrijker worden, doordat de ver-
houding oppervlak en inhoud van de kristallieten 
sterk toeneemt (figuur 2). Er zijn inmiddels voor-
beelden van elektrodematerialen ontdekt waarbij 
de oppervlakte eigenschappen zodanig zijn dat er 
tot twee keer meer Li opgeslagen kan worden in het 
materiaal.5, 6 Het is ook mogelijk dat materialen die 
in bulk-vorm niet in staat zijn Li reversiebel op te 
slaan, dat in nano-vorm wel kunnen. Het recent ge-
vonden LiFePO4 is hier een voorbeeld van.7 Opper-
vlakte en interface effecten op nanoschaal blijken 
de thermodynamica van Li-opname te kunnen mo-
dificeren.8, 9, 10, 11 Veel Li-insertie reacties volgen een 
zogenaamd tweefasen gedrag, waarbij een Li-rijke 
fase ontstaat naast een Li-arme fase; bij verder laden 
neemt de hoeveelheid Li-rijke fase toe. De concen-
traties van Li in de Li-arme en Li-rijke fasen worden 
bepaald door de Gibbs vrije energie (G(x)) als functie 
van de totale hoeveelheid Li (compositie x). Als nu 
door het nanostructureren extra bijdragen van de 
oppervlakte-energieën en de interface-energieën 
tussen Li-rijke en Li-arme fase aan G(x) ontstaan, 
heeft dat effect op het gedrag bij Li-insertie. Figuur 
2 geeft een illustratie van oppervlakte en interface 
effecten. De geschetste interfaces en de geassoci-
eerde stress tussen de fasen aan weerskanten heb-
ben een veel grotere invloed bij kleine deeltjes dan 
bij grote deeltjes. De energie die het kost om een 
interface te creëren, kan G(x) van kleine kristallieten 
zodanig veranderen dat de fasescheiding en het 
vormen van de Li-rijke fase voor kleine x langer uit-
gesteld worden, terwijl voor grote x de Li-arme fase 
eerder verdwijnt. De zogenaamde ‘solubility limits’ 
komen naar elkaar toe met kleiner wordende deel-
tjesgrootte (figuur 2, links). De oppervlakte-energie-
ën van de Li-rijke en Li-arme fasen kunnen verschil-
lend zijn. Dit maakt het meer of minder voordelig 
om een Li-rijke of Li-arme fase aan te maken. Het 
effect op de solubility limits is aangegeven in figuur 
2 (rechts) voor kleiner wordende kristallieten. Als de 
Li-arme fase een lagere oppervlakte-energie heeft 
dan de Li-rijke fase, wordt voor groter wordende x 
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langer aan de Li-arme fase vastgehouden en vice 

versa. Het veranderde Li-insertie gedrag heeft een 
direct gevolg voor de Li-diffusie door het materiaal, 
aangezien deze sterk afhankelijk is van de Li-dicht-
heid in een materiaal en de beschikbare vrije diffusie 
paden. Als er meer vacatures ontstaan in de Li-rijke 
fase door veranderde solubility limits, heeft dat in 
het algemeen een sterk positief effect op de Li-diffu-
siesnelheid, zoals geïllustreerd in figuur 3.

Naar hogere energiedichtheden
Het onderzoek naar batterijmaterialen richt zich 
niet alleen op het verbeteren van de bekende ma-
terialen, maar ook op nieuwe materialen die tot 
een aanzienlijk hogere energiedichtheid kunnen 
leiden. De winst die op termijn mogelijk gehaald 
kan worden, moet dan uit de drie componenten 
anode, kathode en elektrolyt komen. Wat betreft de 
anode kan een factor van ca. 1,5 gehaald worden, 
als de Li-Si alloys of eventueel Li-metaal met nog 
minder additieven gerealiseerd kunnen worden. 
Het pure metaal is nu niet mogelijk omdat bij het 
herladen Li niet als laag aangroeit, maar als puntige 
kristallen die kortsluiting kunnen veroorzaken. Wat 
betreft de kathode zou er afstand gedaan moeten 
worden van het gebruik van de overgangsmetalen 
en Li gebonden moeten worden aan lichte elemen-
ten zoals O (Li2O2)12, 13 of S (Li2S).14 De reversibiliteit 

van de vorming van de sulfides en oxides is recen-
telijk aangetoond. De winst in energiedichtheid van 
de hele batterij zou zo’n factor 3-5 kunnen zijn. Als 
derde factor is te noemen een verbetering van de 
geleiding van ionen, die het mogelijk moet maken 
om in de pakking van de elektrodematerialen dik-
kere lagen te gebruiken (wat leidt tot minder inac-
tief materiaal). Dat zou een factor van ca. 1,5 moeten 
kunnen opleveren. In totaal komen we dan op een 
factor 7-11 hogere energie dichtheid bij realisatie 
van al deze factoren. Het is interessant om te zien 
dat een autoaccu die geschikt is om 500km te rijden, 
dan slechts zo’n 60 kg zou kunnen gaan wegen, het-
geen overeenkomt met een volle benzinetank.

Grootschalige elektriciteitopslag
De rol van directe elektriciteitopslag in batterijen 
gaat in potentie aanzienlijk verder dan alleen mo-
biele toepassingen. In een toekomst waar steeds 
meer duurzame elektriciteit opgewekt gaat worden 
in de vorm van zonne-energie en windenergie, zal 
het zeer voordelig zijn om deze elektriciteit gedu-
rende enige tijd op te kunnen slaan. De reden hier-
voor is dat de fluctuaties in het elektriciteitsaanbod 
van zowel zonne- als windenergie met een periode 
van een etmaal fluctueren tussen een maximum en 
een minimum. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de 
windsnelheid gemiddeld over het oppervlak van 

Figuur 2

Li-rijke (zwart) en Li-arme fasen 

in een korrel van een elektrode 

materiaal. In grijs is het deel van 

het materiaal aangegeven dat 

de invloed van oppervlakken of 

interfaces voelt. De grafieken 

eronder geven aan welke invloed 

van interfaces respectievelijk 

oppervlakte-energieën te 

verwachten is als functie van de 

deeltjesgrootte.
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de VS, dan varieert dat met een 24 uur periode tus-
sen ~25% en 100%. Ook de wind wordt uiteindelijk 
immers aangedreven door zonnestraling die alleen 
overdag aanwezig is. Dat geldt niet alleen voor ons, 
maar ook voor ons hele werelddeel: ook in Afrika is 
het donker als het bij ons nacht is. Bij gebrek aan 
opslag zou een ‘smart grid’ van gekoppelde elektri-
citeitsproducenten en -gebruikers wereldomspan-
nend moeten zijn om effectief deze fluctuaties te 
kunnen opvangen. Dat heeft echter enorme ver-
liezen tot gevolg en zal ook zeer kostbaar zijn. Om 
energie te kunnen opslaan gedurende die 24 uur 
periode, kunnen op grote schaal batterijen ingezet 
gaan worden. Voor Nederland zou dat neerkomen 
op 350 kWh aan elektriciteitsopslag per huishou-
den, uitgaande van het volledige primaire energie 
gebruik in Nederland gedurende 24 uur (2550 GWH 
(CBS)). Dat is waarschijnlijk een aanzienlijk grotere 
hoeveelheid dan strikt noodzakelijk, omdat elek-
trisch aangedreven toepassingen vaak veel effici-
enter zijn dan via verbrandingsmotoren mogelijk is, 
maar dit getal geeft een orde van grootte. Dit zou 
overeenkomen met zo’n 9 accu’s van een elektri-
sche auto per huishouden. Het grote voordeel van 
directe elektriciteitopslag in batterijen is dat dit met 
hoge efficiëntie kan gebeuren (tot 98%). 

Waterstof voor de grootste schaal 
van energieopslag
Voor langere duur opslag zullen accu’s te kostbaar 
worden. Dan is het een optie om waterstof als ener-
giedrager te gebruiken. Waterstof heeft als groot 
voordeel dat alleen water en elektriciteit noodza-
kelijk zijn om het te produceren, er hoeft geen C 
aan te pas te komen. Het nadeel is dat de efficiëntie 
aanzienlijk minder is dan bij directe elektriciteitop-
slag. Om van elektriciteit naar H2 en weer terug naar 
elektriciteit te gaan moet men rekening houden 
met zo’n 70% verlies. Om tot zeer grote (>100 TWh) 
aan energieopslag te komen, zijn echter geen an-
dere oplossingen voorhanden dan het omzetten in 
brandstoffen bestaande uit schone, abundante ele-
menten, zoals H2. Water oppompen in (kunstmatige) 
stuwmeren is op deze schaal onmogelijk. Een dag 
energie- gebruik in Nederland zou overeen komen 
met ca. 20 x het IJsselmeer leegpompen, laat staan 
dat het mogelijk zou zijn om de wettelijk verplichte 
91 dagen van de huidige strategische oliereserves 
op te slaan. Warmteopslag in de zomer voor ge-
bruik in de winter kan een belangrijke bijdrage voor 
de verwarming van gebouwen en water leveren,15 
maar kan voor andere doeleinden niet ingezet wor-
den. Waterstof als energiedrager heeft wel de flexi-

Figuur 3

Het effect dat vacatures (open 

cirkels) heeft of de diffusie van 

de Li-ionen (donkergrijze pijlen). 

Vacatures maken Li-mobiliteit 

mogelijk.
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biliteit om breed ingezet te kunnen worden. Ook 
de centrale opslag op zeer grote schaal in de vorm 
van vloeibaar ammonia zou mogelijk moeten zijn.16 
Daarbij kan het feit dat NH3 zeer giftig is, in centrale 
opslagdepots beter gehanteerd worden dan bij in-
dividuele eindgebruikers. Deze eindgebruikers ge-
bruiken de H2 die weer teruggewonnen is uit NH3 
en daarna opgeslagen is in een andere vorm (zoals 
bijvoorbeeld MgH2).
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The discovery
In 1986 the Condensed Matter Physics group at the 
VU university in Amsterdam focused its research 
activities entirely on the newly discovered high-tem-
perature superconductors based on copper-oxygen 
compounds. In 1990 stimulated by theoretical cal-
culations on the superconducting properties of 
metallic hydrogen1 a new project entitled ΄Metallic 
dirty hydrogen΄ was started. The basic idea of this 
project was to dope hydrogen with impurities in a 
way to bring the metallization pressure from mega-
bars down to the range accessible with our diamond 
anvil press, which at that time was about 500 kbar 
(i.e. 5x1010 Pa). The metal Yttrium was chosen as 
΄dirt΄ as it was known that this metal formed the 
trihydride YH3. Rewriting this composition as HY0.333 
suggested that hydrogen was doped with 33.3% of 
Yttrium impurities and, as is well-known, impurities 
can drastically influence phase transitions. This is 
the reason why salt is spread on the roads during 
winter! After four years of intensive research under 
high pressure Hans Huiberts, the PhD student work-
ing on the ΄Metallic dirty hydrogen΄ project, made 
the completely unexpected discovery that in pres-
ence of hydrogen a 500 nm thick layer of metallic 
Yttrium became completely transparent.2 This was 
the start of a completely new line of research on 
new materials: the switchable metal-hydride films.  

For decades, the great majority of experiments on 
metal-hydrogen systems was carried out without 
actually looking at the samples. In many cases there 
was no need to do so (e.g. for all pressure-compo-
sition isotherm, electrical resistivity, specific heat, 
neutron and X-ray scattering measurements). In 
other cases optical measurements could only be car-
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ried out for certain hydrides. For example, Weaver et 

al.3 measured in detail the reflectivity of dihydrides 
of Sc, Y and La but could not extend their interesting 
measurements to the trihydrides of Y and La. This is 
unfortunate since the pioneering work of Libowitz 
et al.4 on Ce hydrides had demonstrated the exist-
ence of a metal-insulator transition between CeH2 
and CeH3. In Y and La, however, hydrogenation from 
the dihydride to the trihydride leads irrevocably to 
the powdering of bulk samples. Bulk samples are not 
easily amenable to optical measurements and it is 
thus only through the combination of the use of thin 
films of yttrium in a diamond anvil cell that in 1995, 
spectacular changes in the optical properties of 
metal hydride films of yttrium and lanthanum near 
their metal-insulator transition could be observed: 
the dihydrides are excellent metals and shiny while 
the trihydrides are semiconductors and transparent 
in the visible part of the optical spectrum (see figure 
1). Soon after the observation of the metal-insulator 
transition in the diamond anvil cell it was realized 
that high hydrogen pressures were not at all neces-
sary to induce the transparency in YHx. At room tem-
perature, less than one bar is sufficient. The transi-
tion from a shiny to a transparent state is reversible 
and simply induced at room temperature by chang-
ing slightly the surrounding hydrogen gas pressure 
or electrolytic cell potential. Not only YHx and LaHx, 
but all the trivalent rare-earth hydrides and even 
some of their alloys exhibit switchable optical and 
electrical properties. In the transparent state they 
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have characteristic colors: for example, YH3 is yel-
lowish, LaH3 red, while some fully hydrogenated 
alloys containing magnesium are colorless. One of 
the most surprising results of these early measure-
ments was, however, that the films retained their 
structural integrity even though they expanded 
by typically 15% during hydrogenation of the pure 
parent metal to the trihydride. This meant that for 
the first time physical properties, such as electrical 
resistivity, Hall effect, optical transmission, reflec-
tion and absorption, were amenable to experimen-
tal investigation. This led to the discovery of new 
phenomena in the electrical, optical and mechani-
cal properties of these materials. Furthermore, the 
possibility to fine-tune their properties by alloy-
ing and the ease of continuously changing their 
hydrogen content made them especially attractive 
for fundamental condensed matter physics. Soon 
after their discovery it became clear that switch-
able metal hydride films would pose intriguing 
questions. Their transparent appearance in the fully 
loaded state posed a serious problem to theorists. In 
particular, the yellow appearance of YH3 seemed to 
be in contradiction with state-of-the-art band struc-
ture calculations that predicted a metallic state for 
this material. The physics of rare-earth switchable 
mirrors is thus closely related to that of electron cor-
relation and metal-insulator transitions. 

Three families of switchable mirrors
So far we have only described the properties of 
Yttrium and Lanthanum hydrides. It turns out that all 
Rare-Earth (RE) hydrides exhibit an optical switcha-
bility. Two other families of hydrogen-based switch-
able mirrors have been discovered. We have thus 
the following families of switchable mirrors:
- rare-earth switchable mirrors
- color neutral magnesium-rare-earth (Mg-RE) 

switchable mirrors
- magnesium-transition-metal (Mg-TM) switchable 

mirrors
An example of the reversible optical switching of a 
Mg-Gd layer is shown in figure 2 and that of a Mg-Ti 
layer in figure 3.

The Mg-RE and the Mg-TM switchable mirrors both 
exhibit the three fundamental optical states of 
matter, i.e. shiny metallic, transparent and highly 
absorbing, when their hydrogen content is modi-
fied. The microscopic mechanisms responsible for 
their ‘black state’ are, however, due to their struc-
ture on a nanoscale. There is by now a large body of 
articles on the remarkable properties of switchable 
metal-hydride mirrors.5, 6 Recently it was also shown 
that alloys and multilayered samples can be used to 
fine-tune all the essential properties of switchable 
mirrors and induce new phenomena.7

Figure 1

(a)-(c) Photographs of an Yttrium-hydride switchable mirror in the as-deposited, dihydride and trihydride states. The 

metal-insulator transition, which is occurs at low hydrogen pressures (at room temperature less than 1 bar), is not of 

structural origin. It occurs within the hexagonal phase at a composition H/Y≈2.86. 

(a) (b) (c)
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Applications
Beside their purely fundamental interest, switchable 
mirrors offer also attractive possibilities as smart 
coatings in electrochromic devices, as hydrogen 
indicators for catalytic and diffusion investigations, 
as the active layer in fiber optic hydrogen sensors 
and as hydrogen absorption detectors in a combina-
torial search for new lightweight hydrogen storage 
and membrane materials. 

a. Hydrogenography

Gremaud et al.8 recently developed Hydrogeno-
graphy, a combinatorial technique that allows to 
simultaneously measure the hydrogen absorption 
isotherms of thousands of thin film metal-hydrides, 

by following the optical changes occurring upon 
hydrogenation. In a Hydrogenography experiment 
the amount of light transmitted through a thin film 
is recorded as a function of the hydrogen pressure in 
equilibrium with the sample. According to the Beer-
Lambert law, the logarithm of the optical trans-
mission is directly proportional to the hydrogen 
concentration in the material. The Pressure-Optical 
Transmission-Isotherms obtained with hydrogenog-
raphy, in which the hydrogen pressure is plotted 
as a function of the logarithm of the optical trans-
mission, are therefore equivalent to the standard 
Pressure-Composition-Isotherms measured in con-
ventional metal-hydride research. The advantage 
of Hydrogenography is that it allows to measure the 

Figure 2 

Stills of a movie showing the switching from metallic reflecting to transparent and back to the metallic state in a 

Magnesium-Gadolinium thin layer. After introduction of hydrogen the layer switches within a few seconds to the 

transparent state. Introduction of oxygen (or simply ambient air) brings the mirror back to its original reflective state 

within a few minutes.

Figure 3

Optical appearance of a thin layer of Magnesium-Titanium. Without hydrogen, the layer is reflective while it is strongly 

absorbing in presence of hydrogen. The residual reflectance is due to the glass substrate on which the Mg-Ti film is 

sputtered.
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Figure 4

Comparison of the volume and weight of various energy storage systems needed to drive 400 km. The car considered 

here needs 15.9 kWh mechanical energy per 100 km. Present research is aiming at metal-hydride storage systems even 

more compact and lighter that the hybrid system ΄MH+350 bar΄ developed by Toyota.10 

Figure 5 

Left panel: Seven gun sputtering system. For the preparation of a gradient sample suitable for the investigation of 

hydrogen permeability in Pd-Cu alloys, four guns Pd, Cu, Y and Pd are needed. Right panel: Hydrogenographic picture 

of the hydrogen permeation (in black) in the gradient sample. The Pd-concentration increases from left to right. The 

white arrows indicate the direction of hydrogen permeation. Within a few hours the maximum of the front has moved 

by 1 cm. This corresponds to the fastest hydrogen diffusion ever observed in a metal. Details on the visualisation of 

hydrogen diffusion are given by Den Broeder et al. 11
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hydrogen absorption properties of thousands of dif-
ferent compositions at once, by measuring the opti-
cal transmission as a function of hydrogen pressure 
of a single thin film wafer. It is even possible to deter-
mine the enthalpy and entropy of hydride formation 
optically.9 By means of Hydrogenography it was 
found that within the Mg-Ti-Ni ternary system, the 
best alloy for hydrogen storage is Mg0.69Ni0.26Ti0.05. 
The hope is that Hydrogenography will help in dis-
covering new alloy systems with even better stor-
age performances. A comparison of existing energy 
storage systems for cars is shown in figure 4.

b. Fastest hydrogen diffusion

High performance membranes are used to purify 
hydrogen to the level needed in fuel-cell applica-
tions. A key characteristic of a purification membrane 
is its hydrogen permeability. It has long been known 
that membranes made of Palladium and Copper 
have interesting properties but only a small number 
of Pd-Cu alloys has been thoroughly investigated 
so far, as for each composition a new membrane 
needs to be fabricated. With Hydrogenography it 
is, however possible to measure simultaneously the 
permeability of hydrogen through hundreds of 
alloys. For this, one prepares a so-called gradient 
sample in a multitarget sputtering system (see fig-
ure 5). The Cu and Pd targets are used to sputter a 

gradient film on the 70 mm long glass substrate. The 
Pd-concentration increases from 35 to 63%. A thin 
layer of yttrium is subsequently sputtered on the 
Pd-Cu as an optical indicator of hydrogen. Finally, 
the bottom Pd target in the sputtering system is 
used to deposit a pure Pd strip. This strip serves as 
an entrance gate for hydrogen that is then forced to 
diffuse laterally in the Pd-Cu gradient sample. After 
a few hours at room temperature, the hydrogen 
front exhibits a dumbbell shape. From its maximum 
one can exactly determine the composition for opti-
mal permeability and the permeability. 

c. Fiber Optic Hydrogen Sensors

Societal acceptance is a key ingredient for the imple-
mentation of a future hydrogen-based economy. As 
this acceptance depends essentially on safety of 
operation there is a great need for sensitive, selec-
tive, fast, reliable, stable and cheap hydrogen sen-
sors. Currently, commercial hydrogen detectors 
are not useful for widespread use, particularly in 
transportation, because they are rather bulky, not 
stable over a long period of time and expensive. 
Furthermore, most of the sensors available commer-
cially are based on electrical measurements at the 
sensing point. This might be undesirable in poten-
tially explosive environments. These disadvantages 
can be circumvented by using optical detectors 

Figuur 6

Reflectivity of a Mg0.7Ti0.3 layer 

deposited at the end of an optic 

fiber during a hydrogen loading-

unloading program. At time t=0 

the fiber end is brought in contact 

with 0.4% hydrogen in argon. 

At t=300 s, this atmosphere is 

replaced by 20% oxygen in argon. 

This cycle is repeated to check for 

reproducibility.
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in which the end of an optic fiber is coated with a 
hydrogen-sensitive layer. The changes induced in 
the optical properties of this layer during absorp-
tion of hydrogen are detected optically at the other 
end of the fiber. Compared to other hydrogen sen-
sors, optical fiber sensors have the advantage of 
being simple yet very sensitive, cheap, insensitive to 
electromagnetic noise, explosion safe and allowing 
multiple sensing with one central (remote) detector. 
This is the key advantage over conventional detec-
tors that make optical sensors cost competitive. 
Furthermore, optic fibers are more resistant to cor-
rosion than standard electrical wires. Slaman et al12 
have obtained interesting results with a Mg-Ti layer 
protected by a thin Pd coating. In presence of only 
0.4% hydrogen the reflection measured through an 
optic fiber changes by almost one order of magni-
tude and is reversible. This type of hydrogen detec-
tor is presently developed further by ECN in Petten

Conclusions 
The high temperature superconductor based on 
dirty metallic hydrogen was unfortunately not dis-
covered. However, the special experimental tech-
niques developed for its quest, i.e. a diamond anvil 
cell in which the reaction of thin metallic layers with 
hydrogen could be optically observed, and the ser-
endipity of the researchers in Amsterdam, led to the 
discovery of a new class of materials, the switchable 
metal-hydride mirrors, with intriguing fundamental 
properties and an interesting application potential. 
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Op 9 mei 2005 registreerde de satelliet Swift voor 
het eerst een gammaflits die korter dan een seconde 
duurde. Eerder waren er al lange gammaflitsen waar-
genomen, die veroorzaakt worden door ontplof-
fende zware sterren. Uit onderzoek blijkt dat korte 
gammaflitsen een andere oorzaak moeten hebben. 
Een precieze verklaring voor korte gammaflitsen is 
er nog niet, maar meer en meer lijkt het er op dat 
de oorzaak ligt in het botsen van zwarte gaten en 
neutronensterren. Swift ziet ook verder verwijderde 
gammaflitsen dan eerdere satellieten. Omdat in de 
sterrenkunde geldt dat ‘ver weg = lang geleden’, kun-
nen we die heel verre gammaflitsen gebruiken om 
meer te leren over het vroege heelal en het ontstaan 

van melkwegstelsels. Al zijn gammaflitsen letterlijk 
ver van ons bed, ze zijn in de eerste tientallen minu-
ten (in zichtbaar licht) vaak zo helder dat ze met een 
goede amateurtelescoop waarneembaar zijn. 

Gammaflitsen zijn een goed voorbeeld van een 
onverwacht  takel: voordat ze in de jaren zestig bij 
toeval ontdekt werden, had niemand hun bestaan 
vermoed. Sinds de komst van satellieten weten we 
dat ze er zijn, maar ze zijn zeldzaam en onvoorspel-
baar (zowel de plaats als de tijd van de volgende 
gammaflits is altijd onbekend). Daarom vereist de 
jacht op gammaflitsen dat we met een gevoelige 
detector een groot stuk hemel lange tijd in de gaten 
houden. En zelfs met zo’n gevoelig instrument zijn 

Figuur 1

De gammaflits GRB980425 ging af in een melkwegstelsel 

op roodverschuiving 0,0085 – zeer dichtbij voor een gam-

maflits. Op een oude plaat zien we dit melkwegstelsel (links) 

waarin na de gammaflits een zeldzaam soort supernova te 

zien is (rechts). Later is dit bij een aantal andere gammaflit-

sen ook gezien, bijvoorbeeld bij GRB030329 en GRB031203.
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er aan de hele hemel maximaal een stuk of drie flit-
sen per dag te zien.

Als er een gammaflits afgaat, willen we die uiter-
aard graag nauwgezet bestuderen, hetgeen bete-
kent dat allerlei instrumenten snel op de plaats van 
de gammaflits gericht moeten kunnen worden. De 
detector moet dus vrij precies kunnen registreren 
waar aan de hemel de flits plaatsvond, en liefst een 
beetje snel. Een gammaflits duurt seconden tot 
minuten en we mogen er niet op rekenen dat de 
bron die de gammaflits maakte veel langer te zien 
zal zijn.

Het is technisch erg moeilijk om instrumenten te 
maken die dit zo snel kunnen: gammastraling is de 
meest energierijke soort straling en ontstaat alleen 
onder extreme omstandigheden. Deze straling 
vliegt dwars door de meeste materialen heen en 
daarom is het niet mogelijk een telescoop te maken 
die een mooie ‘gammafoto’ van de hemel maakt. 
Meestal vertelt een gamma-instrument ons dat er 
een flits is, en hoe helder deze is, maar niet waar deze 
aan de hemel staat. Gammaflitsen worden daarom 
ook niet naar hun plaats aan de hemel genoemd, 
maar naar de datum (GRB930401C is de derde 
gammaflits (Gamma Ray Burst) die op 1 april 1993 
is waargenomen). Een ander probleem is dat onze 
atmosfeer gammastraling juist wel tegenhoudt. 
Daarom heeft de ontdekking van gammaflitsen 
op zich laten wachten tot het ruimtevaarttijdperk, 
toen het mogelijk werd om gamma-instrumenten 
boven de absorberende atmosfeer te brengen. Dit 
is natuurlijk wel technisch lastig en duur.

Vanwege het ontbreken van de vereiste instru-
menten bleven gammaflitsen tot zo’n dertig jaar 
na hun ontdekking een veel (en fel) bediscussieerd 
raadsel. De eerste grote stap voorwaarts staat op 
naam van het BATSE-instrument dat aan boord van 
NASA’s Compton-satelliet meereisde. BATSE verza-
melde in de periode 1991-2000 een schat aan gege-
vens van ruim 2700 gammaflitsen. Dit instrument 
kon wel snel alarm slaan, maar omdat het nog niet 
precies genoeg de plaatsen van gammaflitsen aan 
de hemel kon bepalen, bleven enkele essentiële vra-
gen onbeantwoord: waar in het heelal komen gam-
maflitsen vandaan, en hoe ontstaan ze?

De eerste volledig geschikte instrumenten voor 
de snelle en nauwkeurige plaatsbepaling van gam-
maflitsen waren de groothoek-röntgencamera’s die 
door SRON in Utrecht zijn gebouwd voor de Italiaans-
Nederlandse satelliet BeppoSAX. Deze satelliet werd 
in 1996 gelanceerd en bepaalde van een tiental gam-
maflitsen per jaar de plaats aan de hemel tot op een 
paar boogminuten nauwkeurig, en gaf binnen een 
paar uur deze plaats door aan iedereen die het wilde 
weten.

Op 28 februari 1997 kwam de grote doorbraak: op 
de plaats aan de hemel waar de Utrechtse camera 
een gammaflits detecteerde, werd in de daaropvol-
gende dagen een steeds zwakker wordende bron 
van röntgenstraling en zichtbaar licht gevonden. 
Vanwege dit gedrag van een langzaam afnemende 
helderheid na een plotselinge opleving, worden 
zulke bronnen de nagloeiers van de gammaflitsen 
genoemd. Nagloeiers zijn ondertussen op alle golf-
lengten waargenomen,van gamma- tot radiostra-
ling. Binnen drie maanden na de ontdekking door 
BeppoSAX werd ook duidelijk dat gammaflitsen zich 
niet in of bij ons eigen Melkwegstelsel bevinden, 
maar in verre melkwegstelsels miljarden lichtjaren 
hiervandaan. Dat ze desondanks, voor de korte duur 
van de gammaflits zelf, na de zon en de maan de 
helderste objecten aan de hemel zijn (zij het niet 
in zichtbaar licht!), houdt in dat ze zeer veel straling 
uitzenden: meer dan de zon in haar hele leven van 
tien miljard jaar zal produceren.

Nog hetzelfde jaar werd duidelijk dat gammaf-
litsen op de een of andere – toen nog onbekende 
– manier door zware sterren moeten worden ver-
oorzaakt. Dat konden we afleiden uit het feit dat 
ze altijd afgingen in blauwe melkwegstelsels. Deze 
blauwe kleur duidt op de aanwezigheid van talrijke 
zware sterren, die heet (en daardoor blauw) en hel-
der zijn. Een zware ster leeft kort maar intens: zij 
maakt zijn interne brandstofvoorraad snel op. Aan 
het eind van zijn leven stort de kern in. Dit dramati-
sche moment is een van de weinige verschijnselen 
die we kennen waarbij genoeg energie vrijkomt 
om een gammaflits te produceren. Meestal levert 
het instorten van de kern van een zware ster echter 
een normale supernova op, waarbij een neutronen-
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ster ontstaat. Het directe bewijs voor het verband 
tussen zware sterren en gammaflitsen werd op 25 
april 1998 gevonden: toen verscheen een gamma-
flits op een plek waar tegelijkertijd een bijzondere 
supernova plaatsvond (fig. 1). Inmiddels is dit laatste 
nog een aantal keren waargenomen. Met name de 
supernova en gammaflits van 29 maart 2003 heb-
ben ons ervan overtuigd dat gammaflitsen van ont-
ploffende zware sterren afkomstig zijn. Bij zo’n ont-
ploffing wordt materiaal met bijna de lichtsnelheid 
de ruimte in geslingerd. Hoewel het om heel weinig 
materie gaat – ongeveer een aardmassa – vertegen-
woordigt deze een enorme hoeveelheid energie (zie 

kader). Wanneer die weggeschoten materie in bot-
sing komt met het gas dat normaal tussen de sterren 
aanwezig is, krijgt dat gas een enorme klap en wordt 
het gloeiend heet. Dit hete materiaal is de bron van 
de gammastraling die we zien. De klap duwt het 
gas ook weg en daardoor botst het weer met meer 
gas. Dit remt de beweging naar buiten af (denk aan 
sneeuwschuiven: hoe meer je hebt opgeveegd, des 
te moeilijker kom je vooruit). De botsing met elk vol-
gend beetje gas wordt dus minder hevig, waardoor 
de nagloeier steeds koeler en zwakker wordt en zijn 
straling bij steeds langere golflengten uitzendt.

Voor een goed begrip zij nog het volgende opge-

Einstein, zwarte gaten en snelle materie

massa wel bijna de helft van Einstein’s E=mc2 
aan energie vrijkomen, bijvoorbeeld als gamma- 
of röntgenstraling (natuurlijk alleen zolang het 
materiaal nog net niet in het zwarte gat zit, want 
uit het zwarte gat kan niets meer ontsnappen).

Volgens Einstein’s relativiteitstheorie is het 
verder zo dat materie niet sneller kan bewegen 
dan de lichtsnelheid en dat de energie van de 
massa heel groot wordt als we de lichtsnelheid 
naderen. Het lijkt niet zo moeilijk om een deel-
tje te versnellen van 0,99 keer de lichtsnelheid 
tot 0,9999 keer de lichtsnelheid, maar dat kost 
enorm veel energie. Om dit duidelijker te laten 
zien, gebruiken we dichtbij de lichtsnelheid een 
andere manier om de snelheid aan te geven: de 
Lorentz-factor, genoemd naar de Nederlandse 
natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz, die met 
de Griekse letter gamma (γ) wordt aangegeven.

In formulevorm is γ gelijk aan 1/√(1-v2/c2). 
Voor de eerder genoemde snelheid van 0,99c 
vinden we dan dat gamma gelijk is aan iets meer 
dan 7. Bij een snelheid van 0,9999c – slechts één 
procent sneller – is dat al ruim 70. Omdat de 
totale energie van een massa die met Lorentz-
factor gamma beweegt evenredig is met gamma 
(E=γmc2), betekent dit dat de kleine snel-
heidstoename tien keer zo veel energie vergt.

Einstein’s beroemde formule E=mc2 zegt dat 
elke massa (m in de formule) een bepaalde 
massa-energie (E in de formule) heeft. Omdat c, 
de lichtsnelheid, heel groot is (300.000 km/s), zit 
in een heel klein beetje massa al heel veel ener-
gie. Als we bijvoorbeeld één gram water in zui-
vere energie zouden kunnen omzetten, krijgen 
we 100 biljoen joule aan energie, ofwel evenveel 
als alle Nederlanders bij elkaar in één dag uit 
hun eten halen (ongeveer 2500 kcal ofwel onge-
veer 10 miljoen joule per persoon per dag). Dit 
is genoeg om de Amercentrale een kleine week 
lang draaiende te houden. Kernfusie werkt ook 
zo: vier waterstofatomen komen samen tot één 
heliumatoom, dat iets lichter is. De ongeveer 
één procent ‘verloren massa’ is zuivere energie 
geworden. Omdat water ongeveer tien procent 
waterstof bevat en daaruit weer ongeveer één 
procent fusie-energie te halen is, hebben we dus 
in werkelijkheid één kilogram water nodig voor 
een weekje Amercentrale (als we kernfusie leren 
beheersen!).

De enige manier om nóg meer energie uit 
materie te halen dan met kernfusie is door mate-
rie op een hemellichaam te laten vallen dat een 
heel sterke zwaartekracht heeft, bijvoorbeeld 
een zwart gat. Daarbij kan uit een hoeveelheid 
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merkt. Gammastraling is straling die uit zeer ener-
gierijke lichtdeeltjes (fotonen) bestaat. De naam 
gammastraling omvat een vrij groot bereik aan foto-
nenergieën. Om binnen dit bereik nog wat onder-
scheid te maken, spreken we van zachte en harde 
gammastraling als de fotonen respectievelijk weinig 
of veel energie hebben.

Jets, zwarte gaten en hypernovae 
Sommige van de eerste waargenomen gammaflitsen 
waren zo helder dat de hoeveelheid energie die ze 
(op grond van hun afstand en helderheid) moesten 
hebben uitgestraald, onwaarschijnlijk groot werd. Zó 
groot dat een hele zonsmassa in zuivere energie zou 
moeten worden omgezet (volgens Einsteins E=mc2; 
zie kader) om een gammaflits te produceren. Volgens 
alle theorieën die we konden verzinnen, was dat toch 
net iets te veel van het goede. 

De oplossing lag in een misverstand: wanneer we 
uitrekenen hoeveel energie een gammaflits moet 
hebben bevat, doen we alsof de flits in alle richtin-
gen even sterk straalt. Wij wonen immers niet op 
een bijzondere plaats in het heelal, dus waarom zou 
de flits in onze richting anders zijn? Dat blijkt echter 
toch niet juist te zijn, want de energie van een gam-
maflits blijkt gebundeld, net zoals de lichtbundel 
van een vuurtoren, en bestrijkt maar iets van één 
procent van de hemel (dat kunnen we afleiden uit 
gedetailleerd onderzoek van hoe de nagloeier in 
helderheid afneemt). Door hier geen rekening mee 
te houden, hebben we de energie van de flits in 
eerste instantie dus met een factor honderd over-
schat. In werkelijkheid bedraagt de energie van de 
flits ‘slechts’ één procent van de massa-energie van 
de zon en dat is maar net iets meer dan de energie 
die de zon in de loop van haar leven met kernfusie 
produceert en uitstraalt.

Natuurlijk weten gammaflitsen niet waar wij 
wonen en richten ze hun bundels niet op ons. Voor 
elke bundel die onze kant op wijst, zijn er dus hon-
derd die dat niet doen. Met andere woorden: er zijn 
honderd keer zo veel gammaflitsen als wij zien. 
Desondanks zijn gammaflitsen erg zeldzaam: in een 
melkwegstelsel als het onze treedt er maar één per 
honderdduizend jaar op. Vergelijk dit eens met het 

aantal supernovae – ook al heel bijzonder – waar-
van er in elk melkwegstelsel gemiddeld een paar 
per eeuw optreden.

Nu zitten we met een interessant probleem: 
zowel gewone supernovae als gammaflitsen zijn 
afkomstig van zware sterren die aan het eind van 
hun leven ontploffen, maar gammaflitsen zijn dui-
zend keer zo zeldzaam. Wat is er bijzonder aan een 
ster die een gammaflits én een supernova oplevert, 
in plaats van alleen een supernova? Welnu, ten eer-
ste zijn de supernovae die we bij gammaflitsen zien 
heel speciaal: ze zijn extra energierijk en behoren 
tot het zeldzame type Ic. Dat laatste betekent dat 
de ster al vóór de ontploffing al zijn buitenlagen 
van waterstof, en zelfs die van helium grotendeels, 
heeft weggeblazen in de vorm van een hevige ster-
renwind. Alleen de kern van de ster, waar materiaal 
al minstens tot koolstof is gefuseerd, is over. Dat 
gebeurt alleen bij de zwaarste sterren.

Er is nog iets bijzonders aan de hand. Als de ster 
ontploft, komt er een enorme energiestoot vanuit 
het binnenste, daar waar de kern instort. Je zou 
denken dat die energie gelijkelijk over de hele ster-
mantel wordt verdeeld. Deze mantel bevat minstens 
evenveel massa als de zon, zodat hij normaal gespro-
ken met een snelheid van 5000 km/s uiteenvliegt; 
bij een gewone supernova gebeurt dat ook precies 
zo. Bij het ontstaan van een gammaflits vliegt echter 
slechts een klein beetje massa, ongeveer een aard-
massa, met bijna de lichtsnelheid weg – de energie 
wordt dus heel oneerlijk verdeeld. Een manier om 
dat voor elkaar te krijgen, is te veronderstellen dat 
de kern van de ster heel snel ronddraait en zwaar 
genoeg is om een zwart gat te produceren. Na het 
instorten van de kern zit er dan midden in de ster 
een zwart gat met een schijf van gas eromheen. Zo’n 
zwart gat met  omringende gasschijf lijkt veel op 
een kleine versie van een quasar, waarvan we weten 
dat een flink deel van het gas met heel grote snel-
heid in bundels of jets langs de draaiingsas van de 
schijf kan worden weggeblazen. Die bundels kun-
nen zich door de ster heen een weg boren en dan 
de gammaflits veroorzaken. Dit scenario klopt heel 
aardig met het feit dat we al hadden vastgesteld 
dat gammaflitsen inderdaad jets zijn in plaats van 
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bolvormige ontploffingen. Maar we moeten met 
een deel van dit verhaal nog erg voorzichtig zijn: 
van de oorsprong van gammaflitsen in zeldzame 
zware sterren ben ik overtuigd, maar direct bewijs 
dat daarbij een zwart gat ontstaat hebben we nog 
niet. Ook de vorming van jets wordt – ook in quasars 
– nog slecht begrepen. We moeten dit idee voor de 
oorzaak van gammaflitsen, dat de mooie naam ‘col-
lapsarmodel’ draagt, nog veel beter onderbouwen 
voordat we het echt serieus kunnen nemen.

Swift – een nieuw tijdperk
In november 2004 lanceerde NASA een satelliet 
die speciaal ontworpen is om snel waarnemingen 
van nagloeiers te doen. Net zoals zijn voorganger 
HETE-2 geeft hij de locatie van een flits meteen door 
aan sterrenwachten op de grond, maar bovendien 
richt de satelliet zelf binnen ongeveer een minuut 
zijn optische en zijn röntgentelescoop op de flits. 
Waarnemingen in die golflengtegebieden beginnen 
daardoor soms al vóórdat de flits voorbij is. De satel-
liet heet dan ook Swift, wat zowel ‘snel’ als ‘zwaluw’ 
betekent. Swift is niet alleen sneller dan zijn voor-
gangers, zijn groothoekcamera is ook gevoeliger, 
vooral voor zogeheten harde gammastraling.  Dit 

betekent dat we er zwakkere, en misschien verder 
verwijderde, gammaflitsen mee kunnen zien. Het 
betekent ook dat de camera zeer geschikt is voor 
een bijzonder soort gammaflitsen. 

Korte flitsen
Uit figuur 2 blijkt dat er eigenlijk twee soorten gam-
maflitsen zijn: de ene soort duurt gemiddeld onge-
veer een halve minuut en produceert vooral wat 
zachtere gammastraling (ongeveer driekwart van de 
geregistreerde gammaflitsen), de andere soort duurt 
een paar tienden van een seconde en zendt vooral 
hardere gammastraling uit. De verdeling van beide 
groepen is wel breed en dus is de scheiding (bij een 
duur van ongeveer twee seconden) niet scherp.

De instrumenten vóór Swift slaagden er nooit in 
om snel de plaats van een korte gammaflits te bepa-
len, dus werden er alleen nagloeiers gevonden van 
de lange/zachte gammaflitsen. Terwijl de ideeën 
over de oorzaak van lange/zachte gammaflitsen al 
gestalte kregen, bleven we over de achtergrond van 
de korte/harde flitsen nog lang in het duister tasten. 
De lancering van Swift wekte hoge verwachtingen: 
zou er dan eindelijk licht worden geworpen op deze 
laatste categorie flitsen?
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Figuur 2

Als we voor alle 2704 gammaflitsen die BATSE 

heeft gezien de duur en het spectrum in 

een grafiek uitzetten, zien we dat er twee 

groepen gammaflitsen zijn.

De horizontale as geeft de duur in seconden, 

de verticale as geeft het spectrum weer: 

een flits bovenin het diagram zendt vooral 

harde gammastraling uit, een flits onderin 

vooral zachtere gammastraling. De scheiding 

tussen de groepen ligt ruwweg bij een 

duur van twee seconden, maar is niet heel 

scherp. Alleen de lange flitsen komen van 

ontploffende sterren.



40

Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

Op 9 mei 2005 was het zover: Swift vond een korte 
flits en seinde zijn gegevens naar de aarde. De 
röntgentelescoop van Swift vond een heel zwakke 
nagloeier en gaf de locatie door. Met de Very Large 
Telescope van ESO in Chili bekeken we die plek en 
stuitten daarbij op een verrassing: er stond een flink 
melkwegstelsel, maar dit was een oud, rood elliptisch 
melkwegstelsel zonder zware sterren (fig. 3). Dit ver-
telt ons nog niet wat de oorzaak is van de gammaf-
lits, maar het sluit wel ontploffende  zware sterren uit. 
Korte gammaflitsen hebben dus een andere oorzaak 
dan lange. Overigens hebben we inmiddels ook korte 
flitsen in blauwe melkwegstelsels gezien, dus ze lij-
ken overal te kunnen voorkomen. Toch hebben we 
ook voor de korte flitsen een aardig idee wat ze zou-
den kunnen zijn: botsingen of samensmeltingen van 
twee neutronensterren of van een neutronenster en 
een zwart gat (fig. 4). Het aantal korte gammaflitsen 
in het heelal is nog niet helemaal duidelijk: weliswaar 

zien we meer lange flitsen, maar lange flitsen zijn zo’n 
honderd keer energierijker en dus kunnen we ze tot 
op grotere afstanden zien. Over eenzelfde volume, 
of per melkwegstelsel, zijn er juist meer korte flitsen, 
maar we hebben er nog te weinig gezien om precieze 
cijfers te geven.

Twee onafhankelijk geboren neutronensterren 
zullen nooit toevallig botsen, maar soms ontstaat uit 
een dubbelster die uit twee zware sterren bestaat 
een dubbele neutronenster. We kennen daar een 
half dozijn van en daarin botsen de neutronenster-
ren geheid: de zwaartekrachtswetten van Einstein 
dicteren namelijk dat deze neutronensterren lang-
zaam dichter bijeen komen en uiteindelijk versmel-
ten. Daarbij ontstaat, net als bij de collapsar, een 
sneldraaiend zwart gat met een schijf materie erom-
heen, die dan ook weer een gebundelde gammaflits 
kan geven.

Het versmelten van de twee sterren en dus de 

Figuur 3

De locatie aan de hemel van de korte gammaflits van 9 mei 2005. De rode cirkel op de fotografische plaat geeft aan 

waar de flits volgens de groothoekcamera gebeurde. De blauwe cirkel geeft de nauwkeurigere locatie aan waar 

volgens de röntgentelescoop van Swift de nagloeier zich bevond. De inzet toont een foto van de hemel na de flits met 

het rode melkwegstelsel. Een optische nagloeier is niet gevonden.
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gammaflits kan miljarden jaren na het ontstaan 
van de neutronensterren plaatsvinden. Dan zijn de 
zware, blauwe sterren waaruit de neutronensterren 
moeten zijn ontstaan allang verdwenen, want die 
leven maar een paar miljoen jaar. Of er nog zware 
sterren in het melkwegstelsel staan wanneer de 
korte flits uiteindelijk afgaat, hangt ervan af of er 
nog steeds nieuwe sterren in dat stelsel worden 
gemaakt: het kan wel, maar hoeft niet.

Dit model houdt dus in dat korte gammaflitsen 
in alle soorten melkwegstelsels kunnen plaatsvin-
den. Het zal nog een hele klus worden om nog meer 
bewijs te vinden, omdat de verdere voorspellingen 
die het model doet (nu nog) moeilijk te meten zijn. 
Eén mogelijkheid is dat het beetje uitgestoten gas 
bij een botsing tussen neutronensterren een zwak 
lichtschijnsel afgeeft dat een paar uur tot een dag 
duurt. Zelfs met de grootste telescopen ter wereld 
zal dit echter maar nét te zien zijn.

Nabije flitsen
Een heel bijzondere soort gammaflits is de zoge-
heten Soft Gamma Repeater (zachte repeteerflits). 
Zoals de naam al suggereert, zijn dit bronnen waar-
van we meer dan eens een flits zien, vele honder-
den keren zelfs. We kennen er slechts vier of vijf 

en ze staan allemaal heel dichtbij, in ons eigen 
Melkwegstelsel of in de Magelhaense Wolken.

Waarnemingen in röntgenstraling hebben laten 
zien dat de bronnen hiervan jonge neutronenster-
ren zijn met een heel sterk magnetisch veld (tot een 
miljoen miljard maal dat van de aarde, ofwel hon-
derd keer sterker dan het magnetische veld van een 
‘gemiddelde’ neutronenster). De energie voor de 
flitsen komt ook uit dit magnetische veld, op een 
manier die op het ontstaan van zonnevlammen lijkt. 
Op 27 december 2004, ruim een maand na de lan-
cering, detecteerde Swift de helderste gammaflits 
ooit: een halve seconde lang was deze helderder 
(in gammastraling) dan de volle maan in zichtbaar 
licht. Het bleek een superflits te zijn van een van 
de bekende repeteerflitsers, SGR1806-20. Daarbij 
werd in één klap naar schatting tien procent van alle 
beschikbare magnetische energie uitgestraald.

Het was pas de derde superflits die we ooit gezien 
hebben en bovendien was deze bijna honderd keer 
zo energierijk als de vorige twee. Behalve dat ze ons 
iets vertellen over de bijzondere neutronensterren 
waarvan ze afkomstig zijn, is er nog iets bijzonders 
mee. Het begin van een superflits is veel helderder 
dan de rest en ook veel helderder dan de normale 
flitsen van de repeteerflitsers. In tegenstelling tot 

Figuur 4

Een schets van hoe bij de samensmelting van twee neutronensterren een gammaflits zou kunnen ontstaan. Twee 

neutronensterren draaien om elkaar heen (links; een aantal van dit soort dubbelsterren hebben we gezien). Door het 

uitzenden van gravitatiestraling – een voorspelling van de algemene relativiteitstheorie van Einstein – komen de twee 

steeds dichter bij elkaar. Uiteindelijk botsen ze op elkaar, waarbij zeer veel energie vrijkomt en er een snel draaiend 

zwart gat met een omringende gasschijf overblijft. Het gas valt op het nieuwe zwarte gat, waarbij een deel in bundels 

met bijna de lichtsnelheid wordt weggeschoten en de gammaflits veroorzaakt (rechts). 
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de normale flitsen kunnen we de superflitsen tot 
ver buiten ons eigen Melkwegstelsel zien. Het hel-
dere begin van de superflits lijkt zelfs zo veel op een 
korte gammaflits, dat er onder de vele korte flitsen 
die BATSE destijds zag wel eens een aantal kunnen 
zijn geweest die van extragalactische repeteerflit-
sers afkomstig waren. Onlangs vonden Britse col-
lega’s daarvoor inderdaad aanwijzingen, hoewel 
hun onderzoek ook meteen laat zien dat verreweg 
de meeste korte gammaflitsen niet van repeteerflit-
sers kunnen komen.

Verre flitsen
Na dit uitstapje naar de meest nabije flitsen rich-
ten we ons op de grenzen van het zichtbare heelal. 
Vanwege hun grote helderheid kunnen we gam-
maflitsen tot op zeer grote afstanden zien en de 
gevoelige detector van Swift zou ook in die verten 
de grenzen kunnen verleggen.

In het uitdijende heelal bewegen objecten sneller 
van ons vandaan naarmate ze verder weg zijn; we 
zien het licht van die objecten daardoor ook meer 
naar het rood verschoven. Grote afstanden drukken 
we dan ook meestal uit in roodverschuiving. Ook 
belangrijk is dat in de sterrenkunde ‘ver weg’ altijd 
‘lang geleden’ betekent, omdat het licht van een ver 
object er miljarden jaren over doet om ons te berei-
ken en wij het object dus zien zoals het er miljarden 
jaren geleden uitzag. Een grote telescoop is dus een 
soort tijdmachine, waarmee we in het verleden van 
het heelal kunnen kijken. Vóór Swift was de hoog-
ste gemeten roodverschuiving van een gammaflits 
4,5. In de zomer van 2005 vond Swift al twee hogere 
waarden: 5,3 en 6,3. Het licht van die verste flits is in 
het ruim 13,5 miljard jaar oude heelal slechts onge-
veer een half miljard jaar na de oerknal vertrokken.

De flits vond dus kort na het ontstaan van het 
heelal plaats en het onderzoek ervan kan ons te hel-
pen begrijpen waar de zon, de aarde en wijzelf van-
daan komen. We zien bijvoorbeeld dat in die heel 

verre gammaflitsen veel minder zware elementen, 
zoals ijzer en koolstof, aanwezig zijn. Dat is geen ver-
rassing, want die elementen ontstaan door kernfu-
sie in sterren; dus hoe ouder het heelal wordt, des te 
meer ‘afvalstoffen’ van kernfusie we aantreffen. De 
uitdaging is om de geweldige helderheid van gam-
maflitsen te gebruiken om verder te kijken dan ooit, 
en dus dichter bij de oerknal te komen dan ooit.

Amateurs en scholieren aan het front
Nagloeiers zijn binnen enkele minuten na de gam-
maflits op hun helderst en dan beginnen ze al gauw 
af te zwakken. In het eerste halfuur is een flink deel 
van de gammaflitsen zelfs met een 25- tot 30-cm 
telescoop met een goede CCD-camera (nog wel 
behoorlijk kostbaar, helaas) te zien, zoals amateurs 
in een aantal landen om ons heen al hebben aan-
getoond. Deze amateur-waarnemingen zijn heel 
belangrijk, omdat ze soms sneller na de flits plaats-
vinden dan waarnemingen bij professionele ster-
renwachten. Veel Nederlandse amateur-verenigin-
gen en enkele scholen met een sterrenkundeclub 
hebben kijkers van de vereiste soort om een zinvolle 
bijdrage te leveren aan dit stukje wetenschappelijk 
onderzoek. (En dit is niet het enige sterrenkundige 
terrein waarvoor dit geldt!) Juist in een echt sterren-
kundeland als Nederland, waar veel enthousiaste 
amateurs en scholieren wonen, kan zo’n samenwer-
king tussen amateurs en professionals een bloei-
ende activiteit worden.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 
geschiedenis van gammaflitsen en de eerste paar 
jaren na de ontdekking van de nagloeiers, raad-
plege men het artikel van John Heise in Zenit, 
september 2001, p. 246-250, en het boek Flash van 
Govert Schilling.

Bovenstaande bijdrage is gebaseerd op een artikel van de 

auteur in Zenit, juni 2006.  
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Genetica en genoomonderzoek naar veroudering: 
DNA onderzoek van de wieg tot het graf

Mw.prof.dr. P.E. Slagboom 

Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden 

Veroudering, biologisch bekeken
Bij het verouderingsproces treden in een organisme 
tal van biologische veranderingen op, die uiteinde-
lijk de kans op sterfte verhogen. Er zijn veranderin-
gen in weefsels, cellen en macromoleculen zoals 
DNA, RNA en eiwitten. Niet al die veranderingen 
zijn biologisch of medisch van belang. Zo hebben 
veranderingen in vetmetabolisme en kraakbeen in 
de gewrichten effect op de gezondheid, terwijl het 
optreden van kaalheid een neutrale verandering is. 
Of iemand kaal is, is bovendien geen goede marke-
ring van de leeftijd, maar de afbraak van kraakbeen, 
hetgeen je kunt meten in de urine, is dat wel. Het 
verouderingsproces verloopt niet in iedere persoon 
op dezelfde manier. De snelheid van het biologisch 
verouderen verschilt tussen individuen en is mede-
bepalend voor de leeftijd waarop het individu over-
lijdt. In epidemiologisch onderzoek, dat is gericht 
op het vinden en begrijpen van factoren die het 
risico op ziekte bepalen, is de kalenderleeftijd een 
hele belangrijke risicofactor. De biologische leef-
tijd zegt echter nog meer over de gezondheid en 
levensverwachting van een persoon. Er zijn mensen 
van 70 met een biologisch profiel van een 40-jarige 
als je kijkt naar vet- en suikerspiegels in bloed en de 
bloeddruk. 

Door welk mechanisme worden deze verschillen 
eigenlijk gegenereerd? Hoe oud je wordt, is voor 
een deel erfelijk bepaald1 en voor een deel door 
omgevingsfactoren, waarmee we zowel de leef-
stijl als de leefomgeving bedoelen. De levensver-
wachting is spectaculair toegenomen in de laatste 
tweehonderd jaar, hetgeen voor het voetlicht werd 
gebracht door de demograaf Jim Vaupel.2 De Britse 
verouderingsonderzoeker Tom Kirkwood drukt de 

toename in levensverwachting graag uit in uren per 
dag: we krijgen momenteel 6 uur per dag aan extra 
levensverwachting erbij! Dit is vooral veroorzaakt 
door verbeterde hygiëne, voeding en medicatie. 

Tweelingenonderzoek heeft aangetoond dat 25% 
van het verschil in levensverwachting tussen men-
sen wordt veroorzaakt door een verschil in erfelijke 
achtergrond.3 Bij dergelijk onderzoek vergelijk je 
een fenomeen (een fenotype) in één- en twee-eiige 
tweelingparen. In beide soorten paren komen de 
kinderen uit dezelfde baarmoeder en groeien door-
gaans op in hetzelfde gezin. Als desondanks de 
fenotypische gelijkheid groter is binnen eeneiige 
dan twee-eiige tweelingparen, komt dat doordat 
de eersten genetisch identiek zijn. Zo werd met 
tweelingenonderzoek berekend dat niet alleen de 
levensverwachting deels erfelijk bepaald is, maar 
ook het risico op verouderingsziekten zoals hart- en 
vaatziekten, artrose, osteoporose, suikerziekte en 
dementie. De erfelijkheid voor deze ziekten wordt 
ook vaak onderzocht in families waarin de risico’s 
nog sterker genetisch bepaald zijn dan in de bevol-
king. Zo bestaan er families waarin dementie of 
artrose op relatief jonge leeftijd ontstaat. Er zijn ook 
patiënten met het Werner syndroom waarin tal van 
aspecten van het verouderingsproces, zoals huid-
veroudering, het optreden van osteoporose en kan-
ker, veel vroeger optreden dan bij andere mensen. 
Een dergelijke ziekte kan worden veroorzaakt door 
een afwijking in een enkel bouwsteen van het DNA 
van de patiënt. 

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 25 oktober 2010



44

Genetica en genoomonderzoek naar veroudering

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie 
leeft het langst in Nederland? 
Zoals gezegd worden de huidige verschillen in 
levensduur bij de mens voor een kwart erfelijk 
bepaald en voor driekwart door factoren als voe-
ding, gedrag, hygiëne en medische behandeling. In 
sommige families blijkt het bereiken van een hoge 
leeftijd echter meer erfelijk bepaald.4 Bij het LUMC 
Lang Leven-onderzoek werden ongeveer 500 paren 
broers en zussen (‘siblings’) met een leeftijd boven 
de 90 jaar gevraagd deel te nemen aan onderzoek, 
inclusief hun kinderen én de partners van die kinde-
ren. In totaal gaat het om 3500 mensen. De kinderen 
van de hoogbejaarden bleken langer te leven dan 
hun partner5 en ze hebben op middelbare leeftijd 
minder kans op hart- en vaatziekten, ouderdomsdi-
abetes en een hoge bloeddruk,6 terwijl ze niet per 
se gezonder leven dan hun partner. Het bleek dat de 
langlevende families over het algemeen een gun-
stig vet- en glucosemetabolisme hebben en dat de 
weefsels gevoelig blijven voor de werking van insu-
line.7, 8, 9 Bij andere mensen, zoals de partners van de 
kinderen, veranderen deze factoren met de leeftijd, 
meestal in ongunstige zin. 

Het genetisch materiaal van deze families wordt 
nauwkeurig onderzocht. Miljoenen kleine verschil-
len in hun DNA worden bekeken, zoals bijvoorbeeld 
ook gebeurt bij forensisch onderzoek. We willen 
leren welke genen het gezond oud worden vanaf 
de middelbare leeftijd stimuleren. Dit is wellicht een 
goed moment om iets van de basis van de humane 
genetica uit te leggen.1 

Intermezzo: Hoe werkt het menselijk 
genoom?
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ongeveer 
1014 lichaamscellen. Het erfelijk materiaal van de 
mens, het humane genoom, ligt beschermd opgesla-
gen in de kern van die cellen. Daar is het materiaal 
georganiseerd in samengestelde moleculen die we 
chromosomen noemen. In elke lichaamscel hebben 
we 22 verschillende chromosomen die we 1 tot en 
met 22 hebben genummerd en twee chromosomen, 
X en Y, die het geslacht van de persoon bepalen. De 
vrouw heeft twee X-chromosomen en de man een X 

en Y chromosoom. Van elk chromosoom zijn er twee 
exemplaren in een kern aanwezig, waarbij er één van 
de vader en één van de moeder afkomstig is. Als cel-
len delen is er een moment waarop de chromosomen 
zich strekken en je hen onder de microscoop kunt 
zien als losse draadjes wol. Op alle andere momenten 
lijken chromosomen meer op een kluwen wol die 
voortdurend van vorm verandert door alle activiteit 
die in de chromosomen plaatsvindt. Als je de klu-
wen zou uitrollen, zou je ontdekken dat het erfelijk 
materiaal, het DNA, bestaat uit twee strengen die 
om elkaar zijn gevlochten. Die strengen zijn opge-
bouwd uit vier bouwstenen, alsof het kralen in vier 
kleuren zijn; bij elke kleur hoort een letter. Je hebt 
A(denosine), G(uanosine), C(ytosine) en T(hymine). 
Als we alle chromosomen in een cel uitrollen en op 
een rij leggen zien we een DNA streng van ongeveer 
een meter lang die drie miljard bouwstenen bevat. 
In de volgorde van die bouwstenen (‘de letters’) ligt 
de erfelijke informatie besloten. Het is een code en 
bevat dus allerlei boodschappen. Terwijl het DNA 
veilig in de kern bewaard wordt, is het de bedoe-
ling dat de code omgezet wordt in de aanmaak van 
eiwitten die buiten de kern in het hele lichaam hun 
functies verrichten. Een gen in het DNA is een frag-
ment uit de code die de boodschap bevat voor de 
aanmaak van een of meerdere eiwitten. 

De genetische code wordt op verschillende manie-
ren afgelezen. Eerst ontstaat een enkelstrengs RNA-
molecuul, dat een kopie is van het DNA-molecuul in 
een cel. Het RNA wordt weer vertaald om verschil-
lende eiwitten aan te maken. Gek genoeg wordt 
slechts twee procent van ons DNA als gen gebruikt en 
vertaald in eiwitten. Veertig procent van die eiwit-
ten lijkt sterk op die van eenvoudige organismen 
zoals wormen. Wat ons van een worm onderscheidt, 
is vooral de dynamiek waarmee de genen in ons 
genoom op veel verschillende manieren worden 
afgelezen en vertaald. Het monnikenwerk van de 
20ste eeuw was het uitpluizen van de volgorde van 
bouwstenen in het humane genoom en het herken-
nen van genen. Op het grootste chromosoom, num-
mer 1, liggen de meeste genen (ongeveer 3000), 
terwijl op het Y chromosoom, het kleinste, maar 
230 genen liggen. Rond een gen zijn er veel aanwij-
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zingen in de code aanwezig die aangeven hoe het 
gen moet worden afgelezen. Daarin wordt geregu-
leerd hoeveel eiwit er moet worden aangemaakt en 
onder welke omstandigheden dat moet gebeuren. 
Veel aanwijzingen in onze code hebben dus betrek-
king op het functioneren van veraf gelegen genen. 
Het belang van die aanwijzing ontdek je pas als het 
functioneren van de cel onder druk komt te staan. 
Als bijvoorbeeld een weefsel schade oploopt, moet 
er een groepje genen worden aangespoord in de cel 
tot het aanmaken van eiwitten die de schade repa-
reren en die in het dagelijks leven niet erg actief zijn. 

Risico-allelen en afwijkingen 
in het humane genoom
De medische genetica die zich bezighoudt met 
het opsporen van erfelijke afwijkingen heeft een 
zeer belangrijk wapen in handen gekregen toen 
de DNA base volgorde van het menselijk genoom 
in kaart werd gebracht. Van veel erfelijke ziekten 
zijn inmiddels de exacte aard en de plaats van het 
defecte gen bekend. Bij monogene aandoenin-
gen, veroorzaakt door afwijkingen in een specifiek 
gen, worden veel dragers van de afwijking ziek. Zo 
wordt het syndroom van Werner veroorzaakt door 
mutaties in het DNA-helicase gen op chromosoom 
8. Risico-allelen zijn erfelijke variaties met een min-
der groot effect. Voor dragers van risico-allelen voor 
hart- en vaatziekten, kanker en diabetes is het ver-
hoogde ziekterisico ook afhankelijk van omgeving 
en leefstijl (roken, alcohol, gezonde voeding). In de 
afgelopen jaren werden veel zogenaamde genoom 
scans verricht om risico-allelen voor bevolkingsziek-
ten op te sporen. In zo’n scan wordt met behulp van 
genetische merkers het DNA van een groep patiën-
ten (‘cases’) vergeleken met dat van gezonde men-
sen (controles). Als een variant van een genetische 
merker significant vaker voorkomt in de cases dan 
in de controles, dan is de merker geassocieerd met 
het risico op de ziekte. Dragers, die het risico-allel in 
hun genoom meedragen, hebben dan meer kans de 
ziekte te ontwikkelen tijdens hun leven dan niet-dra-
gers. De genoom scan kan dan een indicatie geven 
over welke genen in het genoom mogelijk bijdragen 
aan een ziekte. Zo hebben we aangetoond dat dra-

gers van een bepaalde variant in het gen DIO2 meer 
risico hebben op het ontwikkelen van artrose. Het 
gen beïnvloedt de rol van het schildklier-hormoon 
in kraakbeencellen. Door het genetisch onderzoek 
ontstonden er nieuwe hypothese over de mechanis-
men die het ontstaan van artrose beïnvloeden. 

De genetische puzzel voor een lang leven
Bij de zoektocht naar de genetische oorzaak van een 
lang leven hebben we eerst bekeken of het soms 
zo is dat het genoom van hoogbejaarden wellicht 
minder risico-allelen voor veelvoorkomende ziek-
ten bevat. Worden de mensen oud omdat ze weinig 
ongunstige erfelijke varianten hebben? We onder-
zochten 30 risico-allelen die geassocieerd zijn met 
een mild verhoogd risico op kanker, hart en vaatziek-
ten en diabetes.10 Omdat mensen hun erfelijk materi-
aal in tweevoud hebben, kunnen ze maximaal zestig 
van de onderzochte varianten dragen. De ouderen 
hadden gemiddeld evenveel risicovarianten als de 
jongeren: 27. Onder de mensen met veel risicova-
rianten (het aantal liep op tot 37) was het aandeel 
ouderen even groot als onder de mensen met wei-
nig risicovarianten (het minimum was 18). Of we nu 
hoogbejaarden uit de langlevende families onder-
zochten of een meer gemiddelde groep ouderen, 
zoals deelnemers aan de Leiden 85 Plus Studie, het 
resultaat was hetzelfde. Als mensen oud worden, is 
dat dus niet omdat ze minder van dit type erfelijke 
risicovarianten hebben dan anderen. Met de kennis 
van nu concluderen we dat het aantal veelvoorko-
mende risicovarianten dat iemand draagt, geen 
voorspeller is van de levensverwachting: mensen 
met veel risicovarianten kunnen heel oud worden.

Vervolgens werd een genoom scan verricht in de 
Leiden Lang Leven Studie om gunstige erfelijke vari-
anten, die bijdragen aan langlevendheid, op te spo-
ren. Uit dit onderzoek bleek dat met name één gen 
een grote invloed heeft op de levensverwachting: 
het APOE gen.11 Dat gen was een oude bekende in 
het verouderingsonderzoek: het beïnvloedt het vet-
metabolisme, de cognitie en het risico op dementie, 
de immuunrespons en het insuline/IGF-1 metabo-
lisme. Om nieuwe beschermende genen te vinden 
wordt momenteel door het LUMC een grotere studie 
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verricht in 8000 hoogbejaarden binnen een Europese 
samenwerking. Uit miljoenen stukjes moet de puzzel 
worden gelegd van het palet aan genen dat bijdraagt 
aan het gezond oud worden. Robots in ons labora-

torium werken dag en nacht om het genoom van 
Europese hoogbejaarden te vergelijken met het DNA 
van onze ‘eigen’ Methusalems. We kunnen uitzoe-
ken hoe de varianten bijdragen aan langlevendheid 

Figuur 1

Een analyse van 30.000 genen in het genoom expressie profiel van controles en 90-jarigen (nonagenarians).
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omdat we beschikken over de gezondheidsgegevens 
van de 90-plussers. Op basis van de waarnemingen 
in de kinderen van de hoogbejaarden verwachten we 
varianten en genen te vinden met een gunstig effect 
op het vet, glucose en insuline metabolisme. Naast 
het genetisch onderzoek bekijken we verder de gen-
expressie profielen van hoogbejaarden en vergelij-
ken die met die van jonge mensen.12 

De rol van de omgeving begint al vroeg
Het Europese onderzoek kan aantonen of ‘longe-
vity’ genen overal in Europa eenzelfde effect heb-
ben op de levensduur of dat dit effect afhankelijk 
is van bijvoorbeeld het Mediterraan dieet. Bij het 
nietige wormpje C.elegans is het uitschakelen van 
één gen al voldoende om het twee keer zo oud 
te laten worden, maar bij mensen zijn er naar ver-
wachting veel meer genen en gen-omgevings inter-
acties betrokken bij de familiaire langlevendheid. 
Onderzoek naar de effecten van calorische restrictie 
(minder, maar voldoende calorie inname bij de dage-
lijkse voeding) en genetisch onderzoek bij wormen, 
fruitvliegen en muizen, heeft aangetoond dat de 
levensduur kan worden verlengd door veranderin-
gen o.a. in biologische systemen die op nutriënten 
reageren: het Insuline/IGF-1 en mTOR systeem.13 
Het RNA onderzoek in de Leiden Langleven Studie 
heeft aanwijzingen gegeven dat dezelfde systemen 
van groot belang zijn bij de wijze waarop de langle-
vende families zo gezond oud worden. Alle resulta-
ten wijzen er dus op dat het effect van genen moet 
worden onderzocht in de context van voeding en 
andere omgevingsfactoren. 

De effecten op de gezondheid later in het leven van 
factoren als voeding en stress beginnen eigenlijk al 
heel vroeg in het leven. Dit werd als hypothese naar 
voren gebracht door Barker,14 die een epidemiolo-
gisch verband observeerde tussen een laag geboor-
tegewicht en het risico op hart en vaatziekten later 
in het leven. De omstandigheden waaronder de 
vroege ontwikkeling in de baarmoeder plaatsvindt, 
kan een invloed hebben op de expressie van genen, 
mogelijk op de wijze waarop de genen zijn gepro-
grammeerd. Moeilijke omstandigheden kunnen 

de regulatie van genen dus beïnvloeden. Naast de 
genen en hun basale code zijn er andere (epige-
netische) structuren in het DNA die veel betekenis 
hebben voor de regulatie van de genexpressie. De 
gedachte is dat het verouderingsproces mogelijk 
al vanaf de conceptie wordt beïnvloed door de epi-
genetische regulatie van genexpressie. Wij hebben 
veranderingen bekeken in het erfelijk materiaal van 
mensen die de winter van 1944-1945 in de baarmoe-
der doorbrachten. Gedurende die laatste winter van 
de Tweede Wereldoorlog leden veel Nederlanders 
honger, omdat de Duitsers transporten blokkeer-
den. Bonnenkaarten moesten ervoor zorgen dat het 
beschikbare voedsel eerlijk werd verdeeld. Op het 
dieptepunt van de Hongerwinter kreeg iedereen 
ongeveer vijfhonderd kilocalorieën, zo’n honderd 
gram voedsel per dag, ook zwangere vrouwen. Naar 
schatting stierven twintigduizend mensen door 
voedselgebrek. Men vermoedt dat de ondervoe-
ding van kinderen in de baarmoeder gevolgen heeft 
voor de latere gezondheid. Hongerwinterkinderen 
hebben op latere leeftijd gemiddeld wat meer 
overgewicht en hebben meer kans op een hoge 
bloeddruk. Uit DNA onderzoek op het LUMC bleek 
dat de ondervoeding voor de geboorte zes decen-
nia later gevolgen zou hebben die meetbaar waren 
in de DNA structuur. Kinderen blootgesteld aan de 
Hongerwinter in de baarmoeder, hadden epigene-
tische veranderingen ondergaan op het IGF-2 gen 
en andere genen, die 60 jaar later hen nog onder-
scheidden van hun broers en zusters.15 

Naar verwachting zullen we in de mens meerdere 
genen vinden die een effect hebben op de levens-
duur, de wijze waarop men oud wordt en de omstan-
digheden en epigenetische factoren die de expressie 
van die genen beïnvloeden. Het blijft een belangrijk 
gegeven dat gezonde voeding, beperkt alcoholge-
bruik en niet roken voor de gemiddelde persoon 
meer dan 10 jaar levensverwachting kunnen beïn-
vloeden. Voor de meeste mensen geldt ‘het zit in mijn 
genen’ of de moderne versie: ‘het zit in mijn epigene-
tica’, dus helaas niet als excuus voor het hebben van 
een relatief hoge biologische leeftijd. 
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Microreactortechnologie; de chemische fabriek op een chip

Prof.dr.ir. J.C.M. van Hest

Afdeling Organische Chemie, Radboud Universiteit, Nijmegen

Het begin van de moderne chemie wordt over het 
algemeen gekoppeld aan de experimenten van 
Antoine Lavoisier, waarmee hij aan het eind van de 
18e eeuw de wet van behoud van massa onomsto-
telijk aantoonde. Sindsdien heeft dit vakgebied een 
enorme vlucht genomen, en heeft het een grote 
impact gekregen op onze moderne maatschappij. 
Dit geldt in het bijzonder ook voor de synthetisch 

organische chemie, die onder andere de bakermat is 
geweest van de farmaceutische industrie. Met onze 
kennis en experimentele vaardigheden kunnen we 
tegenwoordig in principe elk gewenst molecuul 
vervaardigen. Deze vooruitgang in kennis staat 
echter in schril contrast met de manier waarop we 
fijnchemie bedrijven. Als we het laboratorium van 
Lavoisier zouden vergelijken met een hedendaags 

Figuur 1 

Het laboratorium van Antoine Lavoisier, eind 18e eeuw. 

In 200 jaar is er niet veel veranderd wat betreft de 

apparatuur die chemici gebruiken.

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 8 november 2010
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Microreactortechnologie; de chemische fabriek op een chip

modern lab, dan zouden we weinig verschillen zien 
in het glaswerk dat wordt gebruikt. Nog steeds vindt 
het overgrote deel van de reacties plaats in glazen 
rondbodem kolven of op industriële schaal in ketels; 
het lijkt erop of we nooit erbij stil hebben gestaan 
dat ook wat betreft syntheseapparatuur verbeterin-
gen mogelijk zijn. In deze toestand van schijnbare 
stilstand is een verandering gekomen aan het eind 
van de 20ste eeuw met de opkomst van de microre-
actortechnologie.

De ontwikkeling van microreactoren hangt sterk 
samen met de opkomst van microsysteemtech-

nologie binnen de analyse. Schaalverkleining in 
analysetechnieken leidt tot efficiëntere en snellere 
scheiding van analyten. Verder is er een geringere 
hoeveelheid te analyseren materiaal noodzakelijk 
en zijn de apparaten veel handzamer. Daarom kun-
nen ze ook meegenomen worden om analyses ter 
plekke uit te voeren. Vanwege het feit dat de eer-
ste geminiaturiseerde analysesystemen gemaakt 
werden met behulp van lithografietechnieken die 
geleend zijn van de halfgeleiderindustrie, werd 
deze toepassing van microsysteemtechnologie ook 
wel Analyse op een Chip genoemd. Deze schaalver-
kleining is in eerste instantie toegepast in de chro-

Figuur 2

Een micromenger gemaakt 

door middel van deep etching 

3D lithografie, door het Institut 

für Mikrotechnik Mainz (IMM). 

Figuur 3

Een microreactoropstelling (links) en een losse microreactor, vervaardigd uit glas (rechts).
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matografie, maar is zeer succesvol geworden in de 
electroforese. DNA en eiwit analyse kan zeer snel en 
met kleine hoeveelheden worden uitgevoerd dank-
zij slimme chipsystemen, die ontworpen zijn door 
bedrijven zoals Caliper en Affymetrix. 

Een ontwikkeling die hierop volgde, is het zoge-
naamde micrototaal analyse systeem, ofwel micro-
TAS. Dit concept, dat bedacht is door Andreas Manz, 
behelst dat niet alleen de analyse module gemi-
niaturiseerd wordt, maar dat deze ook met micro-
monstername en samplevoorbewerkings -eenhe-
den geïntegreerd wordt. Een andere, vaak gebruikte 
benaming van microTAS is 'Lab on a Chip'. Deze 
microTAS aanpak vertoont namelijk veel gelijkenis 
met het ΄integrated circuit΄ concept uit de micro-
elektronica en ΄Chip΄ wordt hier als directe verwij-
zing naar deze technologie gebruikt.

Pas aan het eind van de jaren negentig van de 
20ste eeuw ontstond er het inzicht dat microsys-
teemtechnologie niet alleen zeer nuttig kan zijn 
voor analyse, maar ook voor synthesedoeleinden. 
Driedimensionale vormgevingstechnieken uit de 
lithografie, zoals DRIE en powder blasting werden 
toegepast om in glas kanalen, mixers en membra-
nen te vervaardigen. Ook polymere substraten wer-
den vormgegeven met bijvoorbeeld templating, 
embossing en microspuitgiet methoden. Hierdoor 
ontstond er een grote variëteit aan microreactoren, 
die uitgebreid zijn ingezet voor het uitvoeren van 
een uiteenlopende serie van reacties.1, 2

Een cruciaal element bij het gebruik van microre-
actoren is het transport van vloeistof door de micro-
kanalen. Hiervoor zijn twee methoden veelvuldig 
toegepast. In analogie met de microanalyse metho-
den werd in eerste instantie vaak gebruik gemaakt 
van elektro-osmotische flow (EOF). Door een span-
ning te zetten over een microkanaal ontstaat er 
transport van ionen in de vloeistof. Dit transport 
resulteert in het meesleuren van de oplosmiddel-
moleculen waardoor er een netto transport wordt 
bereikt. Hoewel deze techniek een aantal voorde-
len heeft, zoals een vlak stromingsprofiel, heeft het 
als grote nadeel dat er altijd ionen aanwezig moe-
ten zijn in de oplossing, waardoor deze techniek 

beperkt is tot polaire (waterige) oplossingen. Meer 
generiek toepasbaar (en daarmee de momenteel 
meest gangbare techniek) is het gebruik van micro-
pompen die de vloeistof met grote precisie door de 
kanalen weten te transporteren.

Er zijn twee grote verschillen tussen traditionele 
reactoren die worden toegepast in de fijnchemie 
en microreactoren. Ten eerste zijn dat natuurlijk 
de afmetingen. Microreactoren zijn buisvormige 
reactoren met diameters die normaal gesproken 
variëren tussen tientallen micrometers en enkele 
millimeters, en reactorvolumina die zich bevinden 
tussen de ml en ml. Daarnaast geeft de keuze van 
een buisvormige reactor de mogelijkheid om reac-
ties continu uit te voeren, in plaats van de traditio-
nele batchgewijze productie. Deze manier van syn-
these heeft enkele karakteristieke voordelen.

Door de geringe diameter van enkele tientallen 
micrometers zijn we in staat om veel efficiënter 
warmte toe of af te voeren aan de reactor. Daardoor 
hebben we een uitstekende controle over de reac-
tietemperatuur en kunnen we voorkomen dat er 
locaal oververhitting ontstaat, een proces dat in 
ketelreactoren vaak leidt tot ongewenste bijpro-
ductvorming. Niet alleen warmteoverdracht is beter 
gecontroleerd, dit geldt ook voor stofoverdracht. 
Diffusieprocessen bepalen de snelheid van men-
ging van reagentia, en ook hier hebben we meer 
controle in het micrometer gebied dan op macro-
schaal. Omdat we in de reactor per tijdseenheid 
een zeer klein volume hebben, is het veel veiliger 
om microreactoren te gebruiken wanneer gewerkt 
wordt met gevaarlijke (giftige of explosieve) stoffen. 
De schaal waarop een reactie uit de hand kan lopen 
blijft namelijk altijd zeer beperkt. Door de betere 
controle over de procesomstandigheden worden 
mogelijke risico’s ook nog eens verder verkleind.

Doordat de reactie op een continue wijze wordt 
uitgevoerd, wordt de reactietijd bepaald door de 
verhouding tussen de lengte van het reactieka-
naal en de stroomsnelheid van de chemicaliën. Als 
deze eenmaal is ingesteld kan de synthese door 
blijven gaan tot de gewenste hoeveelheid product 
is gevormd. De reactietijd kan variëren van fracties 
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van een seconde tot en met tientallen minuten. 
De hierboven genoemde voordelen van schaal-

verkleining zijn in de praktijk met behulp van deze 
systemen zeer duidelijk bewezen. Elke reactie die in 
principe gekoeld moet worden, of waar een van de 
reagentia gedoseerd moet worden toegevoegd, kan 
profiteren van het gebruik van een microreactorsys-
teem. Een bekend voorbeeld is de Swern Moffatt 
oxidatiereactie. Normaal gesproken vindt deze reac-
tie in een batch proces plaats bij -78°C, een tempe-
ratuur die zodanig laag is dat deze commerciële toe-
passing onmogelijk maakt. Door de betere controle 
over stof- en warmte-overdrachtsprocessen kan in 
een microreactor de reactie met dezelfde selecti-
viteit worden uitgevoerd bij kamertemperatuur, of 
zelfs met een verbeterde opbrengst bij 60°C.3, 4, 5

Door de controle over de reactietijd kunnen zeer 
snelle processen uitstekend onder controle worden 
gehouden. Yoshida en medewerkers hebben hierbij 
het begrip ΄flash chemistry΄ geïntroduceerd. Uiterst 
snelle reacties met zeer labiele intermediairen blij-
ken door de korte verblijftijd in de reactor met een 
veel hogere mate van selectiviteit plaats te vinden. 
Het is zelfs mogelijk om bij bepaalde reacties het 
kinetisch of thermodynamisch gewenste product te 
verkrijgen met meer dan 80% opbrengst, door sim-

pelweg de reactietijd te verlengen van minder dan 
een seconde naar 20 seconden.

Synthese op een chip is niet beperkt tot orga-
nische chemie. Ook biokatalyse kan efficiënt wor-
den uitgevoerd, polymerisaties kunnen eenvoudig 
plaatsvinden en ook het gebied van de nanotech-
nologie heeft microreactoren ontdekt. Op een 
zeer gecontroleerde manier kunnen bijvoorbeeld 
quantum dots worden gemaakt. De hoge mate van 
controle over de reactietijd is in dit verband cruci-
aal. Ook zeer goed gedefinieerde microdeeltjes en 
capsules kunnen met behulp van microfluïdische 
systemen uiterst efficiënt vervaardigd worden.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling die recent 
is ingezet is om de technologie niet te beperken tot 
slechts synthese op een chip, maar om te streven naar 
een geïntegreerde benadering, ofwel het zogenaamde 
Process on a Chip. Het meest eenvoudige voorbeeld 
daarbij is dat er meerdere syntheseprocessen achter 
elkaar on chip worden uitgevoerd. Dit kunnen bijvoor-
beeld cascadereacties zijn, of een reactiestap gevolgd 
door een quenching reactie. Een complexer proces 
betreft de integratie van tussentijdse opwerkings-
stappen. Vloeistof-vloeistof extractie, scheiding met 
behulp van on chip membranen en zelfs destillatie on 
chip zijn hierbij allemaal al verwezenlijkt. 

Figuur 4

De mogelijke 

toepassingen van 

microreactoren.7
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Een andere belangrijke ontwikkeling binnen Process 
on a Chip is de on-line karakterisering. Van nature 
gevoelige technieken uit de spectroscopie zijn daar-
bij als eerste toegepast, maar recent is zelfs de intrin-
siek ongevoelige, maar informatierijke NMR techniek 
zodanig geminiaturiseerd, dat in een microreactor 
volume een reactie met hoge resolutie gevolgd kan 
worden. Net zoals dat geldt voor Lab on a Chip in het 
geval van analyse, heeft Process on a Chip voor de 
synthese laten zien dat integratie van verschillende 
modules prima uit te voeren is met microsysteem-
technologie.6

Hoewel technisch dus al heel veel mogelijk is, 
blijft er natuurlijk de vraag hoe toepasbaar micro-
systeemtechnologie nu werkelijk is voor synthe-
sedoeleinden. In een beperkt aantal gevallen is de 
microschaal waarop verbindingen worden gemaakt 
in feite al voldoende voor de beoogde toepassing. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor biomedische assays 
waar een synthesestap noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
een enzymatische voorbehandeling, of in het geval 
van toepassing binnen de nucleaire geneeskunde, 
waarin een monster voor diagnostisch gebruik eerst 
radioactief gelabeld dient te worden.

Een heel belangrijk ander toepassingsgebied betreft 
onderzoek waar niet zozeer de moleculen het ge-
wenste eindproduct zijn, maar veel meer de informa-
tie over hoe deze moleculen het beste gemaakt kun-

nen worden. Reactie optimalisatie en het screenen 
van katalysatoren zijn voorbeelden waarbij er naar 
gestreefd wordt om met zo min mogelijk verbruik 
van materiaal zoveel mogelijk gegevens te genere-
ren. De uitkomsten van een dergelijk experiment 
kunnen daarna worden gebruikt in meer traditio-
nele reactoren.

Microreactoren hoeven echter niet gelimiteerd 
te zijn in hun toepassing tot milligram productie-
hoeveelheden. Een concept dat veelvuldig wordt 
onderzocht in verband met productie is ΄uitscha-
ling .́ In een traditioneel proces wordt een reactie 
eerst op kleine schaal geoptimaliseerd. Daarna vol-
gen meestal een aantal opschalingsstappen naar 
steeds grotere ketelreactoren. In dit proces kan het 
gebeuren dat reactiecondities radicaal veranderd 
moeten worden, omdat stof- en warmte-overdracht 
niet op elk niveau even goed gecontroleerd kun-
nen worden. In plaats van opschaling wordt er bij 
microreactoren dus gesproken over uitschaling: als 
één microreactor geoptimaliseerd is voor produc-
tie, wordt de productiecapaciteit vergroot door 
meerdere reactoren parallel te schakelen, waarbij ze 
alle functioneren onder dezelfde reactiecondities. 
Hierdoor zijn er geen opschalingsproblemen meer. 
Hoewel dit een interessant concept is, is de aanstu-
ring van een parallelle array echter nog steeds een 
moeizaam proces.

Tot nu toe hebben we voornamelijk microreacto-

Figuur 5

De economische 

haalbaarheid van 

micoreactoren in de 

fijnchemische industrie, 

uitgevoerd door het 

Zwitserse chemische 

bedrijf Lonza.8
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ren besproken die kanaaldiameters in de orde van 
tientallen micrometers hebben. Deze microreac-
tortechnologie is een direct gevolg van de eerdere 
ontwikkelingen rondom Lab on a Chip en wordt 
vaak aangeduid als de bottom-up benadering in 
reactor miniaturisering. Het is echter in veel geval-
len niet noodzakelijk om te streven naar de kleinst 
mogelijk reactordiameter. Wanneer processen niet 
te exotherm zijn en niet al te labiele intermediairen 
produceren, kan de kanaaldiameter ook prima mm-
dimensies hebben. Hiermee wordt het debiet door 
deze kanalen zodanig vergroot dat productiecapa-
citeiten haalbaar zijn die kunnen concurreren met 
wat traditionele reactoren op jaarbasis produceren. 
Een bijkomend voordeel is dat deze reactoren veel 
robuuster in het gebruik zijn omdat ze veel minder 
last hebben van verstoppingen door vaste stoffen. 
De belangrijkste verandering in de procesvoering 
is dan ook veel meer het continue karakter, dan het 
kleinere reactorvolume dat in deze zogenaamde 
microgestructureerde reactoren aanwezig is. Deze 
methodologie wordt ook wel de top-down bena-
dering genoemd. Het is bij deze processen dus heel 
belangrijk om de reactor zowel niet onder- als over- 
te dimensioneren; kleiner is dus zeker niet altijd 
beter voor controle over de reactiecondities.

Hebben microreactoren een toekomst in de fijn-
chemie en farmaceutische industrie? Onderzoek 
van het chemische bedrijf Lonza heeft aangetoond 
dat er commerciële voordelen zijn te verwachten 
in ongeveer de helft van de productieprocessen.8 
Hoewel er nog technische problemen zijn in veel 
gevallen, zou nu toch al zeker 20% van de processen 
beter af kunnen zijn wanneer ze geminiaturiseerd 
en continu gemaakt zijn. Hoewel de microreactor-
technologie in het begin last heeft gehad van te 

ver doorgevoerde miniaturisering en een overdre-
ven verwachtingspatroon, is er nu een veel genu-
anceerder beeld ontstaan van de voordelen die de 
techniek te bieden heeft. Zorgen voor een betere 
dimensionering maakt de toepasbaarheid van de 
techniek veel realistischer. De aanvankelijke scepsis 
vanuit de industrie is tegenwoordig omgeslagen. 
De mogelijkheden van microreactortechnologie 
worden op waarde geschat. En inderdaad zijn er 
mooie voorbeelden te vinden van productieproces-
sen waar deze voordelen optimaal benut worden. 
DSM heeft bijvoorbeeld een kiloton batch proces 
om kunnen zetten in een veel kleinere microges-
tructureerde reactor. Het traditionele proces had 
een explosierisico, waardoor de reactor overgedi-
mensioneerd moest worden. De microreactor kent 
dit probleem niet, leidt tot een veel kleiner werkvo-
lume en ook nog tot een efficiënter en goedkoper 
proces. Nederland speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van nieuwe microreactortechnolo-
gie. De vele start-ups die ontstaan zijn zullen actief 
meehelpen met de verdere implementatie van deze 
nieuwe productiewijze in de fijnchemische indus-
trie. In de nabije toekomst zal daarom het fijnchemi-
sche laboratrium ook wat apparatuur sterk verschil-
len van Lavoisier’s reactoren.
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measured, and the sole act of measuring one prop-
erty strongly affects other properties. Albert Einstein, 
one of the best known critics of quantum mechanics, 
expressed his discomfort with this situation by saying 
΄I cannot believe that the moon exists only because a 
mouse looks at it .́ 

The goal of looking at quantum mechanics from an 
information-theoretic point of view is two-fold. First, 
it sharpens our intuition about quantum mechanics 
and makes the predictions of quantum mechanics 
more transparent to human minds. For instance, the 
theory of nonlocal games (as we discuss later) pro-
vides a foundation for easy-to-understand experi-
ments for which classical and quantum physics give 
different predictions (and for which so-far conducted 
experiments contradict the predictions of classical 
physics but are consistent with those of quantum 
mechanics). And, second, quantum information 

Introduction
The story of quantum mechanics begins at the turn 
of the twentieth century, when a series of crises had 
arisen in physics. The problem was that the theories 
of physics at that time (now called classical phys-

ics) were predicting absurdities, like an ΄ultraviolet 
catastrophe΄ involving infinite energies, or elec-
trons spiraling inescapably into the atomic nucleus. 
At first, these problems were resolved by means of 
additional ad hoc hypotheses; however, over time 
and with an increased understanding of atoms and 
radiation, these attempted explanations became 
more and more obscure. The crisis came to a head 
in the early 1920’s, after a quarter century of turmoil, 
and resulted in the creation of the theory of quan-

tum mechanics. The rules of quantum mechanics are 
simple but even experts find them counter intuitive. 
΄Anyone who is not shocked by quantum theory has 
not understood a single word΄ is a famous quote 
by Niels Bohr. Inherent to quantum mechanics are 
strange effects that appear to contradict our daily 
experiences with Nature. We briefly mention the fol-
lowing two. The superposition principle states that if 
a quantum system may be in two (or more) possible 
states, then it may also be in a superposition of the 
two. For example, if a particle can travel through 
two possible slits, then its path may actually be a 
superposition of passing through one or the other 
slit. Heisenberg’s uncertainty relation states that it 
is impossible to have full knowledge about certain 
pairs of physical properties of a quantum system, 
like to have full knowledge of the position and the 
momentum of a particle. As a matter of fact, accord-
ing to quantum mechanics, the situation is even 
stranger: not only can certain properties not be fully 
known simultaneously, these properties are not even 
determined up to the point in time where they are 
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processing offers solutions to certain problems that 
are impossible (or not known to be possible) to solve 
by classical means. For instance it has been shown 
by the seminal work of Peter Shor that a quantum 
computer (should we ever be able to build one) can 
factor integers in polynomial time, whereas this is 
believed to be impossible with a classical computer. 
Later on, we discuss another such example: quan-

tum key distribution (QKD). With the help of quantum 
information, QKD allows two parties to exchange a 
cryptographic key over an insecure communication 
channel in such a way that even a computationally 
unbounded eavesdropper learns no information on 
the exchanged key. This is – provably! – impossible 
by classical means. 

Quantum Bits 

The state of a classical bit is either 0 or 1. The state of 
a quantum bit, called a qubit, can also be 0 or 1, but 
we use the so-called Dirac notation and write |0> and 
|1> instead. Furthermore, beyond that, the state of a 
qubit can also be any superposition α0|0>+α1|1> of 
|0> and |1>, where the amplitudes α0 and α1 are arbi-
trary complex numbers with |α0|2+|α1|2=1. In order 
to obtain information on (the state of) a qubit, one 
has to measure it. If the state of a qubit is given by 
α0|0>+α1|1>, then measuring that qubit (in the com-
putational basis {|0>,|1>}) has the effect that a classical 
bit is observed. Specifically, 0 is observed with prob-
ability |α0|2 and 1 is observed with probability |α1|2. 
For example, measuring the qubit |0> gives outcome 
0 with certainty, but measuring qubit (|0>+|1>)/√2 
gives a random bit as outcome: 0 with probability 
½ and 1 with probability ½. Furthermore, as a result 
of the measurement, the qubit collapses. This means 
that the qubit ΄disappears .́ As a consequence, one 
only has ΄one shot΄ for measuring a qubit (or any 
quantum system). A qubit can also be measured in 
other ways, we say: in other bases. One important 
other basis is the Hadamard basis, specified by 
H|0>=(|0>+|1>)/√2 and H|1>=(|0>-|1>)/√2. Measuring 
a qubit in the Hadamard basis has a similar effect: 
a classical bit is observed and the qubit collapses. 
But now, the probabilities of observing 0 and 1 are 
obtained from the amplitudes of the state of the 

qubit when written as a superposition of H|0> and 
H|1>. For example, |0>=(H|0>+H|1>)/√2 (as can eas-
ily be verified) and thus, when measuring |0> in 
the Hadamard basis, a random bit is observed. On 
the other hand, measuring H|1>=(|0>-|1>)/√2 in the 
Hadamard basis, provides outcome 1 with certainty. 

Formally, the state of a qubit is a norm-1 vector 
in the complex Hilbert space C2. The computational 
basis {|0>,|1>} stands for the canonical basis of C2, and 
any orthonormal basis of C2 is an ΄eligible basis .́ 

The state of 2 qubits (and the corresponding 
holds for 3 and more qubits) can be |0>⊗|0>, |0>⊗|1>, 
|1>⊗|0>, or |1>⊗|1>, or any superposition α00|0>⊗|0>+
α01|0>⊗|1>|+α10|1>⊗|0>|+α11|1>⊗|1> (where the |αxy|2 
add up to  1). Formally, it is a norm-1 vector in the 
Hilbert space C2⊗C2. Measuring both qubits (in 
the computational basis) has the effect, similar to 
the 1-qubit case, that the bit pair (x,y) is observed 
with probability |αxy|2 (and the two qubits col-
lapse). We now describe what happens when just 
one of these two qubits, say the first, is measured 
(in the computational basis). For that, we bring the 
state α00|0>⊗|0>+α01|0>⊗|1>|+α10|1>⊗|0>|+α11|1>⊗|1> 
into the form α0|0>⊗(β0/0|0>+  β1/0|1>)+α1|1>⊗(β0/1|
0>+ β1/1|1>) with |α0|2+|α1|2=1, |β0/0|2+|β1/0|2=1 and 
|β0/1| 2+|β1/1|2=1. The effect of measuring the first 

Figure 2

A qubit.
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qubit can now be described as follows: with prob-
ability |α0|2, bit 0 is observed and the second qubit 
collapses to |β0/0|0>+β1/0|1>, and with probability 
|α1|2, bit 0 is observed and the second qubit col-
lapses to |β0/1|0>+β1/1|1>. The corresponding holds 
when the measurement is done in another basis. 
An important example is an EPR pair (named after 
Einstein, Podolsky and Rosen), whose state is given 
by (|0>⊗|0>+|1>⊗|1>)/√2. Measuring one of the two 
qubits in the computational basis has the effect 
that a random bit x is observed and the other qubit 
collapses to |x>. Since (|0>⊗|0>+|1>⊗|1>)/√2=(H0>⊗H|
0>+H|1>⊗H|1>)/√2 (again, an easy computation), the 
corresponding also holds when measuring one of 
the two qubits in the Hadamard basis: a random 
bit x is observed and the other qubit collapses to 
H|x>. It is important to realize that the collapse of 
the other qubit happens instantaneously, as soon as 
the first qubit is measured, even if the two qubits 
are far apart. This is an important feature of quan-
tum mechanics, called nonlocality. We see in the 
upcoming section some surprising consequence 
of nonlocality. We stress that nonlocality does not 

contradict relativity, as it does not enable for faster-
than-speed-of-light propagation of matter, energy 
or information. Beyond measuring qubits, one can 
also transform the state of qubits (or any quantum 
system). This is done by means of an arbitrary uni-
tary transformation U, acting on the corresponding 
state space (C2⊗C2 in case of two qubits). If the state 
is given by the vector |ψ, then U transforms it into 
the state U|ψ>. We do not discuss this any further, we 
merely point out that in general such a transforma-
tion is not the composition of qubit-transformations 
that act individually on the qubits, but, instead, U 

acts coherently on all the qubits. 

Nonlocal Games 
In a nonlocal game, two parties, usually called Alice 

and Bob, play against a referee. In general, a nonlo-
cal game works as follows. The referee chooses two 
΄questions΄ x and y according to some fixed prob-
ability distribution П, and sends x to Alice and y 

to Bob. Upon receipt of x and y, respectively, Alice 
and Bob need to send back respective ΄answers΄ a 

and b to the referee. Depending on his questions 
and the received answers, the referee then decides 
whether Alice and Bob jointly win this execution of 
the game or whether they jointly lose. Formally, they 
win if and only if a, b, x, y satisfies some (fixed) predi-
cate V(a, b|x, y). What makes the game interesting is 
that Alice and Bob are not allowed to communicate 
during the execution of the game. Thus, Alice only 
knows x but not y when she provides her answer a, 
and Bob only knows y but not x when he provides 
his answer b. One way to ensure that Alice and Bob 
do not communicate is to give them their questions 
at exactly the same time, and to give them very little 
time to provide their answers, less time than a signal 
would require to travel from Alice to Bob. Under the 
widely accepted assumption that information can-
not travel faster than with the speed of light, this 
obviously prevents Alice and Bob from communi-
cating. 

What we are interested in is the maximal prob-
ability with which Alice and Bob can win a given 
nonlocal game. We stress that Alice and Bob know 
the game, specified by П and V, and they are allowed 
to communicate before the game starts and share 
information and decide on some common strategy. 
But once the game starts and Alice and Bob receive 
their questions, they are on their own. A simple 
yet important example of a nonlocal game is the 
so-called CHSH game (named after Clauser, Horne, 
Shimony and Holt). In the CHSH game, x and y are 
chosen as two random and independent bits, and 
a and b (also bits) need to satisfy a⊕b=x^y (where 
⊕ is the logical ΄xor ,́ i.e. addition mod 2, and ^ is 
the logical ΄and΄). A convincing line of reasoning 
for the analysis of the CHSH game goes as follows. 
Because they cannot communicate, Alice and Bob 
must compute their respective answers as deter-
ministic functions of the corresponding questions: 
a = f(x) and b = g(y). (Alice and Bob might use ‘com-
mon and/or independent’ randomness; but every 
possible choice of the randomness fixes determinis-
tic functions f and g). Given this observation, it is a 
straightforward computation (e.g. by enumerating 
all possible functions f: {0,1}→{0,1} and g: {0,1}→{0,1}) 
that Alice and Bob cannot win the CHSH game with 
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probability greater than ¾ (and they obviously can 
win it with probability equal to ¾). Hence, one can 
safely conclude that Alice and Bob win the CHSH 
game with probability at most ¾. Or not?! 

As a matter of fact, Alice and Bob can do better. 
The ΄flaw΄ in the above reasoning is that it implic-
itly assumes classical physics. By the laws of quan-
tum mechanics, Alice and Bob can do the follow-
ing. Before the game starts, when Alice and Bob 
can still communicate and agree on a strategy, 
they prepare an EPR pair (|0>⊗|0>+|1>⊗|1>)/√2, and 
Alice keeps the first qubit of the pair and Bob keeps 
the second. Then, when Alice gets her question x, 
she measures her qubit in the computational basis 
if x=0 and she measures it in the Hadamard basis 

if x=1, and the bit she observes as measurement 
outcome is her answer a. Bob measures his qubit 
in basis {|є0>=cos(π/8)|0>+sin(π/8)|1, |є1>=-sin (π/8)|0>  
+cos (π/8)|1>} if y=0 and he measures it in basis 
{|δ0>=cos (π/8)|0>-sin(π/8)|1>, |δ1>= sin(π/8)|0> + cos(π/8
)|1> }if y=1, and the bit he observes as measurement 
outcome is his answer b. Doing the maths shows 
that with this strategy: a⊕b=x^y with probability 
cos2(π/8)≈0.85. 

Other examples of nonlocal games are even 
such that by pre-sharing a suitable quantum state, 
Alice and Bob’s winning probability goes up to 1. 
Understanding how large the gap can be between 
the classical and the quantum winning probability is 
an active research area. The framework of nonlocal 

Figure 3

The CHSH nonlocal game.
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games not only nicely demonstrates the nonlocal 
behavior of quantum mechanics, but it also sug-
gests concrete experiments that enable to ΄prove΄ 
the nonlocal behavior of Nature.

Quantum Cryptography
The aim of quantum cryptography is to make use of 
the quantum mechanical behavior of Nature for the 
design of cryptographic schemes. The most well-
known example is quantum key distribution (QKD). 
QKD enables two parties, Alice and Bob, who do not 
share any secret information, to agree on a secret 
key K, such that an eavesdropper Eve, who can lis-
ten into the whole conversation, learns (nearly) 
no information on K. The secret key K can then for 
instance be used as an encryption key to encrypt a 
message that Alice wants to securely communicate 
to Bob. Without quantum mechanics, the above task 
of key distribution is known to be impossible, unless 
Eve’s capabilities are restricted (like her computing 
power). QKD works as follows. Alice chooses two 
sequences x1,...,xn and θ1,...,θn of random bits. For 
every i, she then prepares a qubit in state Hθi|xi> (i.e. 
|xi> if θi=0 and Hθi|x i> if θ i=1) and sends that qubit to 

Bob. Bob chooses a sequence θi ’,...,θn’ of random bits 
and measures (for every i) the i-th qubit in the com-
putational basis if θi ’=0 and in the Hadamard basis 
if θi ’=1. Let x1’,...,xn’ be the resulting bits that Bob 
observes. From the elementary properties of the 
computational and Hadamard bases, as discussed 
earlier, it follows that xi=xi ’ whenever θi=θi ’ (and xi 

and xi ’ are independent otherwise). Furthermore, 
the intuition is that if Eve tries to gain information 
on xi by measuring H θ i | x i> (when it is communi-
cated to Bob), then, because she does not know θi, it 
is likely that she uses the wrong basis and that way 
destroys information on xi; this may then be noticed 
by Bob (in case θ i=θ i ’). The scheme proceeds as fol-
lows. Alice and Bob exchange their choices of θ1,...,θn 

and θ1’,...,θn’, and they dismiss all positions i with 
θi≈θi ’. Therefore, for all the remaining i-s, xi is sup-
posed to coincide with xi ’ (but may not be so due to 
interference by Eve). Next, Alice and Bob exchange 
xi and xi ’ for a random subset of the i-s, and verify 
that x i=x i ’ for these i-s. If there are too many errors, 
then Alice and Bob conclude that an eavesdropper 
Eve has been interfering with the communicated 
qubits, and they abort. Otherwise, they conclude 

Figure 4

The BB84 quantum key distribution scheme.
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that a potential eavesdropper may have only little 
information on the (remaining) xi-s, and they extract 
a secret key K from these xi-s (using standard cryp-
tographic techniques). As already sketched above, 
the intuition for the security of the scheme follows 
from the fact that, when trying to learn information 
on xi (by measuring Hθi|x i>), Eve inescapably destroys 

information on xi, and as a consequence xi≈xi ’ even 
if θ i=θ i ’ (with some probability). This, either she tries 
to learn information about many of the xi-s, but then 
this will be detected with overwhelming probabil-
ity, or she does not, but then she has very little infor-
mation about the xi-s, and from this it follows that 
she has (nearly) no information of the extracted key 
K. Doing a rigorous security proof is highly non-triv-
ial. The problem is that Eve is not restricted to attack 
each qubit individually and either measure it or not, 

but by the laws of quantum mechanics she may 
(potentially) attack them collectively, by applying 
an arbitrary ΄large΄ unitary transformation that acts 
on all the H θi|x i> (and her internal quantum system). 
For such a general attack, the above intuition is too 
restrictive. The above QKD scheme was published in 
1984 by Bennett and Brassard, and thus it is called 
the BB84 scheme. Rigorous security proofs only 
started to appear around 2000 and initially were 
very complex. Finding simpler proofs than existing 
ones is still an active research topic. We would like to 
conclude the article by pointing out that quantum 
cryptography is not science fiction: many experi-
mentally-oriented research groups are working on 
implementational issues, and a few plug-and-play 
systems for QKD are available on the market. 

Figure 5

A hardware quantum cryptography appliance. 
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Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische 
ontwikkeling van het Middellandse-Zeegebied

Prof. dr. M.J.R. Wortel

Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht  

In de plaattektoniek geldt het Middellandse-Zeege-
bied als de plek waar de Afrikaanse en de Euraziati-
sche plaat in een proces van botsing zijn verwikkeld. 
Terwijl de theorie van de plaattektoniek een enorme 
vooruitgang heeft betekend in de aardwetenschap-
pen, is de rol van de plaattektoniek in het Middel-
landse-Zeegebied lang onduidelijk gebleven.

Door gebruik van nieuwe informatie over de 
diepe ondergrond van het gebied, zijn er verschil-
lende nieuwe variaties in plaattektonische proces-
sen duidelijk geworden, die niet in de oorspronke-
lijke formulering verwerkt waren. Het inzicht in de 
relatie tussen diepe processen in de mantel en pro-
cessen aan het aardoppervlak is hierdoor significant 
versterkt.

In zijn voordracht behandelde prof. Wortel onder 
andere op welke wijze bewegingen binnen het 
Middellandse-Zeegebied hebben geleid tot de ver-
plaatsing van Corsica en Sardinië (weg van de oost-
kust van Iberia en de zuidkust van Frankrijk). Verder 
besprak hij de vorming van eilandengroepen, de 
rotatie van Italië, alsmede hoe de eerder genoemde 
bewegingen aan de basis staan van het vulkanisme 
in Italië.     

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 6 december 2010
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Abstract
Dense gas-particle flows are encountered in a vari-
ety of industrially important processes for large scale 
production of fuels, fertilizers and base chemicals. 
The scale-up of these processes is often problematic 
and is related to the intrinsic complexities of these 
flows which are unfortunately not yet fully under-
stood despite significant efforts made in both aca-
demic and industrial research laboratories. In dense 
gas-particle flows both (effective) fluid-particle 
and (dissipative) particle-particle interactions need 
to be accounted for because these phenomena to 
a large extent govern the prevailing flow pheno-
mena, i.e. the formation and evolution of heteroge-
neous structures. These structures have significant 
impact on the quality of the gas-solid contact and 
as a direct consequence thereof strongly affect 
the performance of the process. Due to the inhe-
rent complexity of dense gas-particles flows, we 
have adopted a multi-scale modeling approach in 
which both fluid-particle and particle-particle inter-
actions can be properly accounted for. The idea is 
essentially that fundamental models, taking into 
account the relevant details of fluid-particle (lattice 
Boltzmann model or Immersed Boundary model) 
and particle-particle (discrete particle model) inter-
actions, are used to develop closure laws to feed 
continuum models which can be used to compute 
the flow structures on a much larger (industrial) 
scale. Our multi-scale approach (see Figure 1) invol-
ves the lattice Boltzmann and Immersed Boundary 
model, the discrete particle model, the continuum 
model based on the kinetic theory of granular flow, 
and the discrete bubble model. In this paper we give 
an overview of the multi-scale modeling strategy, 

accompanied by illustrative computational results 
for bubble formation. In addition, areas which need 
substantial further attention will be highlighted. 

1. Introduction
Dense gas-particle flows are frequently encounte-
red in a variety of industrially important gas-solid 
contactors, of which the gas-fluidized bed can be 
mentioned as a very important example. Due to 
their favorable mass and heat transfer characte-
ristics, gas-fluidized beds are often applied in the 
chemical, petrochemical, metallurgical, environ-
mental and energy industries in large scale ope-
rations involving a.o. coating, granulation, drying, 
and synthesis of fuels and base chemicals (Kunii and 
Levenspiel, 1991). Lack of understanding of the fun-
damentals of dense gas-particle flows, and in parti-
cular of the effects of gas-particle drag and particle-
particle interactions (Kuipers et al., 1998 and Kuipers 
and van Swaaij, 1998), has led to severe difficulties 
in the scale-up of these industrially important gas-
solid contactors (van Swaaij, 1990). To arrive at a bet-
ter understanding of these complicated systems in 
which both gas-particle and particle-particle inter-
actions play a dominant role, computer models have 
become an indispensable tool. However, the prime 
difficulty with modeling gas-fluidized beds is the 
large separation of scales: the largest flow structu-
res can be of the order of meters; yet these structu-
res are found to be directly influenced by details of 

Multi-scale modellering voor gasstromen beladen met deeltjes
Computational fluid dynamics for dense gas-solid fluidized beds: 
a multi-scale modeling strategy

Prof. dr. ir. J.A.M. Kuipers,

Faculty of Chemical Engineering and Chemistry, Technische Universiteit Eindhoven

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 
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the particle-particle collisions, which take place on 
the scale of millimeters or less. Therefore, we have 
adopted a multi-scale modeling strategy (see Figure 
1), with the prime goal to i) obtain a fundamental 
insight in the complex dynamic behavior of dense 
gas-particle fluidized suspensions; that is, to gain an 
understanding based on elementary physical prin-
ciples such as drag, friction and dissipation ii) based 
on this insight, develop models with predictive 
capabilities for dense gas-particle flows encounte-
red in engineering scale equipment. To this end, we 
consider gas-solid flows at four distinctive levels of 
modeling (for details see van der Hoef et. al, 2006 
and 2008).

At the most detailed level of description the gas flow 
field is modeled at scales smaller than the size of the 
solid particles (model 4 and 5 in Figure 1). The interac-
tion of the gas phase with the solid phase is incorpo-
rated by imposing ‘stick’ boundary conditions at the 
surface of the solid particles. This model thus allows 
us to measure the effective momentum exchange 
between the two phases, which can be used in the 
higher scale models. In our approach, the flow field 
between spherical particles is solved by the lattice 
Boltzmann model (Succi, 2001 
and Ladd and Verberg, 2001) or 
the Immersed Boundary model. 
At the intermediate level (model 

3 in Figure 1) of description the 
flow field is modeled at a scale 
larger than the size of the parti-
cles, where a grid cell typically 
contains O(102) – O(103) parti-
cles, which are assumed to be 
perfect spheres (diameter d). 
This model consists of two parts: 
a Lagrangian code for updating 
the positions and velocities of 
the solid particles from New-
ton’s law, and a Eulerian code for 
updating the local gas density 
and velocity from the Navier-
Stokes equation (Hoomans et 
al., 1996). The advantage of this 

Discrete Particle Model (DPM) is that it can account 
for particle-wall and particle-particle interactions in 
a realistic manner, for system sizes of about O(106) 
particles, which is sufficiently large to allow for a 
direct comparison with laboratory scale experi-
ments. As a logical consequence of this approach a 
closure law for the effective momentum exchange 
has to be specified, which can be obtained from 
the aforementioned lattice Boltzmann simulations. 
Note that in chemical engineering, to date mainly 
empirical relations are used for the friction coeffi-
cient β (defined by (5)), such as the Ergun (1952) cor-
relation for porosities: ε < 0.8:

βd 2               (1-ε )2                   (1-ε )      = 150            + 1.75            Re (1)
 m                 ε                  ε

and the Wen & Yu (1966) equation for porosities 
ε < 0.8:

 βd 2    3                   -2.65
       =    C d R e (1-ε)ε       ,
 m      4                             
                24(1+0.15 Re0.687)/Re      C d = {     
          0.44         (2)

where m is the viscosity of the gas phase, Re is the 
particle Reynolds number, and Cd the drag coef-
ficient, for which the expression of Schiller and 

Figure 1 

Multi-scale modeling scheme for dense gas-particle flows encountered 

in gas-fluidized beds.

Re<103

Re>103
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Nauman (1935) is used. At an even larger scale a 
continuum description is employed for the solid 
phase, i.e. the solid phase is not described by indi-
vidual particles, but by a local density and velocity 
field (model 2 in Figure 1). Hence, in this model both 
the gas-phase and the solid phase are treated on an 
equal footing, and for both phases an Eulerian code 
is used to describe the time evolution (see Kuipers 
et al., 1992 and Gidaspow, 1994, amongst others). 
The information obtained in the two smaller-scale 
models is then included in the continuum models via 
the kinetic theory of granular flow. The advantage of 
this model is that it can predict the flow behavior of 
gas-solid flows at life-size scales, and these models 
are therefore widely used in commercial fluid flow 
simulators of industrial scale equipment. Finally, 
at the largest scale, the (larger) bubbles that are 
present in gas-solid fluidized beds are considered 
as discrete objects, similar to the solid particles in 
the DPM model. This model is an adapted version 
of the discrete bubble model for gas-liquid bub-
ble columns (model 1 in Figure 1). We want to stress 
that this model - as outlined in section 5 - has been 
developed quite recently, and the results should be 
considered as very preliminary. In this paper we will 
give an overview of these four levels of modeling 
as they are employed in our research group. In the 
following sections we will describe each of these 
models in more detail. 

2. Lattice Boltzmann Model (LBM)
The lattice Boltzmann model (LBM) originates from 
the lattice-gas cellular automata (LGCA) models 
(Frisch et al., 1986) for simple fluids. The LGCA model 
is basically a discrete, simplified version of the mole-
cular dynamics model, which involves propagations 
and collisions of particles on a lattice. LGCA models 
have proved a simple and efficient way to simulate 
a simple fluid at the microscopic level, where it has 
been demonstrated both numerically and theoreti-
cally that the resulting macroscopic flow fields obey 
the Navier-Stokes equation. The lattice Boltzmann 
model is the ensemble averaged version of the 
LGCA model, so that it represents a propagation and 
collision of the particle distributions instead of the 

actual particles as in the LGCA models (McNamara 
and Zanetti, 1988). From a macroscopic point of 
view, the LB model can be regarded as a finite dif-
ference scheme that solves the Boltzmann equa-
tion, the fundamental equation in the kinetic theory 
which underlies of the equations of hydrodynamics. 
In its most simple form the finite difference scheme 
reads: 
                                          δ tƒ(v,r+vδ t,t+δ t)-ƒ(v,r,t)- (ƒ(v,r,t)-ƒeq (v,r,t))                 (3)                                          t  
where ƒ is the single particle distribution func-
tion, which is equivalent to the fluid density in the 
6 dimensional velocity-coordinate space, and ƒeq 
represents the equilibrium distribution. In (3), the 
position r and velocity v are discrete, i.e. the possible 
positions are restricted to the sites of a lattice, and 
thus the possible velocities are vectors connecting 
nearest neighbor sites of this lattice. Note that Eq. (3) 
represents a propagation, followed by a ‘collision’ 
(relaxation to the equilibrium distribution). From the 
single particle distribution function, the hydrodyna-
mic variables of interest - the local gas density r and 
velocity v - are obtained by summing out over all 
possible velocities: 

r (r,t) = Σ ƒ (v,r,t),   r (r,t) u = Σ vƒ (v,r,t) (4)               v                                                   v

It can be shown that the flow fields obtained from 
the LB model are - to order δ t2 - equivalent to those 
obtained from the Navier-Stokes equation, where 
the viscosity is set by the relaxation time t. One of 
the advantages of the LB model over other finite dif-
ference models for fluid flow, is that boundary con-
ditions can be modeled in a very simple way. This 
makes the method particularly suited to simulate 
large moving particles suspended in a fluid phase. 
An obvious choice of the boundary condition is 
where the gas next to the solid particle moves with 
the local velocity of the surface of the solid particle, 
i.e. the so-called ‘stick’ boundary condition. For a 
spherical particle suspended in an infinite three-
dimensional system, moving with velocity v, this 
condition will give rise to a frictional force on the 
particle F = 3πmdv, at least in the limit of low parti-
cle Reynolds numbers Re = rdεv /m , where d is the 
hydrodynamic diameter of the particle, and m is the 
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shear viscosity. A particular efficient and simple 
way to enforce stick boundary conditions for sta-
tic particles in the LB model is to let the distributi-
ons ’bounce back’ at the boundary nodes (Ladd 
and Verberg, 2001); these nodes are defined as the 
points halfway two lattice sites which are closest 
to the actual surface of the particle. For non-static 
particles, the rules involve some simple modificati-
ons of the bounce back rule, depending on the local 
boundary velocity. For details we refer to Ladd and 
Verberg (2001). The drag force Fd can also be directly 
measured in the simulation, from the change in gas 
momentum due to the boundary rules. In this way, 
the average drag force < Fd > on a sphere in a static 
random array can be obtained, where the gas flow 
is set at a constant velocity u0, according to the 
desired Re number. The friction coefficient β  fol-
lows then from: 
      1-ε <Fd >                     1β =              ,   Vp=     π d 3 (5)
       Vp   u0                     6

By using this method, we found for low Reynolds 
number excellent agreement with data obtained 
by multipole expansion methods (Beetstra et al., 
2005). By contrast, it was found that the widely used 
empirical correlations (1) and (2) significantly under-
estimate the drag force, at least for low Reynolds 

numbers. Based on the Carman-Kozeny approxima-
tion, we derived an expression for the correction of 
the monodisperse drag force to account for bidis-
persity which only depends on yi=di/<d> with <d> 
the average diameter, for details see Beetstra et al. 
(2005). 

In Figure 2 we present some LBM results for a binary 
mixture at finite Reynolds numbers. In this figure 
the individual drag force Fi divided by the drag force 
F(f) of a monodisperse system at the same solids 
volume fraction f, is plotted as a function of the cor-
rection factor (1-f)yi+fy 2i  that we derived, where F(f) 
is our best fit to LBM simulation data for monodis-
perse systems:
                  f
F(f)=10          + (1-f)2[1+1.5√f] (6)
              (1-f)2

As can be seen from Figure 2, we find excellent 
agreement between our data and theory. It should 
be noted here that the assumption Fi=F(f), which is 
currently used in literature can lead to differences 
with the LBM simulation data up to a factor of 5. 
This finding indicates that one should be cautious 
with relying on ad hoc modifications of drag laws 
for monodisperse systems to extend their ‘validity’ 
to polydisperse systems. In addition, this result 

Figure 2

Example of particle configuration generated with a Monte Carlo procedure for a binary system (left) and dimensionless 

drag force computed for small and large particles from LBM (right).
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highlights the usefulness of microscopic simulation 
methods, because the experimental determination 
of the individual effective drag force in a dense 
assembly would be extremely difficult.

3. Discrete Particle Model (DPM)

The discrete particle model is one level higher in 
the multi-scale hierarchy. The most important dif-
ference with the lattice Boltzmann model is that in 
this model the size of the particles is smaller than 
the grid size that is used the solve the equations of 
motion of the gas phase. This means that for the 
interaction with the gas phase, the particles are sim-
ply point sources and sinks of momentum, where 
the finite volume of the particles only comes in via 
an average gas fraction in the drag force relations. 
A second (technical) difference with the LB model 
is that the evolution of the gas phase now follows 
from a finite difference scheme of the Navier-Stokes 
equation, rather than the Boltzmann equation. A 
complete description of the method can be found 
in Hoomans et al. (1996) however, we will briefly dis-
cuss some of the basic elements here. The discrete 
particle model consists of two parts: a Lagrangian 
part for updating the positions and velocities of the 
solid particles, and a Eulerian part for updating the 
local gas density and velocity. In the Lagrangian 
part, the equation of motion of each particle i (velo-
city v→i , mass mi , volume Vi) is given by Newton’s law 

      dv→i       Vi βmi      = mi g
→

 +       (u→ - v→i) - Vi  ∇p +F
→

i
pp+F

→

i
pw (7)

     dt                  (1-ε)    

where the right hand side represents the total force 
acting on the particle. This includes external forces 
(the gravitational force mi g

→

 ), interaction forces with 
the gas phase (drag force ∼ β  (u→ - v→i)  and pressure 
force Vi∇p), and finally the particle-particle forces 
FF
→

i
pp and particle-wall forces F

→

i
pw, which represents 

the momentum exchange during collisions, and 
possible long-range attractions between the par-
ticles, and particles and walls, respectively. There 
are - in principle - two ways to calculate the trajec-
tories of the solid particles from Newton’s law. In a 
time-driven numerical simulation, the new position 
r→i (t+ d t )  and velocity v→i (t+ d t )are calculated from the 

values at time t, via a standard integration scheme 
for ODE’s. Such type of simulation is in principle 
suitable for any type of interaction force between 
the particles. In an event-driven simulation, the 
interactions between the particles are considered 
instantaneous (‘collisions’), and the systems evolves 
directly (‘free flight’) from nearest collision event 
to next-nearest collision event, etc. This method is 
efficient for low-density systems, however it is not 
suitable for dense-packed systems, or systems with 
long-range forces. In the Eulerian part of the code, 
the evolution of the gas phase is determined by the 
volume-averaged Navier-Stokes equations: 

∂
     (εr) + ∇ • εr u→  = 0 (8)
∂t

∂
     (εr u→  ) + ∇ • εr u→ u→  = -ε ∇ p-∇ •ε t= -S

→ 
+ εr g→  (9)

∂t

wheret=   is the usual stress tensor, which includes the 
coefficient of shear viscosity. Note that there is a full 
two-way coupling with the Lagrangian part, i.e., the 
reaction from drag and pressure forces on the solid 
particles is included in the momentum equation for 
the gas phase via a source term S

→ 
:

       1        Vi  βS
→

=      ∫ Σ       (u→  - v→i  )δ ( r
→  - r→i  )dV (10)

       V       i
     1-ε     

Equations (8) and (9) are solved with a semi-implicit 
method for pressure linked equations (SIMPLE-
algorithm), with a time step that is in general an 
order of magnitude larger than the time step used 
to update the particle positions and velocities. The 
strength of the DP model is that it allows to study 
the effect of the particle-particle interactions on the 
fluidization behavior. In the most detailed model of 
description, the interparticle contact forces includes 
normal and tangential repulsive forces (modeled by 
linear springs), and dissipative forces (modeled by 
‘dash pots’), and tangential friction forces (Walton, 
1993). A DPM simulation study by Hoomans et al. 
(1996) showed that the heterogeneous flow structu-
res in dense gas-fluidized beds are partly due to the 
collisional energy dissipation. More recently, Li and 
Kuipers (2003) demonstrated that such flow struc-
tures are also strongly influenced by the degree of 
non-linearity of the particle drag with respect to 
the gas fraction ε. Bokkers et al. (2004a, 2004b) stu-
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died the effect of the closures for gas-particle drag 
on the bubble-induced mixing in a pseudo 2D gas-
fluidised bed and found that the best agreement 
between theory and experiment was obtained in 
case the LBM-generated drag closures reported by 
Hill et al. (2001) were used in their DPM simulations.

One of the great advantages of discrete particle 
simulations is that it allows to study properties of 
the system that are very diificult to obtain via expe-
rimentation. A particularly important example is 
the velocity distribution of the particles, i.e. the 
probability of finding a particle with a velocity com-
ponent vα with α = x, y, z. It would be extremely dif-
ficult to obtain reliable estimates for the velocity 
distribution from experiments; yet, this function is 
of great relevance for the validity of the higher scale 
two-fluid model (see next section) derived from the 
kinetic theory, where it is assumed that the velocity 
distribution is both isotropic and nearly Gaussian. 
The discrete particle simulations are an ideal tool for 
testing this assumption, since it is relatively straight-
forward to measure the velocity distribution as all 

particle velocities are known at any moment in time. 
We have studied the velocity distribution for two 
cases: in Figure 3 we show the result for a fluidized 
bed of ideal (i.e. perfectly smooth and elastic) and 
non-ideal (i.e. rough and inelastic) particles. The sys-
tem contained 25,000 particles of 2.5 mm diameter, 
where the gas velocity is set to 1.5 times the mini-
mum fluidization velocity. Details of the sampling 
procedure for obtaining the velocity distributions 
can be found in Goldschmidt et al. (2002). Figure 3 
shows that for both ideal and non-ideal particles, 
the velocity distributions do not deviate signifi-
cantly from a Gaussian and Maxwellian distribution. 
However, Figure 3 reveals a clear anisotropy of the 
distribution in case of non-ideal particles. A possible 
explanation is the formation of dense particle clus-
ters in the case of inelastic collisions, which may dis-
turb the spatial homogeneity and thereby causing 
collisional anisotropy. Analysis (Jenkins and Savage, 
1983) of the normal and tangential component of 
the impact velocity indeed showed that, in dense 
gas-fluidized beds, not all impact angles occur with 
the same frequency.

Figure 3

DPM simulation data for the normalized particle velocity distribution fx(Cx), fy(Cy), fz(Cz) and f(C), compared to a 

Gaussian/Maxwellian distribution. Left graph: ideal particles; right graph: non-ideal particles.
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4. Two-Fluid Model (TFM)
The maximum number of particles that can be simu-
lated with the DP model, as described in the previ-
ous section, is typically less than a million, whereas 
the number of particles that are present in an indus-
trial size fluidized bed can be two to three orders of 
magnitude higher. Since both the CPU time and the 
required memory scale linearly with the number 
of particles, it is obvious that DPM simulations of 
industrial size fluidized beds are beyond the capa-
bility of commercially available computer facilities 
within the foreseeable future. Therefore, a different 
type of model is used for simulations at larger sca-
les, where the concept of a solid phase consisting of 
individual, distinguishable particles is abandoned. 
This so-called two-fluid continuum model (TFM) 
describes both the gas phase and the solids phase 
as fully inter-penetrating continua, using a set of 
generalized Navier-Stokes equations (Kuipers et al., 
1992 and Gidaspow, 1994). That is, the time evolu-
tion of the gas phase is still governed by (8) and (9); 
for the solid phase, the discrete particle part (7) is 
now replaced by a set of continuum equations of the 
same form as (8) and (9): 

∂
     (εs  rs ) + ∇ • εs  r v

→  =  0 (11)
∂t
∂
     (εs  rs v

−   ) +∇ •εs r v
→  v→  = -εs∇ p -∇ps −εst

=  + S
→ 

+εs rs g
→  (12)

∂t

with rs , v
→  and εs=1-ε the local density, velocity, and 

volume fraction of the solid phase, respectively. In 
this description the source term S

→ 
   is slightly diffe-

rent from (10), namely 

S
→     

= β (u→ - v→ )  (13)

Obviously, the numerical scheme for updating the 
solid phase is now completely analogous to (and 
synchronous with) that of the gas phase. Since the 
concept of particles has disappeared completely in 
such a modeling, the effect of particle-particle inter-
actions can only be included indirectly, via an effec-
tive solids pressure and effective solids viscosity. A 
description which allows for a slightly more detailed 
description of particle-particle interactions follows 
from the kinetic theory of granular flow (KTGF); such 
theory expresses the diagonal and off-diagonal 

elements of the solids stress tensor (i.e. the solids 
pressure and solids shear rate) as a function of the 
granular temperature for a monodisperse particle 
system, defined as: 
       1
θ =     < C→ p •  C→ p >  (14)
       3

where represents the particle fluctuation velocity 
and the brackets indicate ensemble-averaging. The 
time evolution of the granular temperature itself is 
given by: 

3   ∂                                                       =          =   [      (εs rsθ ) + ∇ • (εs rsθ  v
→  )] = - (psI +εsts ): 

2  ∂t

∇ v→  -∇ • (εs q
→

s  ) - 3β θ - γ  (15)

with q→s  the kinetic energy flux, and γ the dissipa-
tion of kinetic energy due to inelastic particle col-
lisions. In equations (11) - (15) there are still a num-
ber of unknown quantities (pressure, stress tensor, 
energy flux), which must be expressed in terms of 
the basic hydrodynamic variables (density, velocity, 
granular temperature), in order to get a closed set 
of equations. The derivation of such constitutive 
equations follows from the KTGF, and can be found 
in the books by Chapman and Cowling (1970) and 
Gidaspow (1994) and the papers by Jenkins and 
Savage (1983) and Ding and Gidaspow (1990). In 
this work, the constitutive equations developed by 
Nieuwland et al. (1996) have been used for the parti-
cle phase rheology. 
In Figure 4 we show the simulated bubble forma-
tion for a pseudo two-dimensional (2D) bed (bed 
geometry: 0.57 × 0.015 × 1.0 m (w × d × h)) operated 
with a central jet (diameter 0.015 m) at a velocity 
of 40 times the incipient fluidization velocity. The 
bed contains ballotini with a particle diameter and 
density of respectively 500 mm and rs=2660 kg/ m3. 
Clearly, a very complex bubble pattern results from 
the jet operation where the size and the shape of 
the formed bubbles continuously change. It can also 
clearly be seen that bubble coalescence occurs lea-
ding to a rapid increase in the bubble size.

5. Discrete Bubble Model (DBM)
Although the two fluid model can simulate fluidized 
beds at life-size scales, the largest scale industrial 
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fluidized bed reactors (diameter 5 meters, height 
16 meters) are still beyond its capabilities. However, 
it is possible to introduce yet another upscaling by 
considering the bubbles, as observed in the DPM 
and TFM models of gas-fluidized beds, as discrete 
entities. This is the so-called discrete bubble model, 
which has been succesfully applied in the field of 
gas-liquid bubble columns (Delnoij et al., 1997). The 
idea to apply this model to describe the large scale 
solids circulation that prevail in gas-solid reactors is 
new, however. In this paper, we want to show some 
first results of the discrete bubble model applied 
to gas-solid systems, which involves some slight 
modifications of the equivalent model for gas-liquid 
systems. To this end the emulsion phase is modeled 
as a continuum (like the liquid in a gas-liquid bub-
ble column) and the larger bubbles are treated as 
discrete bubbles. Note that granular systems have 
no surface tension, so in that respect there is a pro-
nounced difference with the bubbles present in gas-

liquid bubble columns. For instance, the gas will be 
free to flow through a bubble in the gas-solid sys-
tems, which is not the case for gas-liquid systems. 
As far as the numerical part is concerned, the DBM 
strongly resembles the discrete particle model as 
outlined in section 3, since it is also of the Euler-
Lagrange type with the emulsion phase described 
by the volume-averaged Navier-Stokes equations: 
      
∂
     (ε r ) + ∇ • ε r u

→  =  0 (16)
∂t            
∂
     (ε r u

→

  ) + ∇ • ε r u
→  u→  = - ε ∇p-∇ • εst

=  - S
→    

+ε r g
→

   (17)
∂t

whereas the discrete bubbles are tracked individu-
ally according to Newton’s second law of motion: 
     dv→ bmb        =  F

→  

tot (18)
        dt

where  F
→  

tot is the sum of different forces acting on a 
single bubble: 
F
→  

tot= F
→  

g+ F
→  

d+ F
→  

p+ F
→  

L+ F
→  

VM (19)

Figure 4

Computed bubble formation in a pseudo 2D gas-fluidized bed with a central jet. Bed material: ballotini with 

dp=500 µm and ρs=2660 kg/m3. Jet velocity: 10.0 m/s (40 times the minimum fluidization velocity umf).
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As in the DPM model, the total force on the bubble 
has contributions from gravity (F

→

g), pressure gra-
dients (F

→  

p) and drag from the interaction with emul-
sion phase (F

→  

d). For the drag force on a single bubble 
(diameter db), the correlations for the drag force on 
a single sphere are used, only with a modified drag 
coefficient Cd, such that it yields the Davies-Taylor 
relation vbr=0.711√gdb for the rise velocity of a single 
bubble. Note that in (19), there are two forces pre-
sent which are not found in the DPM, namely the lift 
force F

→  

L  and the virtual mass force F
→  

MV. The lift force 
is neglected in this application, whereas the virtual 
mass force coefficient is set to 0.5. An advantage 
of this approach to model large scale fluidized bed 
reactors is that the behaviour of bubbles in fluidi-
zed beds can be readily incorporated in the force 
balance of the bubbles. In this respect, one can think 
of the rise velocity, and the tendency of rising bub-
bles to be drawn towards the center of the bed, from 
the mutual interaction of bubbles and from wall 
effects (Kobayashi et al., 2000). Coalescence, which 
is an highly prevalent phenomenon in fluidized 
beds, can also be easily included in the DBM, since 
all the bubbles are tracked individually. 
With the DBM, two preliminary calculations have 
been performed for industrial scale gas-phase poly-
merization reactors, in which we want to demon-
strate the effect of the superficial gas velocities, set 
to 0.1 and 0.3 m/s. The geometry of the fluidized bed 
was 1.0 × 3.0 × 1.0 m (w × h × d). The emulsion phase 
has a density of 400 kg/m3 and the apparent visco-
sity was set to 1.0 Pa s. The density of the bubble 
phase was 25 kg/m3. The bubbles were injected via 
49 nozzles positioned equally distributed in a square 
in the middle of the column. In Figure 5 snapshots 
are shown of the bubbles that rise in the fluidized 
bed with a superficial velocity of 0.1 and 0.3 m/s, res-
pectively. It is clearly shown that the bubble hold-up 
is much larger with a superficial velocity of 0.3 m/s. 
However, the number of bubbles in this case might 
be too large, since coalescence has not been taken 
into account in these simulations. In Figure 5 in addi-
tion time-averaged plots are shown of the emulsion 
velocity after 100 s of simulation. The large convec-
tion patterns, upfow in the middle, and downflow 

along the wall, and the effect of the superficial gas 
velocity, is clearly demonstrated. Future work will be 
focused on implementation of closure equations in 
the force balance, like empirical relations for bubble 
rise velocities and the interaction between bubbles. 
The model can be augmented with energy balances 
to study temperature profiles in combination with 
the large circulation patterns.

6. Summary and Outlook
In this paper we have presented an overview of the 

Figure 5

Snapshots of the bubble configurations (left) 

computed from the DBM model without coalescence, 

and the time average vector plots of the emulsion 

phase (right) after 100 s of simulation; top: u0 = 0.1 

m/s, db = 0.04 m; bottom: u0 = 0.3 m/s, db = 0.04 m.
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multi-scale methods that we use to study gas-solid 
fluidized beds. The key idea is that the methods at 
the smaller, more detailed scale can provide qualita-
tive and quantitative information which can be used 
in the higher scale models.

A typical example of such qualitative information is 
the insight (from the DPM simulations) that inelas-
tic collisions and nonlinear drag can lead to hete-
rogeneous flow structures. Even more important, 
however, is the quantitative information that the 
smaller scale models can provide. A typical example 
of this is the drag force relation obtained from the 
LBM simulations, which finds its direct use in both 
the DPM and TFM simulations. We should note here 
that although the new drag force relations seems to 
give results at the DPM/TFM level which compare 
better with the experimental findings, these relati-
ons are still far from optimal. In particular, it should 
be borne in mind that these drag force relations are 
derived for static, unbounded, homogeneous arrays 
of mono-disperse spheres. Yet, at the DPM/TFM 
level these relations are applied to systems which 
are - even locally - inhomogeneous and non-static; 
furthermore, rather ad-hoc modifications are used 
to allow for polydispersity. In future work, we want 
to focus on developing drag force relations for sys-
tems which deviate from the ideal conditions, where 
the parameters which would quantify such devia-
tion may be trivial to define (polydispersity: width 
of the size distribution; moving particles: granular 
temperature) or not so trivial (inhomogeneities). 
Our lattice Boltzmann results for the drag force in 
binary systems (Beetstra et al., 2005) revealed signi-
ficant deviations with the ad-hoc modifications of 
the monodisperse drag force relations, in which it is 
assumed that the drag force scales linearly with the 
particle diameter. 

At present, only qualitative information from the 
DPM simulations is obtained, such as the afore-
mentioned heterogeneous flow structures, which is 
caused by dissipative forces. Another example is the 
functional form of the velocity distribution. It was 
found that that dissipative interaction forces cause 

an anisotropy in the distribution, although the func-
tional form remains close to Gaussian for all three 
directions (Goldschmidt et al., 2002). It would be 
interesting to include the effect of anisotropy at the 
level of the TFM, for instance along the lines of the 
kinetic theory developed by Jenkins and Richman 
(1988) for shearing granular flows. 

Although the continuum models have been stu-
died extensively in the literature (e.g. Kuipers et al., 
1992 and Gidaspow, 1994), these models still lack 
the capability of describing quantitatively parti-
cle mixing and segregation rates in multi-disperse 
fluidized beds. An important improvement in the 
modeling of life-size fluidized beds could be made 
if direct quantitative information from the discrete 
particle simulations could find its way in the con-
tinuum models. In particular, it would be of great 
interest to find improved expressions for the solid 
pressure and the solid viscosity, as they are used in 
the two fluid model, however, it is a non-trivial task 
to extract direct data on the solid viscosity and pres-
sure in a DPM simulation. A very simple, indirect 
method for obtaining the viscosity is to monitor the 
decay of the velocity of a large spherical intruder in 
the fluidized bed. The viscosity of the bed follows 
then directly from the Stokes-Einstein formula for 
the drag force. Very preliminary results - obtained 
from data of a high velocity impact - were in reaso-
nable agreement with the experimental values for 
the viscosity. More elaborate simulations of these 
systems are currently underway. Finally, the discrete 
bubble model applied to gas-solid systems seems 
to be a promising new approach for describing the 
large scale motion in life-size chemical reactors. 
Essential for this model to be successful is that reli-
able information with regard to rise velocities and 
mutual interaction of the bubbles is incorporated, 
which can be obtained from the lower scale simu-
lations. In particular, the TFM and DPM simulations 
will be used to guide the formulation of additional 
rules to properly describe the coalescence of bub-
bles, which is at present not incorporated in the 
model. This will be the subject of future research. 
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Magneten schakelen met de snelheid van licht

Prof.dr. Th.H.M. Rasing

Institute for Molecules and Materials, Radboud Universiteit, Nijmegen 

De invloed van magnetisme op licht is welbekend: 
Faraday bepaalde reeds in 1845 hoe de polarisatie 
van licht gedraaid werd bij de transmissie door een 
stuk glas geplaatst in een magneetveld. Het omge-
keerde zou dan ook mogelijk moeten zijn: met licht 
de magnetisatie veranderen. Femtoseconde laser-
pulsen geven niet alleen deze mogelijkheid, maar 
ook het actief manipuleren en controleren van 
magnetisme en zelfs het ompolen van een magneet 
op extreem korte tijdschaal. Recent onderzoek laat 
zien dat zulke extreem korte pulsen het mogelijk 
maken om magnetische ordening te bestuderen op 
een tijdschaal die sneller is dan de magnetische inter-
actietijd, hetgeen een nieuw hoofdstuk opent voor 
het begrip van magnetisme en ook geheel nieuwe 
toepassingsmogelijkheden kan opleveren voor ultra-
snelle manipulatie van informatie. 

Licht is een fascinerend verschijnsel: het relatief 
kleine stukje van het spectrum van elektromagne-
tische golven dat we aanduiden met zichtbaar licht, 
maakt het mogelijk om de wereld om ons heen in 
al zijn kleurenpracht te aanschouwen. De blauwe 
lucht, de rode gloed van de ondergaande zon of het 
palet van een regenboog: een fysicus kan hier niet 
alleen van genieten, maar kan dit ook nog verkla-
ren! Sterker, hij kan het licht beschrijven in de vorm 
van elektromagnetische golven, om op een ander 
moment te verklaren dat licht in wezen bestaat 
uit deeltjes! Neemt dit iets weg van de magie? 
Integendeel, dit maakt het verschijnsel licht, ten-
minste in mijn ogen, alleen maar fascinerender.

Magnetisme is een ander verschijnsel dat niet alleen 
al sinds millennia bekend is, maar nog steeds tot 
de verbeelding spreekt: van het spelen met kleine 
kleefmagneetjes, het zweven van een supergelei-

dende plaat, het opslaan van een duizelingwek-
kende hoeveelheid informatie op een harde schijf 
tot de ΄magnetische uitstraling΄ die sommige men-
sen schijnen te hebben. Deze laatste kwalificatie, 
die zonder meer als positief wordt opgevat, brengt 
me reeds tot de combinatie van magnetisme en 
straling. Een fraai voorbeeld hiervan is het magische 
noorderlicht, waar het toch zeer zwakke aardmag-
neetveld aanleiding geeft tot spectaculaire lichtver-
schijnselen. Niet minder fascinerend was de ontdek-
king van Faraday dat de polarisatie van licht draait als 
het zich door een gemagnetiseerd medium voort-
plant en dat deze draaiing niet alleen van de sterkte 
van het veld, maar ook van zijn richting afhangt1 
(zie figuur 1). Een halve eeuw later ontdekte Pieter 
Zeeman dat het bekende natrium doublet in een 
magneetveld opsplitste in een grote hoeveelheid 
lijntjes, wat hem, samen met Lorentz, in 1902 de eer-
ste Nederlandse Nobelprijs in de Natuurkunde ople-
verde!2 Deze interactie tussen licht en magnetisme 
heeft geleid tot de ontwikkeling van een reeks van 
zeer gevoelige magneto-optische spectroscopische 
methoden. Met behulp hiervan kan men inzicht 
krijgen in magnetische ordening en veranderingen 
daarin (faseovergangen) en de relevante interacties 
en energieniveaus die hierbij een rol spelen. 

Het waren ook twee Nederlanders, de toenmalige 
studenten Goudsmit en Uhlenbeck, die met hun 
idee van de elektronen-spin de basis legden van 
het microscopische begrip van magnetisme.3 Het 
Zeeman effect verklaarde namelijk wel veel van 
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de waargenomen spectroscopische opsplitsingen, 
maar lang niet alle, wat aanleiding gaf tot het begrip 
΄anomaal Zeeman-effect .́ Door het invoeren van 
een vierde quantumgetal, de spin, kon dit probleem 
worden opgelost en vielen vele stukjes van de puz-
zel uit de zich toen net ontwikkelende quantum-
mechanica op hun plaats. De spin van een elektron 
heeft twee mogelijke toestanden: spin up en spin 

down, welke klassiek gezien corresponderen met 
het linksom of rechtsom draaien van het elektron 
om zijn as (maar bedenk, dit is slechts een klassiek 
en geen letterlijk beeld). In een materiaal geeft de 
interactie tussen de spins van de buitenste elek-
tronen aanleiding tot magnetische ordening. Deze 
ordening kan ferromagnetisch zijn, zoals in ijzer 
(de spins ordenen zich parallel, wat leidt tot een 
netto magnetisatie) of anti-ferromagnetisch zoals 
in chroom (de spins van naburige elektronen zijn 
tegengesteld gericht, waardoor er geen netto mag-
netisatie overblijft). Er zijn ook nog andere wijzen 
van magnetische ordening, zoals in een ferrimag-
neet, maar daar kom ik later nog op terug.

Maar statische eigenschappen zijn slechts één as-
pect: hoe staat het met de dynamica? Wat gebeurt 
er als de geordende spins in een magneet uit hun 
evenwicht worden gebracht door een externe ver-
storing, bijvoorbeeld een magnetische veldpuls? 
Van belang hierbij is je hierbij te realiseren dat de 

spins onderling sterk gekoppeld zijn en zo’n exci-
tatie aanleiding geeft tot een collectieve response: 
spingolven of magnonen. Traditioneel werden deze 
excitaties bestudeerd met behulp van ferromagne-
tische resonantie: het magnetisch materiaal wordt 
bestraald met de juiste (GHz) straling, waarbij of het 
veld of de frequentie wordt gevarieerd tot er een 
resonantie optreedt. Het gebruikte GHz gebied cor-
respondeert met de typische energieschaal van en-
kele milli-elektronvolt voor magnonen. 

Door nu als lichtbron een gepulste laser te gebrui-
ken kan men deze excitaties ook in het tijdsdomein 
bestuderen. Dit doen we door een soort van stro-
boscopische opname van de bewegende spins te 
maken met behulp van een zogenaamd pomp-probe 
experiment. Hierbij wordt een laserpuls in tweeën 
gesplitst, waarbij een deel met zo’n 90% van de oor-
spronkelijke intensiteit gebruikt wordt om het te 
bestuderen medium te exciteren (de pomp), waarna 
de response van het medium na een bepaalde tijd 
gemeten wordt via de veel zwakkere probe pulse die 
in de tijd is vertraagd (dus iets later aankomt). Deze 
tijdsvertraging wordt bereikt via een ΄delay line :́ de 
puls wordt via een verplaatsbare spiegel omgeleid. 

De hoge waarde van de lichtsnelheid zorgt ervoor 
dat een omweg van slechts een micrometer corres-
pondeert met een tijdsvertraging van ongeveer drie 
femtoseconden (een femtoseconde is een miljoen-
ste deel van een miljardste seconde), een bijna over-

θ= V B l

θ

l

B

V

Figuur 1

Faraday effect: de draaiing van 

de polarisatie is evenredig met 

de veldsterkte en de dikte van 

het materiaal.
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dreven goede tijdsresolutie in vergelijking met de 
intrinsieke tijdschaal van de magnetisatie dynamica 
die in de orde van nanoseconden is.

Het eerste experiment waarbij een magneet werd 
bestudeerd met een femtoseconde laser leidde 
dan ook tot een grote verrassing: de excitatie van 
een ferromagnetische nikkelfilm liet een veran-
dering (in dit geval verdwijning) van de magneti-
satie zien binnen het tijdsbestek van slechts een 
picoseconde!4 (Noot: de volledigheid gebiedt hier 
te zeggen dat de allereerste tijdsopgeloste experi-
menten, uitgevoerd met slechts nanoseconde pul-
sen, een resultaat voor de spin-rooster relaxatietijd 
van 100 ±100 picoseconden opleverde, in goede 
overeenstemming met wat men met eerdere niet-
tijdsopgeloste metingen had gevonden).5 Hierbij 
moet opgemerkt worden dat in een tijdsopgelost 
magneto-optisch experiment het probe-signaal 
meestal uit een Faraday of Kerr effect bestaat: men 
meet de rotatie van de polarisatie van een lichtbun-
del in respectievelijk transmissie of reflectie (het 
Faraday-effect θ = V • B • l, waarbij V de Verdet con-
stante is, B het magneetveld en l de weglengte door 
het materiaal). In het statische geval is dit signaal 
inderdaad meestal lineair evenredig met de mag-
netisatie, bij excitatie met behulp van korte intense 
femtoseconde pulsen moet men evenwel rekening 
houden met mogelijke additionele effecten ten-

gevolge van de sterk uit zijn evenwicht gebrachte 
elektronenverdeling.6 In principe is dit echter goed 
te doen en latere experimenten hebben deze eerste 
metingen overtuigend bevestigd. De interpretatie 
van de waargenomen zeer snelle effecten is niet zo 
ingewikkeld: een korte en intense femtoseconde 
puls leidt tot een zeer snelle verhitting van de elek-
tronen, tot makkelijk meer dan 1000 graden Kelvin, 
waardoor de magnetisatie evenzo snel verdwijnt. 
Dat dit verhitten zo snel gaat ligt aan de combinatie 
van de kleine warmte capaciteit en het grote warm-
tegeleidingsvermogen van elektronen. 

Deze plotselinge verandering in de magnetisatie 
wordt meestal gevolgd door een oscillatie van het 
magneto-optische signaal: hier neemt men inder-
daad de intrinsieke oscillaties van het magnetisch 
geordend materiaal waar. De gemeten frequenties 
kunnen goed worden beschreven door de Landau-
Lifshitz vergelijking en liggen typisch in de orde van 
enkele tientallen GHz, corresponderend met een 
tijdschaal van zo’n 100 picoseconden. Dit betekent 
dat in principe de magnetisatie op die tijdschaal 
omgepoold zou kunnen worden: een optische (k=0) 
magnonmode correspondeert met een homogene 
precessie van de magnetisatie. Als je de amplitude 
groot genoeg maakt kun je op die manier de mag-
netisatie omdraaien binnen de tijd van een halve 
precessie periode! Echter, omdat de dempingstijd 
van een dergelijke precessie in de orde van nano-

Figuur 2

Ompoling van de magnetisatie binnen 

200 picoseconden in een dunne 

magnetische FeNi-film met behulp van 

een korte magneetveld puls, gegenereerd 

door twee parallelle fotogeleidende 

schakelaars (dichte stippen). Open 

rondjes laten het effect door een 

enkele schakelaar zien, waardoor de 

magnetisatie weer terugkeert naar de 

oorspronkelijke toestand.
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seconden ligt lukt dat niet op deze manier. Tenzij..., 
je erin slaagt om ervoor te zorgen dat het aandrij-
vende magnetische veld precies nul is als de mag-
netisatievector over 180 graden is gedraaid. Door 
gebruik te maken van twee parallelle fotogelei-
dende schakelaars zijn we er enige tijd geleden in 
Nijmegen inderdaad in geslaagd om op die manier 
een perfect passende magneetveldpuls te gene-
reren waardoor een magnetisch elementje binnen 
200 picoseconden kon worden omgeschakeld,4 een 
wereldrecord op dat moment (zie figuur 2)!

Kan dit nog sneller? De Landau-Lifshitz vergelijking 
laat zien dat de precessie frequenties lineair schalen 
met het effectieve aanwezige magneetveld, vol-
ledig in overeenstemming met de experimentele 
waarnemingen. Dit suggereert dat als je het aange-
legde veld maar groot genoeg maakt, de frequen-
ties vanzelf mee schalen en dat er dus geen intrin-
sieke limiet is voor de dynamica van magnetisch 
geordende spins (1ps correspondeert met 36Tesla, 
oftewel bijna een miljoen keer het aardmagnetisch 
veld). Afgezien van de praktische realisatie hiervan 
(voor velden hoger dan 1Tesla moet je toch al wel 
een aardige magneet hebben en hoe schakel je die 

snel) blijken er ook nog andere obstakels te bestaan: 
bij zeer sterke en korte magneetveld pulsen begint 
het schakelen van de magnetisatie instabiel en cha-
otisch gedrag te vertonen.8 Dit gaf zelfs aanleiding 
tot een commentaar in Nature: Speed limit ahead. 

Kan het inderdaad echt niet sneller? De gedachte 
aan direct optisch manipuleren ligt voor de hand: 
optische lichtpulsen van tientallen femtoseconden 
behoren tegenwoordig tot de standaard uitrusting 
van de experimenteel fysicus. Daarbij is natuurlijk al 
sinds Beth9 bekend dat licht draaimoment kan over-
dragen. Dus waarom niet geprobeerd met circulair 
gepolariseerde lichtpulsen, of met andere woor-
den: kun je niet rechtstreeks een magnetisch veld 
opwekken met licht (per slot van rekening een elek-

tro-magnetische golf)? Het antwoordt is inderdaad 
bevestigend: recente experimenten hebben laten 
zien dat met behulp van femtoseconde laserpulsen 
evenzo korte magneetveldpulsen van de orde van 
een Tesla opgewekt kunnen worden.10 De verklaring 
van deze spectaculaire waarnemingen werd gevon-
den in het inverse Faraday-effect:1 in plaats dat een 
magnetisatie de polarisatie van licht beïnvloedt, 
gebeurt hier het omgekeerde en maakt (circulair) 
gepolariseerd licht een magnetisatie evenredig met 

Figuur 3

Magnetische excitaties 

in DyFeO3: circulair 

gepolariseerde laserpulsen 

met tegengestelde 

draaiingen veroorzaken 

spin-oscillaties met 

tegengestelde fase. De inzet 

laat de geometrie van het 

experiment zien. 
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de intensiteit van het invallende licht: H ∝ V  •  I0  ! 
Let wel: het is de elektrische veldcomponent van 
het licht = elektromagnetische straling, welke hier-
voor verantwoordelijk is, niet de magnetische! Met 
behulp van dergelijke, optisch gegenereerde, zeer 
korte (100fs) magneetveldpulsen konden magneti-
sche resonanties worden aangeslagen in het mate-
riaal DyFeO3, die vervolgens met behulp van het 
tijdsopgeloste Faraday effect werden gedetecteerd 
(zie figuur 3). Een nadere analyse van dit experiment 
toonde aan dat het optisch gegenereerde magneet-
veld een sterkte van wel 5Tesla bereikte. Echter, met 
dergelijke pulsen is nog veel meer mogelijk: we heb-
ben laten zien dat door het zorgvuldig kiezen van 
de fase tussen twee laserpulsen, een magnetische 
resonantie naar believen kan worden versterkt of 
verzwakt, en zelfs geheel kan worden stop gezet!10 
Dit geeft inderdaad totaal nieuwe mogelijkheden 
voor het bestuderen en manipuleren van magne-
tisme met de snelheid van het licht! 

Nu werden deze en vergelijkbare resultaten bereikt 
met diëlektrische materialen die een zeer grote 
Faraday constante en een zeer hoge transmissie 
hebben. Werkt dit nu ook met gewone metallische 
magneten, en in het bijzonder, werkt dit ook met 

de typische materialen die gebruikt worden voor 
magnetische recording? In principe zijn daar goede 
argumenten tegenin te brengen: een korte bereke-
ning leert dat voor directe overdracht van draaimo-
ment van fotonen naar elektronen je eenvoudigweg 
een factor 10.000 te kort komt! En daarbij komt ook 
nog het eerder genoemde probleem met zeer korte 
pulsen: de magnetisatie ompoling dreigt chaotisch 
te worden! Anderzijds is het feit dat men zegt dat 
iets niet kan een goede uitdaging en motivatie: 
never say never!

Figuur 4 laat het resultaat zien van zo’n ‘onmoge-
lijk’ experiment en de manier waarop het tot stand 
kwam. Als preparaat werd een 20 nanometer dunne 
film van het ferri-magnetische materiaal GdFeCo 
gebruikt. In een ferrimagneet zijn de spins antifer-
romagnetische geordend, maar omdat de ene soort 
(hier die van Gd) een groter magnetisch moment 
heeft dan de ander (FeCo), is er toch sprake van 
een netto magnetisatie. GdFeCo gedraagt zich dus 
als een gewone ferromagneet welke, in afwezig-
heid van een uitwendig magneetveld, spontaan 
opbreekt in grote domeinen met de magnetisatie 
omhoog of omlaag (zwart respectievelijk wit in de 
figuur). Deze domeinen werden nu bestraald met 

Figuur 4

Effect van een enkele circulair gepolarizeerde laserpuls van 40 femtoseconde op de domeinen van een dunne 

magnetische film: rechtsdraaiend licht (σ+) draait een donker domein om naar een wit domein, linksdraaiend (σ-) 

een wit naar een donker. Dit werd bereikt door de laserbundel met grote snelheid (50mm/s) over het oppervlak 

te bewegen waardoor iedere puls op een andere plek arriveerde. De grootte variaties in de geschreven domeinen 

worden veroorzaakt door de puls tot puls variaties in de laser.
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circulair gepolariseerde laserpulsen met een duur 
van slechts 40 femtoseconde. 

En wat zien we? Met rechtsdraaiend gepolariseerd 
licht worden er witte domeinen gevormd daar waar 
de laserpulsen een donker domein raken, terwijl er 
niets gebeurt als dezelfde pulsen op een wit domein 
komen (bovenste rij in figuur 4). Met linksdraaiend 
gepolariseerd licht gebeurt precies het omge-
keerde: de donkere domeinen blijven donker maar 
de lichte worden donker gemaakt, dat wil zeggen 
hun magnetisatie wordt omgekeerd met een enkele 
laserpuls met een duur van slechts 40 femtosecon-
den!12 Deze waarnemingen tarten al de overwegin-
gen die hierboven werden gegeven: het is blijkbaar 
wel mogelijk om de magnetisatie met licht te schakelen 

en dit kan op een welgecontroleerde manier en op 
een tijdschaal van 40 femtoseconden! Inderdaad: never 

say never! Dit verrassende resultaat geeft onmiddel-
lijk ook de mogelijkheid om magnetische informatie 
(bits) met behulp van licht weg te schrijven: figuur 5 
laat zien hoe we met behulp van licht magnetische 
domeinen kunnen schrijven die zelfs veel kleiner zijn 
dan de gebruikte laserbundel (een truc die we ove-
rigens van onze Japanse collega’s hebben geleerd).

Nu is het ompolen van een magneet met behulp 
van een 40fs laserpuls natuurlijk zeer spectaculair, 
maar hoelang duurt dat omkeren nu eigenlijk? Om 
dat te achterhalen moest een nieuwe opstelling 
worden gebouwd, waarmee het omdraaien van de 
magnetische domeinen op femtoseconde tijdschaal 

Figuur 5

Demonstratie van compacte optische recording van magnetische bits door femtoseconde laserpulsen. Dit 

werd bereikt door een circulair gepolariseerde laser bundel over het magnetische preparaat te bewegen, 

terwijl tegelijkertijd de polarisatie tussen links en rechtsdraaiend werd gemoduleerd. Witte en zwarte gebieden 

corresponderen met ‘noord’ en ‘zuid’ gerichte magnetische domeinen.
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kon worden gevolgd. Dit gaf zeer verrassende 
resultaten: het omdraaien bleek in twee stappen te 
verlopen. Eerst werd de magnetisatie heel snel (bin-
nen een picoseconde) bijna nul, daarna duurde het 
enige tientallen picoseconden voordat de magneti-
satie geheel was omgedraaid. Om te begrijpen wat 
we hier zien, hebben we met behulp van theoreti-
sche collega’s simulaties uitgevoerd, die kwalitatief 
goed overeenkomen met de experimentele resulta-
ten. De conclusies van dit gezamenlijke werk zijn dat 
het schakelen=ompolen van de magnetisatie met 
een femtoseconde laserpuls inderdaad heel anders 
gaat dan met een gewone magnetische puls: door 
het snelle verhitten van het metaal verdwijnt eerst 
de magnetisatie, terwijl deze daarna weer groeit in 
de richting die wordt gegeven door de richting van 
het optisch geïnduceerde magneetveld. In plaats 
van een precessie beweging is hier sprake van een 
zogenaamd lineair schakelproces,13 een novum 
binnen de toch al zeer dynamische wereld van het 
moderne magnetisme. 

Deze nieuwe en deels spectaculaire resultaten roe-
pen de vraag op wat er nu precies gebeurt met de 
wisselwerking tussen de atomaire spins op de ultra-
snelle tijdschaal van onze femtoseconde excitatie 
pulsen: de sterke wisselwerking tussen de atomaire 
spins (van grootte orde van 0,1eV) correspondeert 
met een tijdschaal van ongeveer 100fs! Dit heb-
ben we recentelijk bestudeerd door een magne-
tisch materiaal met een femtoseconde laserpuls 
te exciteren en vervolgens met een femtoseconde 
röntgenpuls de respons te bestuderen. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van ΄X-ray Magnetic Dichroism΄ 
(XMCD), wat vergelijkbaar is met het Magneto-
optisch Faraday effect, maar dan in het röntgenge-
bied. Het voordeel van deze methode is dat XMCD 
atomair specifiek is, dat wil zeggen, naar de respons 
van de individuele magnetische spins kan kijken. 
We moesten daarvoor wel naar de synchrotron faci-
liteit BESSY in Berlijn, waar zulke korte X-ray pulsen 
beschikbaar zijn. Tot onze grote verassing vonden 
we dat de zeer sterk anti-parallel gekoppelde spins 
in GdFeCo (inderdaad hetzelfde materiaal als hier-
boven werd beschreven), tijdelijk parallel gaan staan 

alvorens ze weer keurig in de gebruikelijke antipa-
rallelle toestand terugkeren.14 Dit zeer onverwachte 
en spectaculaire resultaat geeft nieuw inzicht in de 
theorie van magnetisme op een tijdschaal die voor-
heen nog geheel onbekend was, wat niet alleen van 
zeer groot fundamenteel belang is maar wat moge-
lijk ook tot nieuwe mogelijkheden kan leiden tot 
zeer snelle magnetische data opslag.

Ik hoop dat ik met de geschetste recente ontwikke-
lingen op het gebied van de interactie van licht met 
magnetisme iets van mijn fascinatie voor de fysica 
en in het bijzonder voor dit onderwerp heb kunnen 
overdragen. Terwijl de 20ste eeuw wel de eeuw van 
het elektron wordt genoemd, wordt de 21ste eeuw al 
speculatief met de eeuw van het foton aangeduid. 
Toekomst voorspellen is een hachelijke zaak, waar-
aan ik me niet zal wagen. Maar in de combinatie van 
elektronen en fotonen is duidelijk een heel nieuw 
gebied te exploreren, dat wij in Nijmegen wel aan-
duiden als opto-magnetisme (als tegenhanger van 
het reeds bekende magneto-optica, zie referentie 15 
voor een recent overzichtsartikel). Het gebruik van 
korte optische pulsen biedt nog veel meer moge-
lijkheden: door het combineren van verschillende 
pulsen of door het manipuleren van de frequentie 
en fase van de frequentiecomponenten binnen een 
puls, kan men de magnetisatie volledig optisch en 
coherent controleren: quantum computer met spins? 

Tenslotte wil ik mijn medewerkers en studenten en 
mijn vele buitenlandse collega’s bedanken, zonder 
wie ik hier niet zulke mooie en spannende resulta-
ten had kunnen laten zien, en daarnaast de Stichting 
Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) en de Europese Unie (met name 
de KP7 programma’s) voor de financiële steun van 
mijn onderzoek.
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Abstract 
Within one day after the formation of the linear 
heart an adult type of electrocardiogram (ECG) can 
be monitored, reflecting the development of coor-
dinated activation of the heart. The possibility that 
during evolution and ontogenesis of the heart, this 
development is achieved by localized growth of car-
diac chambers rather than of a conduction system is 
discussed here. 

Introduction
The heart of primitive chordates and early verte-
brate embryos has been formed as a myocardial 
mantle enfolding the ventral aorta. The blood is 
propelled by peristaltic contractions of this mantle. 
Each cardiomyocyte of such a heart can be consid-
ered as a ‘nodal’ cell because they all display auto-
maticity and are poorly coupled, which results in 
slow propagation of the depolarizing impulse. These 
features are a prerequisite for both nodal function 
and peristaltic contraction (i.e. long contraction 
duration). Therefore, it is not coincidental that in the 
fully formed heart valves are always found in nodal 
regions, provided myocardium is present.

The nodal heart of the chordate ancestor evolved 
into a one-way pump by the development of polar-
ity. This resulted in dominant pacemaking activ-
ity at the intake of the heart, implying that sinus 
node function had evolved. Only in mammals a 
morphologically distinct node will develop. The 
subsequent highly localized formation of fast con-
ducting cardiac chambers within this nodal tube is 
an evolutionary novel event, eventually resulting in 
the four-chambered hearts of birds and mammals. 
Concomitant with the formation of chambers an 

adult type of electrocardiogram (ECG) can be moni-
tored. Thus, cardiac design (i.e. position of the atrial 
and ventricular chambers within the nodal tube), 
rather than the invention of nodes (the heart started 
as a nodal heart), principally explains the coordi-
nated activation of the heart as reflected in the ECG. 

A crucial question is why some areas of the embry-
onic heart tube do not participate in the formation 
of atrial or ventricular working myocardium and 
mature in a nodal direction. Intriguingly, as dem-
onstrated in in vivo and in vitro experiments, these 
areas express the transcriptional repressor TBX2 
that in cooperation with NKX2.5 is able to repress 
the transcriptional activity of the gene encoding 
atrial natriuretic factor (Anf ). Anf is a highly specific 
marker for the developing atrial and ventricular 
chamber myocardium. As a generalized hypothesis 
we propose that the chamber-specific programme 
of gene expression is specifically repressed by TBX2 
and/or by other transcriptional repressors.

Ectopic expression of these factors might be at 
the basis of ectopic automaticity in the formed heart 
in human. 

Getting there
Before penetrating into the development of the 
cardiac conduction system, some reflections on its 
nominal and functional meaning are of interest. The 
vertebrate heart is myogenic, implying that all car-
diomyocytes potentially have the intrinsic capacity 



84

Ontwikkeling van het bouwplan van het hart

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

to generate and conduct the depolarizing impulse. 
In a seminal account Davies, Anderson and Becker, 
in 1983, have scrutinized many anatomical, develop-
mental, clinical, as well as historical aspects of the 
conduction system of the heart. The conduction 
system is defined as the system that initiates and 
conducts the sinus impulse. It would comprise sinus 
node, atrioventricular node, atrioventricular bun-
dle, bundle branches and their ramifications. The 
myocardium of the atrial and ventricular chambers 
has not been classified as component parts of the 
conduction system. This strict dichotomy between 
conduction system and chamber myocardium was 
and still is the ruling view.

The cardiac electrical impulse is generated in the 
sinus node, rapidly propagated through the atrial 
myocardium towards the atrioventricular node, 
where the propagation of the depolarizing impulse 
is delayed. The impulse is then rapidly propagated 
via the atrioventricular bundle, bundle branches 
and their ramifications, finally resulting in the fast 
depolarization of the ventricular myocardium. 

The whole sequence of cardiac electrical activity 
can be registered by ECG, which explicitly includes 
the atrial and ventricular chamber myocardium as 
fast-conducting elements. A curious aspect is that, 
although all myocardial components are involved 
in the sequence of electrical activity resulting in 
the ECG, some components are dubbed conduction 
system and others not. Following the conventional 
dichotomy mentioned above, the slow conduct-
ing nodal tissues and the fast conducting bundle 
branches belong to the conduction system and the 
fast-conducting myocardium of the chambers not. 

In fact the force-producing, but well-conducting 
myocardium of the atrial and ventricular chambers 
are excluded from the conduction system. Although 
a tenable point of view, the subdivision between 
conduction system and chamber myocardium is 
not intrinsically logically consistent. This is particu-
larly confusing in the developing heart in which the 
separate structures are not recognizable, and yet an 
ECG can be derived.

Admittedly, the other side of the coin is consid-
ering the entire heart a single conduction system, 

which is true but not very useful either. A preferred, 
but not realistic option would be banning the word 
conduction system and just indicating what we 
mean, i.e. nodal tissues, atrioventricular bundle, 
bundle branches, their ramifications, and atrial and 
ventricular chamber myocardium. 

In view of the above-mentioned inconsistencies 
in terminology, it may not be surprising that the 
cardiac conduction system and its development in 
particular, have always been surrounded by contro-
versy. Much of this controversy is in fact confusion 
that rests in the perception evoked by the words 
‘conduction system’, ‘nodes’ and ‘chamber (work-
ing) myocardium’ that intuitively are related to con-
duction, pacemaking and force production, respec-
tively. These contentions are not entirely true. 

Paraphrasing Becker’s and Anderson’s statement 
of 1984: ‘cardiac embryology: a help or a hindrance?’, 
cardiac anatomy has proven to be a hindrance rather 
than a help in understanding normal cardiac develop-
ment. Moreover, the whole field has been mystified 
by a jungle of terms that range from ‘the cardiac spe-
cialized tissues’ to ‘the conducting tissues’ as if nodal 
cells would be more specialized and conduct faster 
than cells of the chamber myocardium. This confusing 
terminology has deleteriously distracted attention 
from the true understanding of cardiac design and its 
evolutionary and developmental origin.

In this chapter we have tried to present in simple 
terms what we regard as the proper biological con-
text for the essentialities of cardiac design, for all 
one hears about the ‘cardiac, primitive, specialized 
conducting tissues’. 

Simple circuitries
The circulatory system is made of muscle pumps 
and transporting vessels. In practice nature uses 
two arrangements to make those muscle-pumping 
devices. One version is the one also used by the 
intestine. It uses peristalsis as the driving force. 
The other version is the one present in adult verte-
brates which has developed chambers and one-way 
valves (see next section). In the peristaltic version a 
wave of contractions runs along the muscle mantle 
that enfolds a blood vessel, and pushes ahead the 
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encompassed fluid in either direction. The system is 
not particularly efficient in its use of power, but has 
the advantage of allowing the steady movement 
of fluids and slurries without the presence of inter-
fering or obstructing valves and chambers. During 
evolution polarity evolved in the primitive peristal-
tic chordate heart. This resulted in dominant pace-
maker activity at one end of the cardiac tube trans-
forming this heart into a one-way pump. Retinoic 
acid may be an important player in the anteropos-
terior patterning. As a side issue we mention that 
distinct nodal structures (sinus and atrioventricu-
lar node) will develop in mammals only. However, 
function and molecular phenotype can already be 
assessed in the fish heart. During cardiac develop-
ment the nodal phenotype becomes confined to 
their classic territories.

Peristaltic hearts exist but not in adult verte-
brates. All regions of such hearts possess poorly 
coupled cells and intrinsic automaticity, by which 
the depolarizing impulses are slowly propagated 
along the tube resulting in matching peristaltic 
waves of contraction. The slow contractions do not 
necessitate the development of well-developed 
contractile structures as are present in the myocar-
dium of the chambers. 

Smart hearts
It is fascinating to appreciate that the basic charac-
teristics of the muscle cells comprising the peristaltic 
heart are essentially similar to those comprising the 
nodes in the chamber heart. Therefore, it is useful to 
dub the peristaltic heart a nodal heart, because this 
facilitates the understanding of the design of the 
chamber heart that is derived from it. 

A small amount of intercellular coupling is a 
necessity for nodal cells, because it permits load-
ing of these ‘isolated’ cells to a threshold value of 
electrical charge sufficiently high to depolarize the 
huge mass of adjacent chamber myocardium. This 
very same characteristic is responsible for the long 
contraction duration (= sphincter function) in those 
areas of the embryonic heart that will not, or will 
develop later into chamber myocardium. Therefore, 
it is not coincidental that the cardiac valves are found 

always in nodal regions. This holds true for the sinu-
atrial region, atrioventricular junctional region and 
also for the outflow region of the heart, provided 
the myocardium would persist in this region. In the 
shark heart the myocardium surrounding the semi-
lunar valves (conus) supports valve function and 
displays conduction velocities comparable to those 
measured in nodal structures. In human, outflow 
tract myocardium can extend substantially down-
stream from the semilunar valves, and tachycardias 
originating from this area have been reported. 

At this point we should look at the basic design of 
the chamber heart and at the additional functional 
requirements of such a heart compared to the peri-
staltic heart. Chamber hearts are the more powerful 
hearts that can cope with the increasing demands 
imposed by the growing resistance of the microcircu-
lation due to the evolutionary development of liver 
and kidneys. The atria became the drainage pool of 
the body allowing efficient filling of the ventricles. 
The ventricles became the power pumps. Like peri-
staltic hearts, chamber hearts are directional because 
dominant pacemaking activity remains localized at 
the intake of the heart. A minimal additional require-
ment of chamber hearts is the need for one-way 
valves at both the inflow and the outflow of a cham-
ber. With relaxation a chamber has to be prevented 
from refilling from the downstream compartment, 
and with contraction backflow into the preceding 
compartment should not occur as well.

In a broad view the vertebrate chamber heart can 
be considered as a nodal tube in which at the dor-
sal inflow side atria and, at the ventral outflow side, 
ventricles have developed (Fig. 1a). The expression 
of a number of genes (Anf, Connexin40, Connexin43 
and Chisel) illustrates this process (Fig. 1b). However 
the domain of expression of most cardiac genes is 
broader in the embryonic heart than in the adult 
heart, which is sometimes confusing if the expres-
sion of these genes is used as chamber marker 
(Fig. 1c). Back to the cardiac building plan, because 
the heart tube is S-shaped it has two outer curva-
tures at which the atrial and ventricular chambers 
develop and two inner curvatures. The essence of 
our description is that the original tube remains a 
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contiguous structure, notwithstanding the fact that 
an inflow, atrioventricular and outflow part can be 
recognized (Fig. 1a). As we have discussed above, 
these areas of the nodal tube function as sphincters 
in a heart where valves have not yet developed. This 
configuration meets the additional minimal require-
ments of a chamber heart where the chambers need 
one-way valves at both the inflow and the outflow 
to prevent backflow toward a preceding compart-
ment with contraction and relaxation. Many func-
tional studies support this description.  

Several historical notes are to be mentioned. As 
early as 1923 Benninghoff may have described a 
configuration for the hearts of adult lower verte-
brates that is comparable to that of the mammalian 
embryonic heart (Fig. 1a). We say ‘may have’ because 
his morphological descriptions are not easily acces-
sible. Functional and molecular support came more 
than half a century later Benninghoff described the 
areas of the original heart tube as ring-like areas that 
did not participate in the expansion of the cham-
bers, thereby forming sphincters at the openings of 
the expanding chambers. He associated these areas 

with the conduction system, which is entirely in line 
with our description with regard to the nodal, slow 
conducting areas. Further support comes from the 
work of Thompson et al., who demonstrated that 
these areas indeed did not participate in the forma-
tion of the chambers and display low proliferative 
activity. Burch and co-workers demonstrated con-
vincingly a clonal relationship of the myocardium of 
the atrioventricular canal with that of the atrioven-
tricular node and atrioventricular bundle. Gourdie and 
co-workers have performed lineage-tracing experi-
ments in combination with birth-dating studies.

Also their observations are in line with the previous 
studies and clearly match the above-given view that 
the slowly proliferating myocardium will mature 
into the nodal lineage. At first glance the conclu-
sions from the latter authors that the conduction 
system is recruited from multipotent precursor cells 
seem contradictory, but one should appreciate that 
the proposed multipotent precursor cell may just be 
a cell of the embryonic heart tube, which makes the 
difference apparent.

Figure 1

Cardiac chamber formation. Left lateral views are shown of mouse hearts after 9.5 days of development. (a) Cartoon 

showing atrial chamber formation at the dorsal side and ventricular chamber formation at the ventral side of the 

‘nodal’ heart tube that remains contiguous all along its entire length. Oft, outflow tract; V, ventricle; avc, atrioventricular 

canal; A, atrium; ift, inflow tract. (b) Whole-mount in situ hybridization for Anf expression, clearly showing that Anf

expression exclusively marks the developing cardiac chambers. (c) Whole-mount in situ hybridization for Mlc2v 

expression, clearly showing that Mlc2v expression marks the anterior part of the heart tube, including the 

atrioventricular canal, ventricles, inner curvature and outflow tract.
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Staying simple
An important question is why some areas of the 
embryonic heart do not participate in the forma-
tion of atrial or ventricular working myocardium and 
mature in a nodal direction. To gain insight into this 
process we studied the regulation of the ANFgene 
in more detail. ANFis never expressed in the nodal 
tissues from fish to human. In the embryonic heart 
it marks the developing atrial and ventricular work-
ing myocardium. Studies in transgenic mice showed 
that the upstream ca. 500 base pairs of the Anf pro-
moter region are sufficient to recapitulate the spati-
otemporal pattern of expression of the endogenous 
gene. We generated a series of chimeric regulatory 
constructs containing part of the promoter region 
of the Anf gene coupled to other cardiac promoters. 

When placed upstream of a small Cardiac troponin 
I promoter fragment that is predominantly active 
in the atrioventricular canal, transcription was spe-
cifically repressed in the atrioventricular canal. 
When placed upstream of the Mlc2v promoter that 
is active in the outflow tract and right ventricle, 
repression of transcriptional activity in the outflow 
tract was observed. In both cases the Anf regulatory 
sequences were able to confer expression to the 
atria and ventricles. Thus the 500 base-pair Anf pro-
moter fragment is able to stimulate transcriptional 
activity in the chambers and to repress expression 
in the atrioventricular canal and in the outflow tract. 
Mutational analyses revealed two closely adjacent 
sites, a T-box and an NK-2 element, that if mutated 
relieved the repression in the atrioventricular canal. 
In a search for T-box factors that could act as repres-
sor we observed that Tbx2 is expressed in inflow, 
atrioventricular canal, inner curvature and outflow 
myocardium. The pattern of expression is comple-
mentary to that of Anf and Connexin40. Functional 
studies showed that Anf and Connexin40 are the 
functional targets of TBX2, which functions as a 
repressor. Recent studies have revealed a similar 
role for the transcriptional repressor TBX3 that 
becomes confined to the nodal components of the 
conduction system.

In a generalizing view one may envision that TBX2 

and/or other transcriptional repressors suppress 
the chamber-specific programme of gene expres-
sion, allowing the regions where these factors are 
expressed to further mature in the nodal direction 
(Fig. 2). Obviously, the spatiotemporal regulation of 
these repressors is the next issue to be resolved.

Finally
Finally a few words have to be said on the develop-
ment of the ventricular conduction system and of 
the internodal tracts. The ventricular conduction 
system largely develops from the interiorly localized 
trabecular ventricular component (bundle branches 
and their ramifications) and the primary ring (atrio-
ventricular bundle) as we have reviewed previously. 
This notion is entirely in line with the lineage study 
of Burch and co-workers on the development of the 
atrioventricular canal, atrioventricular node and 
atrioventricular bundle  and with the lineage studies 
of Mikawa and co-workers regarding the develop-
ment of the bundle branches and their ramification. 

The periarterial part of the ventricular conduction 
system is a unique feature of chicken, not present 
in mice and humans. Ventricular chamber myocar-
dium develops at the ventral side of the anterior 
part of the heart tube. An intermediate stage of 
its development is the so-called trabecular myo-
cardium. Compact myocardium proliferates exteri-
orly whereas interiorly trabeculations display a low 
proliferative activity and differentiates toward the 
peripheral ventricular conduction system display-
ing high abundance of connexin expression (Fig. 2).
At the end the highly controversial issue of the inter-
nodal tracts is in place. The term ‘internodal tract’ 
has the same effect to some as a red rag to a bull. 
In view of the cardiac building plan discussed above 
the region of the internodal tracts would be local-
ized between the inflow or sinoatrial region and the 
atrioventricular canal, and comprises the remain-
ing part of the linear heart tube that has not devel-
oped into atrial chamber. Purposely, we have used 
the words outflow and inflow tract rather than the 
more conventional anatomical terms. The reason 
for this is that functionally the heart tube always 
has a myocardial inflow and outflow, which does 
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not imply that from a lineage point of view these 
areas remain the same. Thus the linear heart tube 
of a mouse after 8 days of development may merely 
consist of only the left ventricle and atrioventricular 
canal. Interestingly, Tbx2 is expressed in the ‘nodal’ 
myocardium, which is positioned at the smooth-
walled atrial wall in between the sinus and atrial 
nodal region. It is attractive to speculate that if this 
region does not mature sufficiently, nodal-like cells 
are found, that may display erroneous automaticity. 

Het bovenstaande is ontleend aan A.F.M. Moorman en 

V.M. Christoffels, Development of the cardiac conduction 

system, Novartis Foundation Symposium 250, Vol. 250 

(2003), p. 25-33.

Voor nieuwere ontwikkelingen zij verwezen naar 

Th. Horsthuis, V.M. Christoffels, R.H. Anderson en 

A.F.M. Moorman: Can recent insights into cardiac develop-

ment improve our understanding of congenitally malfor-

med hearts?, Clinical Anatomy 22:4-20 (2009).

Figure 2

Simplified scheme of cardiac development. Cardiac development proceeds grossly according to a two-step process. 

First the primary myocardium of the linear heart tube is formed that is of nodal character. Its phenotype is largely 

conserved in nodal tissues of the formed heart. TBX2 in cooperation with NKX2.5 and other transcriptional repressors 

are involved in this process. The atrioventricular bundle (AVB) forms from the primary interventricular ring, which 

is initially nodal in character as well. The second step is the formation of the working myocardium of the cardiac 

chambers in which TBX5 in cooperation with NKX2.5 plays a pivotal role. An intermediate stage is the formation of 

so-called ‘trabecular’ myocardium. The slowly proliferating interiorly localized part will form the bundle branches and 

their ramifications (BB) of the ventricular conduction system; the highly proliferative exteriorly localized part will form 

the compact myocardium.
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Het universum in een korreltje roest 
ofwel: het haar van het zwarte gat en het wezen 
van hoge temperatuur supergeleiding 

Prof.dr. J. Zaanen

Instituut Lorentz, Universiteit Leiden 

Het lijkt er op dat de snaartheorie eindelijk, na veertig 
jaar, tenminste één natuurkundige betekenis heeft 
gevonden. En wel in koperroest, een materiaal dat al 
25 jaar berucht is vanwege het mysterie van super-
geleiding bij hoge temperaturen. Volkomen onver-
wacht blijkt snaartheorie nu het quantumgedrag van 
elektronen in koperroest te kunnen verklaren. 

Het fenomeen van supergeleiding werd precies 
honderd jaar geleden bij toeval ontdekt in Leiden 
door Kamerlingh Onnes en zijn assistenten. In 1905 
hadden ze het al voor elkaar gekregen om helium 
vloeibaar te maken en daardoor waren ze in staat 
om allerlei zaken af te koelen tot een paar graden 
boven het absolute nulpunt. In de verwachting dat 
het materiaal dat de elektrische stroom geleidt, vast 
zou vriezen bij voldoende lage temperatuur, bestu-
deerden ze de weerstand van een draadje kwik. Tot 
hun grote verrassing bleek plotseling de weerstand 
rond een temperatuur van vier Kelvin helemaal te 
verdwijnen. Dit zette een speurtocht in gang naar 
de oorsprong van dit fenomeen van supergeleiding. 
Pas in 1957 leek dit voor eens en altijd begrepen te 
zijn in termen van de Bardeen-Cooper-Schrieffer 
theorie, die gerekend wordt tot de hoogtepunten 
van de natuurkunde van de twintigste eeuw. Deze 
theorie schrijft voor dat bij de supergeleidende 
overgang de vrije elektronen die in eenvoudige 
metalen zorgen voor het metallisch gedrag, zich 

plotseling binden in paren. Deze paren zijn boso-
nen en op het moment dat ze vormen, gaan ze over 
in een collectieve quantummechanische toestand: 
het ΄bose condensaat .́ In deze toestand zorgen de 
elektronparen er met elkaar voor dat elk individueel 
paar zich in een precieze quantum gedelocaliseerde 

vorm bevindt, zodanig dat ΄het overal tegelijker-
tijd is ,́ in dezelfde ΄quantum-vreemde΄ zin als de 
beroemde kat van Schrödinger, die tegelijkertijd 
levend en dood is. 

De enige manier om deze toestand te manipu-
leren is via magneetvelden: op dezelfde manier 
waarop een normale harde stof weerstand biedt 
tegen uitwendige mechanische krachten, wil de 
supergeleidende toestand niets te maken hebben 
met magnetische velden. Dit zogenaamde Meissner 
effect is de oorzaak van de befaamde zweefeffec-
ten, die onder meer gebruikt voor het bouwen van 
zweeftreinen. 

In feite komt het er op neer dat fotonen, de quanta 
van elektromagnetische straling, een gewicht krij-
gen, zodat het onmogelijk wordt voor laagfrequent 
licht om door te dringen in een stuk supergeleider. 

Dit idee heeft grote invloed uitgeoefend in de 
elementaire deeltjesfysica. Precies deze gedachte, 
maar nu toegepast op de quantumvelden van het 
standaardmodel van de deeltjesfysica, wordt geacht 
te verklaren waarom materie massa heeft. Het Higgs 
boson, waarvan de waarneming het belangrijkste 
doelwit is van de nieuwe deeltjesversneller die in 
bedrijf genomen is in Geneve (de Large Hadron Col-
lider), is niets anders dan een collectieve vibratie 
van de ΄primordiale kosmische supergeleider΄ (het 
΄Higgs condensaat΄): als deze waargenomen wordt, 
kan het idee als bewezen beschouwd worden. 

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 21 februari 2011
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Deze kruisbestuiving tussen gecondenseerde mate-
rie en hoge energiefysica gaat in feite terug naar de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Heel recent is er 
weer kruisbestuiving van dit soort aan de gang, maar 
nu eentje die draait om hypermoderne theoretische 
ideeën in de snaartheorie. Deze werpen een nieuw 
licht op experimentele ontwikkelingen van de laat-
ste twintig jaar in de gecondenseerde materie: het 
idee dat de vreemde elektronen- systemen die in de 
moderne hoge Tc supergeleiders gevormd worden in 
feite coderen voor de fysica van zwarte gaten.

Deze ontwikkeling blaast nieuw leven in het rela-
tivistische gedachtegoed van de jaren zeventig. 
Stephen Hawking vond toen uit dat een zwart gat, 
normaal gesproken slechts pure ruimte-tijd, zich in 
combinatie met quantumveldentheorie gaat gedra-
gen als een eenvoudige, materiële gloeilamp. Met 
de straling van moderne snaartheoretische zwarte 
gaten is er echter veel meer te beleven. De claim is 
dat de geheimzinnige ΄quantum-kritische- ,́ ΄zware 
Fermi-vloeistof-΄ en ΄hoge Tc supergeleidende΄ toe-
standen van de gecondenseerde materie-fysica pre-

cies overeenkomen met de materiële gedragingen 
van deze ΄harige΄ zwarte gaten. Tot voor kort werd 
aangenomen dat zwarte gaten zich gedragen als 
elementaire deeltjes: ze dragen een massa, lading en 
impulsmoment, maar verder niets – ΄geen haar .́ De 
moderne zwarte gaten zijn veel kleurrijker. Ze wor-
den omringd door waarschijnlijkheidswolken van 
quantummechanische ΄elektronen΄ en een atmosfeer 
van ΄laserlicht .́ Deze ΄kapsels΄ coderen op hun beurt 
voor het gedrag van de elektronische quantummate-
rie zoals dat in aardse laboratoria onderzocht wordt 
in moderne stukjes vaste stof. 

In 1986 werd de rust in het onderzoek aan super-
geleiding ruw doorbroken door de ontdekking van 
koperoxides waarin supergeleiding optreedt bij 
temperaturen tot wel 150 Kelvin. De roostervibraties 
die volgens de klassieke Bardeen-Cooper-Schrieffer 
theorie verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van 
supergeleiding, geven het op rond de 40 Kelvin en 
het was meteen duidelijk dat er iets heel nieuws aan 
de hand was. Nadat de hype van de hoge Tc uitge-

Figuur 1

Het universele fase diagram van de vreemde supergeleiders. Als functie van een nul-temperatuur controle-

parameter (ladingsdichtheid in het geval van cupraten, druk voor de ΄zware fermion΄ systemen) is het mogelijk om 

een geordende elektronische toestand tot een einde laten komen in de vorm van een nul-temperatuur quantum 

fase-overgang. Precies bij dit punt wordt een quantumkritisch metaal gevormd en dit is blijkbaar een prima 

voedingsbodem voor supergeleiding bij een hoge temperatuur. 
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woekerd was bleek het probleem nog veel dieper te 
zijn dan eerst werd gedacht.1 Het mysterie van de 
hoge temperatuur supergeleiding vormde sinds-
dien steeds weer een inspiratie voor grootscheepse 
innovaties in de experimentele vaste stof-fysica. 
Nieuwe materialen werden ontdekt en zo kregen de 
koperoxides gezelschap van ondermeer de ΄zware 
fermion supergeleiders΄ en recentelijk de ijzer-pnic-
tides. Daarnaast werd er spectaculaire vooruitgang 
geboekt met innovatieve experimentele technie-
ken: Nature en Science stonden de afgelopen jaren 
vol met resultaten van foto-emissie, neutronenver-
strooiing, scanning tunneling spectroscopie, enzo-
voorts. Hoe meer we echter te weten kwamen over 
de gedragingen van de elektronen in deze materi-
alen, hoe duidelijker het werd dat de beschikbare 
theorieën te kort schoten. Theoretici staan al sinds 
jaar en dag aan de zijlijn door het ontbreken van ver-
gelijkingen die een verschil kunnen maken. 

Maar nu lijken we te weten waar we de wiskun-
dige verklaring moeten zoeken. De experimenten 
suggereren dat de beste supergeleiding optreedt 
als het elektronensysteem zich in de buurt van een 
quantum-faseovergang bevindt. Net als in het geval 
van een thermische continue faseovergang, gene-

reert het systeem schaal-invariantie op het punt 
waar het overgaat van de ene naar de andere fase. 
Een quantum-faseovergang vindt plaats bij tempe-
ratuur nul, en de quantumfysica wordt op dit ΄quan-
tum-kritische΄ punt dus schaal-invariant. 

Het diepe probleem voor de theoretici is dat dit 
hand in hand gaat met veel-deeltjes quantumver-
strengelingen die hun oorsprong vinden in de Fermi-
Dirac statistiek.2 Vanwege het zogeheten ΄fermion 
teken probleem΄ kan die verstrengeling niet beschre-
ven worden met bestaande quantum-veldentheoreti-
sche en statistisch-fysische methoden. De vreemdheid 
van deze fermionische quantum-kritische toestand 
manifesteert zich in het laboratorium in de mysteri-
euze eigenschappen van de metallische toestand bij 
temperaturen boven de supergeleidende overgang. 
Ook is zonneklaar is dat dit ślechte metaal΄ op de een 
of andere manier de beste vriend is van supergelei-
ding bij hoge temperatuur. 

Wat heeft dit alles met snaartheorie van doen? 
Snaartheorie is wonderbaarlijk mooi maar ook erg 
geheimzinnig. Het is een samenhangende verza-
meling van diepe wiskundige vindingen geïnspi-
reerd op fysische motieven. Hoewel in een recent 
verleden allicht wat misbruikt voor mediagenieke 

Figuur 2

Een duale beschrijving: de 

holografische correspondentie 

relateert algemene relativiteit 

en snaartheorie in een hoger 

dimensioneel ‘Anti de Sitter’ 

universum aan een materiële 

quantumkritische toestand in 

een lager dimensionele vlakke 

ruimte-tijd, die gedacht kan 

worden te bestaan aan de rand 

van de Anti de Sitter ruimte. 
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kosmologische filosofieën, is haar huidige status 
treffend samengevat met het credo: ΄Snaartheorie 
is een theorie van antwoorden op zoek naar vragen.́  
Haar voorlopige hoogtepunt is de ΄Anti-de-Sitter/
Conformal-Field-Theory (́AdS/CFT)-correspondentie, 
ontdekt door Maldacena in 1997. Achter dit ΄sterke 
wiskundige vermoeden΄ steekt een lang en ingewik-
keld snaartheoretisch verhaal dat de lezer niet hoeft 
te weten om te waarderen hoe het werkt.3 AdS/CFT 
laat zien dat onder bepaalde voorwaarden Einstein’s 
klassieke gravitationele theorie en sterk gekoppelde 
quantumveldentheorie letterlijk twee kanten van 
dezelfde fysische medaille zijn. Preciezer uitgedrukt: 
het is een machtige dualiteit. Vergelijk het met de 
vertrouwde deeltje-golf dualiteit die uitdrukt dat er 
geen verschil is tussen de ruimte (deeltje) of impuls 
(golf) kant van de Fourier transformatie. Maar AdS/
CFT is een dualiteit met turbo’s en compressors: het 
weet alles af van ’t Hooft’s ΄holografische principe΄ 

dat voorschrijft dat gravitationele fysica in een D+1 
dimensionale ruimtetijd beschreven kan worden met 
een quantumveldentheorie die leeft in een D-dimen-
sionale vlakke ruimtetijd. De AdS/CFT corresponden-
tie ‘trouwt’ deze holografie met de principes van de 
renormalisatiegroep. De uitkomst is een generalisatie 
van de ΄klassieke΄ Wilson-Fisher renormalisatiegroe-
pen theorie die we kennen van de conventionele 
kritische toestanden. ΄Conforme veldentheorie΄ is 
een precieze manier om te zeggen dat de quantum-
veldentheorie schaalinvariant is: het is de mathemati-
sche theorie van quantum-kritikaliteit! 

De quantum-kritische toestand correspondeert 
aan de gravitationele kant met een ruimtetijd met 
een Anti-de-Sitter metriek, dat wil zeggen een uni-
versum met negatieve kosmologische constante. Het 
blijkt dat de buitenste regionen van de AdS ruimte-
tijd coderen voor de korte afstand (UV) fysica van de 
CFT kant en om de correspondentie te laten werken 

Figuur 3

Volgens de AdS/CFT correspondentie codeert een zwart gat in de AdS ruimte zowel voor het perfecte vloeistofgedrag 

van het quark-gluon plasma gecreëerd door de Relativistic Heavy Ion Collider in Brookhaven (Verenigde Staten), als 

voor de hoge temperatuur transport eigenschappen van de vreemde supergeleiders. 
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kunnen in kaart gebracht worden en deze hebben als 
gravitationele correspondent ΄harige΄ zwarte gaten 
die in het midden van AdS ruimtetijd leven.

In feite begon de bewustwording van het feit dat 
AdS/CFT met de natuur te maken kan hebben in een 
heel andere tak van de natuurkunde: het onder-
zoek aan het quark-gluonplasma, uitgevoerd door 
de RHIC versneller in Brookhaven. Het komt in kort 
bestek er op neer4 dat rond 2005 duidelijk werd dat 
het quark-gluonplasma zich tegen alle verwachtin-
gen in gedraagt als een perfecte vloeistof, gekarak-
teriseerd door een letterlijk ‘minimale’ verhouding 
tussen de viscositeit en de entropiedichtheid, uit-
gedrukt in fundamentele natuurconstanten door 
η/s≈h/(4πk B).  Het bleek dat dit resultaat al in 2002 
voorspeld was op basis van de AdS/CFT correspon-
dentie! Bij de temperaturen die gerealiseerd worden 
in deze experimenten, gedraagt het sterk wisselwer-
kende quark-gluonplasma zich nagenoeg quantum-
kritisch. Met AdS/CFT was het al sinds jaar en dag 
bekend hoe de eindige temperatuur fysica van de 
conforme quantumvelden gravitationeel gecodeerd 
is: temperatuur doorbreekt de quantum schaalinvari-
antie en haar gravitationele partner is een ouderwets 
΄kaal΄ Schwarzschild zwart gat in het midden van AdS. 

Hoewel het eerste contact met de gecondenseerde 
materie in 2007 tot stand kwam via het eindige 
temperatuur thema,5 is het ondertussen een gepas-
seerd station. Echte materie heeft een eindige dicht-
heid en dit codeert zich holografisch in de vorm 
van een elektrische lading van het zwarte gat. Dit 
΄Reissner-Nordstrom΄ zwarte gat (RN) in AdS is heel 
speciaal: hoewel de oorspronkelijke schaalinvarian-
tie doorbroken wordt door de chemische potenti-
aal, blijkt de geometrie in de buurt van de horizon 
van dit zwarte gat gekarakteriseerd door een opdui-
kende Anti-de-Sitter geometrie. Dit zorgt voor een 
uiterst onconventionele vorm van emergente quan-
tum-kritikaliteit in de veldentheorie: in ruimtelijke 
opzichten is dit spul ΄dood ,́ maar langs de tijdas is 
het volop quantum-kritisch, een toestand die niet 
voorstelbaar is in het kader van de Wilson-Fisher 
renormalisatie groep. Door fermiongolven af te 
sturen op deze horizon kunnen foto-emissie expe-

moet dit precies schaalinvariant zijn. Het midden van 
AdS ruimtetijd komt overeen met de lange afstand 
(IR) fysica van de veldentheorie. De correspondentie 
geeft alle vrijheid om ŕelevante deformaties΄ van de 
kritische toestand te bestuderen: de stabiele toestan-
den van de veldentheorie, die ΄geboren worden΄ uit 
de sterk wisselwerkende quantum-kritische materie, 

-

Figuur 4

In foto-emissie worden direct de golfachtige 

eigenschappen van de elektronen in vaste stoffen 

gemeten. Een cartoon die aangeeft hoe de energie 

gap geassocieerd met supergeleiding gemeten wordt 

(boven), en hoe gecompliceerde zogenaamde stripe 

patronen opduiken in het experiment (onder). 
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rimenten gesimuleerd worden met AdS/CFT6 en wat 
blijkt? De geladen zwarte gaten coderen voor ΄fer-
mionische΄ quantum-kritische toestanden die nog 
altijd gekarakteriseerd worden door Fermi-opper-
vlakken, terwijl de Fermi-vloeistof quasideeltjes ver-
vangen zijn door puur temporele quantum-kritische 
fluctuaties.7 Sinds jaar en dag wordt dit soort gedrag 
waargenomen met echte foto-emissie experimenten 
in de quantum-kritische metalen zoals in de hoge 
Tc cupraten.

Dit is nog niet het einde van het verhaal: deze RN 
quantum-kritische toestanden blijken extreem insta-
biel te zijn. Hun grondtoestand heeft een eindige 
entropie en het is bekend van klassieke gefrus-
treerde systemen dat het dan niet te vermijden is 
dat een stabiele toestand het zal overnemen bij 
voldoende lage temperatuur. De gravitationele kant 
weet hier op haar beurt weer alles van. De corres-
pondentie schrijft voor dat we moeten toelaten dat 
het met ΄chemokapsel΄ geladen zwarte gat in AdS 
haar mag krijgen. 

De precieze codering van fermionische materie, 
in het bijzonder van de Fermi-vloeistof, is op dit 
moment nog onderwerp van debat.8 Maar zoveel 
is duidelijk is dat het zwarte gat zich zal aankleden 
met een waarschijnlijkheidswolk van quantum-
mechanische geladen fermionen. De holografische 
beschrijving van supergeleiding is daarentegen 
wel geheel duidelijk. Het avontuur met het ΄harige 
zwarte gat΄ begon in 2008 met het ondertussen 
legendarische ΄H3΄ werk.9 De correspondentie laat 
alle vrijheid om aan de veldentheorie zijde de fermi-
onen te laten paren in bosonische materie; in de AdS 
ruimtetijd zijn deze bosonen gecodeerd door ΄haar ,́ 
wat in essentie laserlicht is. Vanwege het ΄super 
radiance΄ mechanisme blijkt het AdS geladen zwart 
gat zich automatisch aan te kleden met een atmo-
sfeer van laserlicht als zijnr Hawking temperatuur 
laag genoeg wordt. Dit ΄laserlicht-haar΄ rondom het 
zwarte gat laat zich vertalen in een supergeleidende 
toestand aan de veldentheoretische kant. 

Binnen het gecondenseerde materie onderzoek 
vertelt dit een heel nieuw verhaal over de oorsprong 
van supergeleiding bij hoge temperatuur. De quan-
tum-kritische metallische fase is vanwege de eindige 

dichtheid van de fermionen van een heel nieuw 
soort, gekarakteriseerd door tijdsachtige kritische 
quantumfluctuaties rondom een Fermi-oppervlak 
(het RN zwarte gat). De thermodynamisch ultra-
instabiliteit van dit metaal neemt toe met afne-
mende temperatuur, tot het punt dat het de uitweg 
vindt in een stabiele quantumtoestand: de hologra-
fische supergeleider. De supergeleiding vindt haar 
oorsprong in de ΄dodelijke ziekte΄ van haar concur-
rent (het metaal) en kan daarom de zaak overnemen 
bij een onredelijk hoge temperatuur. 

Geïnspireerd op empirische motieven bleek deze 
gedachte al een lange tijd half bewust rond te zwe-
ven in de gecondenseerde materie gemeenschap.10 
Het effect van de ΄harige zwarte gaten΄ is dat het 
veel serieuzer genomen wordt en er worden nu 
pogingen ondernomen om de instabiliteit van de 
metallische toestand experimenteel te onderzoe-
ken. Dit blijkt verbluffend moeilijk en het is op dit 
moment zeker nog niet een feit dat de snaartheorie 
het probleem van hoge Tc supergeleiding opge-
lost heeft. Ik kan mij als theoreticus van de gecon-
denseerde materie, die toevallig wat begrijpt van 
snaartheorie, echter een stevige mening veroorlo-
ven. Met het goede voorbeeld van Einstein in het 
achterhoofd: ik kan het me eigenlijk niet voorstellen 
dat onze lieve heer deze kans om bloedmooie wis-
kunde aan het werk te zetten in zijn schepping, aan 
zich voorbij zou laten gaan. 

Referenties

1. Een recent historisch overzicht: J. Zaanen, arXiv: 1012.5461.

2. J. Zaanen, Science 319, 1205 (2008).

3. Zie bijv. J. McGreevy, arXiv: 0909.0518 voor een pragmati-

sche introductie. 

4. Voor een uitvoerige discussie en wat het betekent voor 

het koude atomen onderzoek, zie het themanummer van 

Physics Today, mei 2010.

5. J. Zaanen, Nature 448, 1000 (2007).

6. M. Cubrovic, K. Schalm en J. Zaanen, Science 325, 429 (2009).

7. T. Faulkner et al., Science 329, 1043 (2010).

8. M. Cubrovic, J. Zaanen and K. Schalm, arXiv: 1012.5681.

9. S.A. Hartnoll, C.P. Herzog en G.T. Horowitz, Phys. Rev. Lett. 

101, 031601 (2008).

10. J. Zaanen, Nature 462, 15 (2009). 



95

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

Samenvatting
Het Erasmus MC is het grootste universitaire medisch 
centrum van Nederland. Er zijn naar schatting zo’n 
13.000 medewerkers actief in de zorg, onderzoek 
en opleiding van nieuwe artsen. De afdeling bioin-
formatica, één van de jongste afdelingen, is opge-
richt in 2003. Hier wordt hoogwaardige innovatieve 
genomics technologie via research naar de zorg 
gebracht. Een en ander gebeurt via publiek/private 
samenwerkingen met het MKB en grote multinatio-
nals. De laatste jaren is in hoog tempo de financie-
ringsstructuur van het academische landschap aan 
het veranderen gegaan, als gevolg van de introduc-
tie van translationeel onderzoek. De focus van het 
onderzoek verschuift van hoe werkt het, naar hoe 
kan ik er iets mee voor de patiënt betekenen. 

Introductie
De afdeling bioinformatica introduceert hoogwaar-
dige ICT-oplossingen ten behoeve van onderzoek 
en onderwijs, omdat de groei en ontwikkeling van 
het genomics onderzoek tegenwoordig volledig 
afhankelijk is van de groei en ontwikkeling in de 
ICT. Omdat deze ontwikkelingen volledig hand in 
hand gaan, zorgt dit voor een snelle groei van het 
vakgebied bioinformatica. Het veld houdt zich bezig 
met het integreren van moleculaire en klinische 
gegevens verzameld rond samples van patiënten 
afkomstig uit biobanken. Dit systematisch verzame-
len, integreren en modelleren van gegevens rond 
fenotype en genotype van een patiënt wordt ook 
wel systeembiologie genoemd. De opkomst van 
cloud computing en het gebruik van tablets zoals de 
Ipad, veranderen in hoog tempo de werkzijze van de 
wetenschappelijke onderzoeker.

Goede data-integratie van gegevens omtrent patiënt, 
behandeling, genexpressie, genetische variatie en 

drug response, leidt tot data reductie. Hiermee komt 
men tot informatie die leidt tot kennis waarmee de 
relevante mutaties in patiënten gevonden worden.

Moleculaire high throughput technieken
Nieuwe technieken stellen onderzoekers in staat 
om steeds meer parameters gelijktijdig (parallel) te 
meten en op te slaan. Met geavanceerde technieken 
wordt naar patronen in deze datasets gezocht. Dit 
kan supervised of unsupervised gebeuren. Daar waar 
we vroeger naar een speld in een hooiberg zochten, 
gaat het er nu iet wat anders aan toe. Momenteel ver-
gelijken we hele hooibergen met elkaar.

Nadat in 2000 de draft van het humane genoom in 
kaart gebracht was vanuit een wereldwijd grootscha-
lig initiatief, moest er wat mee gedaan worden in de 
praktijk. Dat project heeft maar liefst 3 miljard euro 
gekost, ongeveer één euro per bouwsteen van het 
DNA. Deze drie miljard baseparen zijn opgebouwd 
uit vier bouwstenen: G, A, T en C. Hierin liggen onge-
veer 23.000 genen gecodeerd (1.5 % van het genoom) 
en de rest wordt aangeduid als junk DNA.

Van microarrays naar next generation sequencing. 

Van 2000 tot 2010 heeft nadruk gelegen op het 
gebruik van microarrays in grootschalige genoom 
analyses, waarbij in één sample van een patiënt tege-
lijkertijd alle genen qua RNA-expressie of SNP-variatie 
(Single Nucleotide Polymorphism) in kaart gebracht 
kon worden. Vanaf 2010 is er een sterke verandering 
waarneembaar als gevolg van daling van de kosten 
om een heel genoom in kaart te brengen. De continue 
innovatie maakt dat het sequencen van een mense-
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lijk genoom nu bijna voor $1000 gedaan kan worden. 
Kortom in 10 jaar tijd is de prijs gezakt van 3 miljard 
euro naar om en nabij 1000 dollar voor hetzelfde 
experiment. Waren er in 2000 nog honderdduizen-
den onderzoekers voor nodig, in 2010 is een en ander 
mogelijk met een team van ongeveer 40 mensen. Als 
gevolg van de kostendaling komt deze technologie 
binnen afzienbare tijd binnen handbereik van de zorg-
diagnostiek. De beperking is niet meer het in kaart 
brengen van de baseparen, maar het netwerk om de 
grote hoeveelheid aan gegevens met een acceptabele 
snelheid te verplaatsen en te analyseren.

Data storage en analyse
De grote vraag voor de meeste onderzoekers is 
tegenwoordig ..... waar parkeer ik m’n data en hoe 
kan ik hier dan zo efficiënt mogelijk doorheen 
zoeken? Mijn favoriete foto om complete genoom 
sequencing uit te leggen is aan de hand van de 
google fietsen. Elk individu erft de helft van zijn/
haar genoom van vader (voorwiel) en de andere 
helft van moeder (achterwiel). Lichaamslengte blijkt 
voor 90% genetisch bepaald te zijn (zichtbaar aan 
het hoogteverschil van het zadel). De phasing wordt 
fraai getoond door de trappers. Daar waar we vroe-
ger een speld in één hooiberg zochten, vergelijken 

we nu hele hooibergen met elkaar. Vanwege com-
plexiteit van de ICT als gevolg van de grote datasets, 
wordt tegenwoordig met de multinational Oracle 
een en ander gezamenlijk ontwikkeld in de vorm 
van een strategisch partnership.

Het integreren van functionele genexpressie data 
met klinische gevens en traits via de humane 
variome database, stelt ons nu in staat de met 
sequencing gevonden varianten in het genoom in 
volgorde van prioriteit te rangschikken voor valida-
tie in andere patiënten- of proefdiermodellen.



97

Bioinformatica: van gegevens naar kennis

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

Researchlijn
De afdeling bioinformatica heeft een eigen research-
lijn. Deze focust op de moleculaire mechanismen 
betrokken bij ontwikkeling van het aangezicht en 
de hersenen. Middels innovatieve nieuwe genomics 
methodieken worden steeds meer genen, betrok-
ken bij deze processen, geïdentificeerd. Daar waar 
de microarray ingezet wordt voor RNA genexpressie 
studies, neemt de complete genoom sequencing 
de rol van de SNP arrays nu over. De onderstaande 
figuur toont RNA expressie van genen betrokken bij 
de ontwikkeling van het aangezicht.

De zogenaamde nieuwe generatie sequencing (NGS) 
apparatuur stelt onderzoekers in staat om in 3 mil-
jard bouwstenen naar afwijkingen te zoeken, de 
zogenaamde mutaties. De ontwikkeling van de 
hersenen bij de mens start rond de tweede week 
na de bevruchting en loopt door tot ongeveer het 
20e levensjaar! Wij zijn allereerst begonnen met het 
bestuderen van patiënten die op de MRI beelden al 
extreme afwijkingen vertonen. Dit hoeft niet altijd 
een genetische oorzaak te hebben, maar kan ook 
zijn ontstaan door omgeving (virale infectie met 

het cytomegalievirus) of door de levensstijl van 
de moeder (extreem alcohol- of cocaïnegebruik). 
Ernstige structurele hersenafwijkingen zijn al zicht-
baar op week twintig van de zwangerschap bij een 
reguliere ECHO. Bij twijfel wordt er tegenwoordig 
in groot detail gekeken door de echoscopisten van 
het moeder-en-kind-centrum in een driedimensio-
nale projectieruimte van de afdeling Bioinformatica. 
Hier kunnen ECHO, CT en MRI beelden in 3D worden 
weergegeven en nader worden besproken. Tevens 
worden nieuwe biomarkers middels moleculaire 
imaging technieken in 3D in whole mount in situ 
images gevisualiseerd.

Door gebruik te maken van families met afwij-
kingen in meerdere individuen, is de kans groter 
om een nieuw gen te kunnen identificeren. Als 
de ouders genetisch aan elkaar verwant zijn is de 
mutatie in de aangedane kinderen vaak op beide 
allelen gelijk. Met de nieuwe generatie sequencing 
technologie kunnen we niet alleen de coderende 
maar ook de niet coderende gebieden op varianten 
controleren. In de niet coderende gebieden liggen 
de transcriptie-factor-bindings sites, welke relevant 
zijn voor de binding van homeobox eiwitten; deze 
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spelen een belangrijke 
rol bij de ontwikke-
ling van het embryo en 
de aanleg van diverse 
orgaan systemen. In het 
volgende karyogram 
zijn regio’s gemarkeerd 
welke relevant zijn voor 
de ontwikkeling en aan-
leg van de dorsolaterale 
prefrontale cortex. 
De RNA-genexpressie in 
dit gebied van de herse-
nen is in de figuur hier-
bij in kaart gebracht bij 
verschillende leeftijden 
gesorteerd van laag 0,1 
jaar (links) naar hoog 80 
jaar (rechts). 

Opmerkelijk is de dramatische switch in genexpres-
sie rond de leeftijd van 3 jaar (zie pijl). Dit correleert 
met de leeftijd waarop autisme doorbreekt.

Daarnaast stopt rond dit tijdstip tevens de groei van 
de schedelomtrek, hetgeen in de volgende figuur is 
weergegeven.
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Middels NGS hebben we in een familie een mutatie 
gevonden die leidt tot een bootvormige schedel, 
een zgn. scafocephalie. Door alle 3 miljard bouwste-
nen van de vader, moeder en de twee aangedane 

kinderen met elkaar te vergelijken, vonden we een 
mutatie/variant in IL11Ra die nog niet in verband 
was gebracht met scafocephalie.

Momenteel zijn wij 
bezig de genen in kaart 
te brengen die bekend 
zijn vanuit het onder-
zoek rond autisme, en 
deze te vergelijken met 
de groep van transcrip-
ten, welke in de vroege 
stadia van ontwikke-
ling van de prefrontale 
cortex duidelijk sterk 
aanstaan ofwel geëx-
presseerd worden. De 
volgende figuur toont 
een aantal homeobox-
genen die differentieel 
tot expressie komen 
over de tijd of regiospe-
cifiek aanstaan bij de 
ontwikkeling van het aangezicht. Dit soort studies in 
combinatie met nieuwe generatie sequencing heeft 
geleid tot de identificatie van een nieuwe factor die 

betrokken is bij problemen van het sluiten van de 
schedelnaden. 
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Zorginnovatie en valorisatie
De afdeling bioinformatica is voortdurend op zoek 
naar mogelijkheden om efficiëntieslagen te maken 
in de zorg, door nieuwe innovatieve technieken in 
te zetten om kosten te verlagen en kwaliteit van 
de zorg te vergroten. Daar waar vroeger de dokter 
zei: ”ik voel aan m’n water dat u dit of dat heeft”, 
daar wordt nu steeds vaker een test uitgevoerd 
om een en ander te onderbouwen door middel 
van een meting in een experiment. Bioinformatici 

helpen artsen en onderzoekers in het nemen van 
beslissingen op basis van meetwaarden, afkomstig 
van steeds complexere laboratorium- testen. De 
engelse termen hiervoor zijn Evidence based medi-

cine en Evidence based decision making. Vier procent 
van de kosten in de zorg is afkomstig van diagnos-
tiek. Echter 72% van de beslissingen is gebaseerd op 
diagnostiek. Dit betekent dat de grootste kans op 
efficiëntieslagen gezocht moet worden in de hoek 
van betere en goedkopere diagnostiek.

De afdeling bioinformatica heeft in samenwerking met 
de afdeling hematologie o.l.v. prof. Bob Löwenberg 
een grootschalige studie uitgevoerd met microarrays 
om bloedkanker patiënten te stratificeren op basis 
van RNA-genexpressie profielen. Hierbij zijn middels 
mathematische classifier modellen patiënten in groe-
pen ingedeeld op basis van de microarray data. Elke 
groep patiënten heeft z’n eigen skyline. Een foto van 
een stad met 30.000 gebouwen toont hoge gebou-
wen (veel RNA) en lage gebouwen (weinig RNA). Het 
rangschikken van de foto’s met de skylines is mathe-
matisch niets meer dan het clusteren van patiënten in 
verschillende groepen. Hierbij blijkt dat het onderlig-
gende genetische defect binnen een groep identiek 
is. Deze bevindingen hebben tot een publicatie in het 
gezaghebbende tijdschrift de New England Journal of 

Medicine geleid. Financiering voor research was gro-

tendeels afkomstig van het ministerie van Onderwijs. 
De doelmatigheidsstudie werd uit middelen van VWS 
gefinancieerd. Tot slot is er een universitaire spin off 

company Skyline Diagnostics opgericht. De valorisa-
tie is met financiële ondersteuning van het ministerie 
van Economische Zaken tot stand gekomen. De kracht 
van het ErasmusMC ligt in het kunnen vertalen van 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar nieuwe 
klinische toepassingen en behandelmethodes. Door 
middel van moleculaire analyses van biobanken kan 
modern wetenschappelijk onderzoek de verschillende 
oorzaken (mechanismen) die leiden tot een ogen-
schijnlijk zelfde klinisch beeld, uit elkaar halen. Dit 
wordt tegenwoordig patiënten-stratificatie genoemd. 
Het in groepen delen van patiënten op basis van het-
zelfde onderliggende defect is van belang voor thera-
pie- en interventie- keuzes. Hoogwaardige mathema-
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tische modellen worden gebruikt om visualisaties te 
creëren van de geïntegreerde gegevens. Hier ziet u 
een voorbeeld van clusters van genen, anatomische 
gegevens, RNA expressie waarden in een heatmap, 

patiënten stratificatie gegevens, laag moleculaire 
liganden en pathways, relevant voor het ziekteproces 
in de vorm van een dashboard rapport.
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Conclusies: translationeel onderzoek: van 
research naar zorgdiagnostiek
De snelle innovatie en ontwikkeling van de tech-
nologie vraagt daarom in een zorgomgeving om 
nieuwe vormen van samenwerken, financierings-
constructies en investeren in opleiding van eigen en 
nieuw personeel dat steeds globaler gaat acteren.
Het combineren van moleculaire gegevens met 
beelden geeft nieuwe opportuniteiten voor het 
onderzoek. 

De modere hoogleraar moet tegenwoordig niet 
alleen een wetenschapper zijn. De hoogleraar 2.0 
moet moet niet alleen verstand van z’n vak hebben 
en houden door bij te blijven leren. Hij moet tevens 
zelf voor z’n onderzoeksgeld zorgen, zelf de uitga-
ven beheren en controleren en daarnaast de ont-
wikkelingen rond de privacy wetgeving nauwkeurig 
volgen.
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Op 12 juni 2010 is de radiotelescoop LOFAR (Low 
Frequency Array) officieel in gebruik genomen door 
koningin Beatrix. 

Anders dan conventionele radiotelescopen, die 
bestaan uit een of meerdere grote schotels, is 
LOFAR opgebouwd uit een groot aantal eenvoudige 
draadantennes. Deze zijn gegroepeerd in stations 
van 96 stuks op een oppervlak met diameter ca. 
80 m. Het centrum ligt in Drenthe, in de buurt van 
Exloo en Buinen, waar 6 van dergelijke stations 
geplaatst zijn op een ringvormige ‘superterp’ (zie 
fig. 1), en nog eens 16 binnen enkele kilometers 
afstand. Er liggen ook stations tot 50 km van het 
centrum, plus enkele in het buitenland: Duitsland, 
Engeland, Frankrijk en Zweden. Dit maakt LOFAR tot 
een internationaal project. 

De telescoop werkt op de laagste frequenties 

LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal 
vanaf Drentse terpen

Prof. dr. H. Falcke, A.C.W. Corstanje M.Sc.

Radboud University Nijmegen

waarmee de ruimte vanaf de aarde waargenomen 
kan worden (10-90 MHz en 110-250 MHz). Voor 
lagere frequenties is de ionosfeer ondoorzichtig. 
Deze frequenties zijn laag genoeg om het radio-
signaal van elke antenne te kunnen digitaliseren, 
waarna de gehele signaalverwerking digitaal plaats-
vindt. Hiervoor worden de signalen over een speci-
aal aangelegde glasvezelverbinding naar een cen-
trale supercomputer in Groningen gestuurd.

De antennes zijn gevoelig voor straling uit alle rich-
tingen; om in een bepaalde richting te kunnen ‘kijken’ 
worden de signalen uit alle antennes gecombineerd 
volgens het principe van interferometrie. Omdat 
de lichtsnelheid eindig is, komen signalen uit een 
gegeven richting bij elke antenne op een iets ander 
tijdstip aan (zie fig. 2). De tijdvertraging kunnen 
we berekenen voor elke antenne, om het signaal 

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 21 maart 2011

Figuur 2

Een piramidevormige antenne voor de laagste 

frequentieband (10-90 MHz). Deze zijn ca. 1.5 m hoog.Figuur 1 

De centrale regio van LOFAR, de ‘superterp’, met 

een doorsnede van 300 m. De grijze vlakken zijn 

tegelvormige antennes voor de hogere frequentieband; 

de driehoekige antennes (zie fig. 2) staan meer verspreid 

over het veld.
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hiervoor digitaal te corrigeren. In de som over alle 
antennes worden signalen uit deze richting nu 
maximaal versterkt, terwijl voor andere richtingen 
(gemiddeld) verzwakking optreedt. 

Met de telescoop worden verscheidene weten-
schappelijke projecten uitgevoerd. Zo worden ‘sur-
veys’ gemaakt die de hemel voor het eerst in dit fre-
quentiegebied in kaart brengen. Dit levert nieuwe 
informatie op, waarmee o.a. het ontstaan van melk-
wegstelsels en hun centrale zwarte gaten kunnen 
worden bestudeerd. Met name wordt gezocht naar 
de eerste supermassieve zwarte gaten, die zich in 
het centrum van melkwegstelsels bevinden.

Een belangrijk doel is ook het bestuderen van de 
vorming van de eerste sterren in het heelal. Over dit 
tijdvak in de geschiedenis van het heelal, ruwweg 
400 miljoen jaar na de Big Bang, is vanuit waarne-
mingen weinig bekend. Het is een cruciale stap in de 
evolutie van het heelal, die bestudeerd kan worden 
via de 21 cm-straling van (neutraal) waterstof. Door 
de roodverschuiving op deze grote afstand wordt 
de frequentie ca. een factor 10 lager, waardoor de 21 
cm-straling op lage radio-frequenties waargenomen 

moet worden, en binnen bereik van LOFAR ligt.
Vanwege de digitale uitvoering is de telescoop 

ook geschikt voor het waarnemen van zeer snelle 
verschijnselen, transients, die op tijdschalen van 1 
seconde tot aan 1 nanoseconde kunnen voorko-
men. Hieronder vallen o.a. pulsars en kosmische 
straling. De signalen hiervan kunnen opgeslagen 
en gevolgd worden tot op enkele nanoseconden 
nauwkeurig - iets wat met eerdere technologie niet 
mogelijk was.

Hierna volgt een beschrijving van één van de 
onderzoeksgebieden van LOFAR, het waarnemen 
van kosmische straling.

Onderzoek naar kosmische straling
Kosmische straling bestaat uit atoomkernen of neu-
trino’s die met middelmatige tot extreem hoge 
energie de atmosfeer binnenkomen. 

Bij botsing met een deeltje in de atmosfeer ont-
staan nieuwe deeltjes, o.a. positron-elektron paren. 
Deze botsen op hun beurt weer, en dit proces gaat 
verder, zodat een cascade (’air shower’ of deeltjesla-
wine) aan deeltjes ontstaat (zie fig. 4). 

Figuur 3

Links: een signaal uit een gegeven richting komt bij elke 

antenne met een tijdsverschil aan. Rechts: radioafbeelding 

van een kosmische straal zoals gezien door één LOFAR-

station. De zwarte punt is de detectie zelf; de (veel zwakkere) grijze banden zijn verstoringen die optreden bij 

interferometrie met een beperkt aantal antennes. De concentrische cirkels geven de hoogte boven de horizon aan in 

stappen van 10 graden; het middelpunt is het zenit.
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De stroom geladen deeltjes beweegt door het 
aardmagnetisch veld en wordt hierdoor afgebo-
gen, wat een korte puls van synchrotron-straling in 
radiofrequenties oplevert. Deze puls kan door een 
LOFAR-station opgevangen worden.

De energie per deeltje kan oplopen tot boven 
1020 eV, wat overeenkomt met ca. 10 Joule. Deze 
bewegingsenergie is vergelijkbaar met die van een 
tennisbal, geslagen door een profspeler – maar dan 
geconcentreerd in een enkele atoomkern! Dit zijn 
de hoogst (bekende) energetische deeltjes in het 
heelal.

Deze energieniveaus liggen ver boven het bereik 
van deeltjesversnellers als CERN, en er zijn dan ook 
diverse open vragen over deze straling. Zo is niet 
voldoende bekend om wat voor deeltjes het gaat 
(dit kan varieren van protonen tot ijzerkernen of evt. 
neutrino’s), en hoe deze precies versneld worden tot 
deze hoge energie. 

Een belangrijke vraag is waar de kosmische deel-
tjes vandaan komen; tot energieniveaus van 1015 tot 
1017 eV kunnen ze afkomstig zijn uit de Melkweg, 
waar bijvoorbeeld deeltjes versneld kunnen worden 
door schokgolven van supernova-explosies. Voor 
deeltjes van hogere energie is niet bekend waar ze 
vandaan komen. Wel weten we dat de magneetvel-

den in de Melkweg onvoldoende sterk zijn om deze 
ver van hun oorspronkelijke baan af te buigen. Des-
ondanks is in de aankomstrichtingen geen voorkeur 
gevonden voor het vlak van de Melkweg; daarom 
wordt gedacht dat deze van buiten de Melkweg 
afkomstig zijn. De productie-mechanismen moeten 
hier ook anders zijn. Voor de allerhoogste ener-
gie zijn er hints dat deze van specifieke bronnen 
komen, zoals het radiomelkwegstelsel Centaurus A.

LOFAR kan deeltjes waarnemen vanaf 1016 tot 
iets boven 1018 eV, waarbij de bovengrens gegeven 
wordt door het effectieve oppervlak van LOFAR 
(deeltjes bij hogere energie zijn erg zeldzaam). 

Dit energiegebied omvat dus de overgang van 
galactische naar extra-galactische kosmische stra-
ling. Naast bepaling van de energie is de bepaling 
van het soort deeltje hierbij belangrijk, aangezien 
massieve kernen sterker afgebogen worden door 
magneetvelden; iets wat een rol speelt zowel bij de 
productie als bij hun weg naar de aarde.

De radiodetectie met LOFAR is een relatief nieuwe 
techniek, die zich bewezen heeft in de LOFAR-voor-
loper LOPES. Deze levert informatie complementair 
aan bestaande experimenten, met name het Pierre 
Auger-project in Argentinie. Hier staat een groot 
aantal deeltjes-detectors en enkele fluorescentie-

Figuur 4 

Artist impression van 

het cascade-proces 

waarin vele secundaire 

deeltjes geproduceerd 

worden in de 

atmosfeer.
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telescopen, waarmee de inslag in de atmosfeer 
gereconstrueerd wordt. Door het grote oppervlak 
(3000 km2) kan men deeltjes tot de hoogste energie 
detecteren; LOFAR heeft echter een veel hogere 
antennedichtheid waardoor de radio-emissie in 
meer detail bestudeerd kan worden.

Binnen het Pierre Auger observatorium wordt 
ook, vooralsnog op kleinere schaal, geëxperimen-
teerd met radio-detectie; hiervoor staat inmiddels 
een twintigtal antennes opgesteld.

Van de radiodetectie wordt verwacht dat deze 
vooral uitblinkt in het bepalen van de energie, en 
van de hoogte waarop de productie van secundaire 
deeltjes maximaal is. Deze laatste verschilt per type 
deeltje.

Radiodetectie van kosmische 
straling met LOFAR
We kunnen het signaal van elke antenne in real-
time onderzoeken op korte pulsen, waarvan de 
aankomsttijden doorgegeven worden aan een com-
puter op het station.

Via deze aankomsttijden kan a priori de richting 
geschat worden, zodat we onderscheid kunnen ma-

ken tussen menselijke stoorbronnen en signalen uit 
de lucht. De meeste stoorbronnen komen uiteraard 
vanaf de grond; dit is bijvoorbeeld vaak schrikdraad 
van boerderijen in de omgeving. Ziet een signaal 
er na deze analyse kansrijk uit, dan sturen we het 
naar een opslaglocatie in Groningen. Dit kan, omdat 
alle radiosignalen 1.3 seconden lang opgeslagen 
worden in geheugenmodules. Verdere data-analyse 
wordt dan later offline uitgevoerd. Het hele proces 
werkt onafhankelijk van andere astronomische ob-
servaties en kan dus parallel plaatsvinden.

In de binnenste ring van LOFAR is bovendien een 
set van 20 scintillatiedetectors geplaatst, die de 
stroom geladen deeltjes van de air shower direct 
kan detecteren. Dit dient als extra trigger om radio-
data van kosmische straling te verkrijgen. Hiermee 
zijn in juni 2011 de eerste kosmische stralen opge-
vangen. 

Een voorbeeld is te zien in fig. 5. Dit is een schema-
tische afbeelding van de superterp-ring, met daarin 
de 6 LOFAR-stations. Elk bolletje geeft de puls-sterkte 
op 1 antenne aan, groter is sterker. De aankomst-
tijd wordt weergegeven door de kleur (grijstint). De 
relatieve aankomsttijden worden gebruikt om de 

Figuur 5

Weergave van de radiopuls 

behorend bij de inslag van 1 

kosmisch deeltje. Voor elke 

antenne wordt de pulssterkte 

weergegeven door een bolletje 

(groter is sterker). De vijfhoeken 

geven de deeltjesdetectors aan 

(hoe groter hoe meer deeltjes 

opgevangen). De kleur (grijstint) 

geeft de relatieve aankomsttijd 

aan. Het kruisje en de stippellijn 

geven resp. het midden 

(maximum) van de air shower 

aan, en de aankomstrichting 

zoals bepaald m.b.v. de 

deeltjesdetectors.
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richting van inval te bepalen. Naarmate het aantal 
detecties toeneemt, kan bekeken worden of er 
voorkeursrichtingen aan de hemel te vinden zijn.

De radiosignalen van kosmische straling zijn nog 
niet eerder met een dergelijke antenne-dichtheid 
gemeten.

Zoals verwacht uit theorie en eerdere experimen-
ten, valt de signaalsterkte snel af met de afstand tot 
de kern van de air shower. In fig. 6 is te zien dat dit 
voor afstanden boven 100 m exponentieel gebeurt, 
terwijl voor korte afstanden het signaal ruwweg 
even sterk blijft. 

Door deze gegevens te vergelijkingen met simu-
laties kunnen we informatie halen over het soort 
deeltje dat de air shower veroorzaakte. De hoogte 
in de atmosfeer waar de radio-emissie maximaal 

is varieert met het type deeltje. Door nauwkeurige 
calibratie van de aankomsttijden zal het mogelijk 
zijn deze hoogte ook direct te bepalen.

De radio-detectie levert hiermee informatie onaf-
hankelijk van andere methodes, en kan zo een 
belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek 
naar kosmische straling.

De ontwikkeling van de LOFAR-telescoop gaat 
verder, ook nu alle hardware in het veld staat. Zo 
kunnen steeds grootschaliger observaties gedaan 
worden. Door het ontsluiten van een nieuw fre-
quentiegebied en het gebruik van volledig digi-
tale techniek is de verwachting dat LOFAR op alle 
genoemde onderzoeksgebieden nieuwe weten-
schappelijke resultaten zal opleveren.

Figuur 6

De gemeten pulssterkte varieert met de afstand tot de as van de deeltjeslawine. De eerste 80 m blijft deze ongeveer 

constant, daarna valt deze bij benadering exponentieel af.





109

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

Abstract
Migraine is a severely debilitating episodic disor-
der affecting up to 12% of the general population. 
Migraine arises from both genetic and environmen-
tal factors, complicating our understanding of what 
makes the migraine brain susceptible to attacks. In 
recent years, powerful genetic screening tools have 
revealed several single genes linked to migraine. 
One example of a monogenic subtype of migraine 
is familial hemiplegic migraine (FHM), a rare form of 
migraine with aura. 

The fact that FHM and common multifactorial 
migraine have many overlapping clinical features 
indicates that they likely share underlying patho-
physiological pathways. In addition, the identifica-
tion of monogenic subtypes has made it possible 
to generate suitable animal models for migraine. 
The purpose of this review is to present an overview 
of the clinical features of migraine and discuss the 
continuing highway of migraine gene discovery. 
The genes associated with FHM will be discussed, 
including what we have learned from studying the 
functional consequences of FHM mutations in cel-
lular and animal models. 

I. INTRODUCTION
A. Migraine is a disabling episodic 
disorder
Migraine is one of the most common neurological 
disorders, affecting at least 12% of the general pop-
ulation. A primary headache disorder, migraine is 
typically characterized by disabling episodic attacks 
of severe throbbing unilateral headache, often 
accompanied by any or all of the following: nausea. 
hypersensitivity to sound and/or light, and head 
movement. A typical episode can last about a day, 

and the frequency of attacks varies widely among 
migraineurs (see below).

In approximately one third of migraineurs, the 
headache is preceded by an aura that typically lasts 
20–60 min. This aura usually consists of unilateral 
homonymous visual symptoms, such as flashing lights 
in a jagged pattern and vision loss (hemianopsia), 
which begin paracentrally and slowly expand over 
minutes as a hemifield defect. Migraine auras may also 
include other transient focal neurological symptoms. 
Because of the wide range of symptoms exhibited by 
migraineurs, the International Headache Society has 
designated diagnostic criteria for defining migraine, as 
shown in Table 1 (Headache Classification Committee 
of The International Headache Society, 2004).

Migraine can be classified into two general cat-
egories: (1) migraine with aura (MA; previously 
called classic(al) migraine), in which at least some 
of the attacks temporally coincide with distinct 
transient focal neurological aura symptoms; and (2) 
migraine without aura (MO; previously called com-
mon migraine), in which there are no identifiable 
associated neurological symptoms of a focal nature. 
In both groups, migraine attacks are often precipi-
tated by triggers specific to the individual, and can 
include hormonal changes, certain odors, flashing 
lights, sound, dehydration, alcohol consumption, 
and altered sleep and eating patterns. However, 
the trigger can also vary within individuals and can 
change during their lifetime.

Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte
Familial Hemiplegic Migraine

Prof. dr. M.D. Ferrari 

Afdeling Neurobiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
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B. Epidemiology of migraine
The onset of migraine attacks can occur at any age, 
but rarely beyond the age of 50 years. In females, 
the peak incidence is from 12 to 17 years of age. In 
males, the incidence of migraine peaks several years 
earlier than females, from 5 to 11 years of age. Thus, 
in children migraine is more prevalent in boys, while 
in the general population, the overall prevalence 
is two-thirds female. Peak prevalence is around 40 
years of age. The median attack frequency is 18 

migraine attacks per year but can vary widely, rang-
ing from one or two in a lifetime to as frequent as 
several times per month; about 10% of migraineurs 
have attacks at least once weekly. Migraine is rated 
by the World Health Organization as among the 
most disabling chronic disorders. As such, migraine 
is estimated to be the most costly neurological dis-
order: in the European Community and the United 
States, annual migraine costs total more than € 27 
billion and $ 19.6 billion, respectively.

Table 1. Diagnostic Criteria for Migraine and Familial Hemiplegic Migraine 
(from the International Headache Society)

A.  Migraine diagnostic criteria
At least five attacks fulfilling the following criteria: 
(a) Headache attacks lasting 4–72 h (untreated or unsuccessfully treated) 
(b) Headache attacks have at least two of the following characteristics

•  Unilateral location
•  Pulsating quality
•  Moderate or severe pain intensity
•  Aggravated by movement or disrupting routine physical activity 

(c)  During the headache at least one of the following
•  Nausea and/or vomiting
•  Photophobia and phonophobia

(d)  Not attributed to any other disorder
B.  Familial hemiplegic migraine diagnostic criteria 

At least two attacks fulfilling the following criteria [*]: 
(a) Aura consisting of fully reversible motor weakness and at least one of the following

•  Fully reversible visual symptoms including positive (e.g., flickering lights) and/or 
negative (i.e., loss of vision) features

•  Fully reversible sensory symptoms including positive (i.e., ‘pins and needles’ sensation) 
and/or negative (i.e., numbness) features

•  Fully reversible dysphasic speech disturbances
(b) At least two of the following

•  At least one aura symptom that develops over ≥ 5 min and/or different aura symptoms 
occurring in succession over ≥ 5 min

•  Each aura symptom lasts 5 min or more but less than 24 h
•  Headache fulfilling the criteria for migraine without aura begins during the aura or 

follows the aura within 60 min
 (c) At least one first- or second-degree relative meeting the criteria above 

(d)  Not attributed to any other disorder.

[*] Sporadic hemiplegic migraine follows the same criteria, with the exception of family history (c).
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C. Comorbidity
Migraine is often associated with other episodic 
brain disorders; in addition, comorbidity is often 
bidirectional. Together, this suggests common 
underlying pathology and genetic origin.

Migraineurs have significantly increased risk 
(several-fold higher than non-migraineurs) for 
epilepsy, depression and anxiety disorders, 
patent foramen ovale and stroke. The incidence 
of comorbidity can depend on age and cofactors 
including smoking and the use of oral contraceptives.

Moreover, high-frequency migraineurs have a 16-fold 
increase in white matter and cerebellar lesions.

II. THE MIGRAINE ATTACK: CLINICAL 
PHASES AND PATHOPHYSIOLOGY
Migraine attacks consist of up to four distinct phases, 
described briefly below. It is important to note that 
not every patient will experience every phase:
1.  Premonitory phase. Up to one third of patients 

may occasionally experience premonitory symp-
toms prior to the onset of the aura and/or head-
ache phase. These warning signs may include 
changes in mood (e.g., depression or irritation), 
hyperactivity or fatigue, neck pain, smell anoma-
lies, food cravings, and water retention.

2.  Aura phase. As many as one third of patients 
may experience transient visual, sensory, motor, 
brainstem, or cognitive aura symptoms in at least 
some of their attacks. These focal neurological 
symptoms typically last up to an hour, but may 
last from several hours to several days. In addi-
tion, the aura phase typically precedes the head-
ache phase by 5 min to 1 h, but can also occur 
simultaneously with, or following, the headache 
phase.

3.  Headache phase. The headache phase itself is 
highly debilitating, with severe throbbing pain 
and associated symptoms including nausea, 
vomiting, and sensitivity to light and sound as 
well as to head movement and touch. In most 
cases, this phase lasts for about a day, but can 
last 3 days.

4.  Recovery and interictal phase. Recovery from a 
migraine attack can take from several hours to 

several days, during which the patient is often 
fatigued. Following recovery, the patient enters 
an interictal period in which clinical symptoms 
are absent.

III. THE MIGRAINE AURA AND CORTICAL 
SPREADING DEPRESSION
A. Cortical spreading depression in 
experimental animals
It is now generally accepted that the aura preced-
ing a migraine headache is not the result of vascular 
constriction, as was previously believed, but rather 
is most likely caused by the human equivalent of a 
phenomenon called cortical spreading depression 
(CSD). First reported by Leão in the 1940s, CSD can 
be best described as a wave of transient (ca. 1–2 min) 
depolarization that sweeps in all directions across 
the cerebral cortex. This depolarization is believed 
to involve both neurons and glial cells, and spreads 
through contiguous areas of brain cortex at a rate 
of 2–5 mm/min without regard to functional corti-
cal divisions or arterial territories. In experimental 
animals, the electrophysiological changes are asso-
ciated with changes in cerebral blood flow (CBF): 
there is a small, brief reduction in CBF followed by 
a large increase in CBF lasting several minutes, after 
which blood flow is reduced for up to an hour and 
is accompanied by a loss of the cerebrovascular 
response to hypercapnia. CSD is currently believed 
to serve to protect the brain from strong stimuli, as 
it can be readily triggered by direct electrical stimu-
lation of the cerebral cortex, cerebrocortical trauma 
or ischemia, or by cortical application of strongly 
depolarizing concentrations of K+ or excitatory 
amino acids such as glutamate.

B. CSD and the migraine aura
A wealth of clinical evidence supports the notion 
that CSD is the underlying basis of the migraine 
aura. For example, when mapped to the visual 
cortex, visual aura symptoms typically travel from 
the center of the visual field to the periphery at a 
speed of approximately 3 mm/min, on par with the 
propagation rate of CSD in experimental animals. In 
addition, the positive (e.g., scintillations, paresthe-
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sias) and negative (e.g., scotomata, paresis) phe-
nomena of the migraine aura can be well explained 
by the biphasic nature of CSD, in which the neuro-
nal depression is frequently preceded by transient 
hyperexcitability. Most importantly however, func-
tional neuroimaging studies have demonstrated 
that the changes in CBF during a migraine aura are 
highly reminiscent of those observed in experi-
mental animals during CSD. Using functional MRI, 
Hadjikhani and colleagues found a focal increase in 
the blood oxygen level-dependent (BOLD) signal that 
spread through the occipital cortex at a rate of 3.5 
mm/min. The direction and speed of the spread were 
in agreement with the visual experiences reported by 
the patient, and the increased BOLD signal was fol-
lowed by a decrease in signal. This pattern would be 
consistent with a brief initial rise in CBF followed by a 
longer-lasting decrease in blood flow.

C. CSD as the trigger of the headache phase
Despite mounting evidence that CSD underlies 
the migraine aura, it remains unclear whether CSD 
may trigger the headache phase itself, perhaps via 
activation of the trigeminovascular system. Animal 
experiments have provided evidence in support 
of this hypothesis. For example, high K+-induced 
CSD in the rat parietal cortex can activate ipsilat-
eral trigeminal nucleus caudalis neurons and cause 
long-lasting elevated blood flow in the middle 
meningeal artery, as well as dural plasma protein 
leakage that can be inhibited by ipsilateral trigemi-
nal nerve resection. Moreover, treatment with sev-
eral classes of migraine prophylactic drugs inhibits 
experimentally induced CSDs as measured with 
electrophysiology and cerebral blood flow. In con-
trast to animal studies, the connection between 
CSD and the headache phase in patients remains an 
open question. Goadsby reviewed the mainly clini-
cal arguments against the hypothesis that CSD may 
also trigger headache mechanisms. First, only one 
third of migraineurs report having auras, raising the 
question of how the headache phase is triggered in 
patients without aura. One possible explanation is 
that all migraineurs might indeed have SD, but that 
perhaps MO patients exhibit (C)SD in clinically silent 

subcortical areas of the brain without propagating 
to the visual cortex. Although formally possible, 
this hypothesis is difficult to test directly; however, 
one case reported spreading cerebral hypoper-
fusion during the headache phase in an MO patient. 
Second, the aura and the headache phase would 
be predicted to occur on opposite sides if CSD acti-
vates the trigeminovascular system, but in some 
cases the headache can occur on the same side as 
the aura. Third, in some cases aura can occur after 
the headache has started, suggesting that it might 
not serve to trigger the headache. Fourth, aura is 
not unique to migraineurs. For example, auras have 
been reported with attacks of cluster headache, par-
oxysmal hemicrania and hemicrania continua. 

Finally, treatment with intranasal ketamine has 
been reported to abort migraine aura but failed to 
prevent the headache phase. Yet despite these argu-
ments, the exact role, if any, that spreading depres-
sion plays in triggering migraine headache mecha-
nisms remains unclear and the subject of intense 
investigation.

IV. MIGRAINE AS A GENETIC DISORDER
A. Genetic epidemiology of migraine
There is considerable evidence to support the notion 
that migraine has an underlying genetic basis. First, 
migraine frequently runs in families, and popula-
tion-based studies have confirmed that the risk of 
migraine in first-degree relatives is 1.5- to 4-fold 
greater than in nonrelated individuals. This familial 
risk is highest for MA patients, with a young age of 
onset and a high attack severity and disease disabil-
ity. Using the basis of differing estimates of herita-
bility, some reports have suggested that MA and MO 
are different entities. However, several arguments 
suggest instead that the aura component may have 
some heritable biological distinction. For example, 
many migraineurs experience both MA and MO 
attacks throughout their lifetime, for example, MA 
in childhood, MO in young adulthood, and MA again 
in later life. Furthermore, an Australian study of 
more than 6000 twin pairs used the basis of the pat-
terns and severity of migraine symptoms to identify 
disease subtypes (‘latent classes’), arguing against 
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MA and MO being distinct disorders. Indeed, a study 
of over 200 Finnish migraine families suggested that 
migraine is a continuum, with pure migraine (MO) at 
one end, MA at the other, and a combination of both 
in between. Thus, at present, the different migraine 
subtypes appear to be different clinical manifesta-
tions of the same disorder.

B. Environmental influences in migraine 
susceptibility
Studies of twin pairs are often the best method to 
gauge the relative contributions of genetic and 
environmental factors. In twin pairs drawn from 
the general population, the pairwise concordance 
rates for migraine were significantly higher among 
monozygotic than among dizygotic twin pairs, indi-
cating that genetic factors are important in the sus-
ceptibility to migraine. However, as concordance is 
not 100%, environmental factors clearly play a role 
as well. Thus, migraine is truly a multifactorial com-
plex disorder. The relative importance of genetic 
factors can be gleaned from a large population-
based study of 30,000 twin pairs from six countries, 
in which migraine heritability was 40–50%; in con-
trast, shared environmental factors were considered 
to play only a minor role in migraine susceptibility. 
This finding is supported by studies comparing 
twins raised either together or apart.

C. The road to migraine gene discovery
The identification of genes involved in multifactorial 
disorders is often hampered by several complicat-
ing factors. First, because multiple genes contribute 
to disease susceptibility, each gene involved con-
tributes a relatively small effect to the phenotype. 
Second, the phenotypic expression can be influ-
enced by nongenetic, and often variable, intrinsic 
and extrinsic factors. Finally, complex disorders are 
often highly prevalent and may present at older 
ages, thus preventing a reliable distinction between 
affected and nonaffected populations.

To identify genes associated with migraine, 
several genetic approaches have been applied, the 
most successful of which has been the identification 
of single genes in families with monogenic subtypes 

of migraine. This approach is predicated on the 
assumption that rare monogenic subtypes and 
common multifactorial forms of migraine have 
common genes and related biochemical pathways 
for the trigger threshold and initiation mechanisms 
of migraine episodes. Thus, rare monogenic variants 
may serve as a suitable genetic and/or functional 
model for the common complex forms. In this 
regard, studying the functional consequences of the 
causative gene mutations might hint at pathogenic 
pathways common to all subtypes of migraine.

A second linkage analysis approach often used 
to study complex traits is affected sib-pair analy-
sis, which identifies chromosomal regions shared 
by affected siblings at a higher probability than by 
chance alone. This is then followed by case-control 
association studies testing single nucleotide poly-
morphisms (SNPs) in candidate genes within the 
shared regions. The goal is to identify SNPs, and thus 
gene variants, that statistically differ in frequency 
between case subjects and controls and may under-
lie increased susceptibility to the disease.

A third, hypothesis-driven approach is to directly 
test candidate genes in case-control association 
studies. An interesting new twist to this approach 
will be the application of nonhypothesis-driven 
testing for genome-wide association by scanning 
hundreds of thousands of SNPs in extended and 
clinically homogeneous populations.

V. FAMILIAL HEMIPLEGIC MIGRAINE: 
A MODEL FOR COMMON MIGRAINE
Familial hemiplegic migraine (FHM) is a rare subtype 
of migraine with aura. The diagnostic criteria for 
FHM, as determined by the International Headache 
Society, are presented in Table 1. In brief, FHM is 
characterized by at least some degree of hemipare-
sis during the aura phase. This hemiparesis may last 
from minutes to several hours or even days and 
often patients are initially misdiagnosed with epi-
lepsy. Apart from the hemiparesis, the other head-
ache and aura features of the FHM attack are strik-
ingly similar to those exhibited during common MA 
attacks. In addition to attacks with hemiparesis, the 
majority of FHM patients also experience attacks of 



114

Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

‘normal’ migraine with or without aura.
Thus, from a clinical perspective, FHM seems a 

valid model for the common forms of migraine both 
with and without aura. 

However, it bears mentioning that in 20% of cases, 
FHMmay also be associated with cerebellar ataxia 
and other neurological symptoms such as epilepsy, 
mental retardation, brain edema, and (sometimes 
fatal) coma. To date, three genes for FHM have 
been identified, and, based on unpublished linkage 
results in several families, there are likely more to 
come. These genes are discussed below.

A. The FHM1 CACNA1A gene
In 1996, the first gene linked to FHM was identi-
fied as the CACNA1A gene on chromosome 19p13. 
Responsible for approximately half of all families 
with FHM, the FHM1 gene encodes the ion-conduct-
ing, poreforming α1A subunit of CaV2.1, a neuronal 
voltage-gated calcium channel. The main function 
of CaV2.1 (P/Q-type) calcium channels is to trigger 
the release of neurotransmitters, both at central 
synapses and at the neuromuscular junction. Over 
50 mutations in CACNA1A have been associated 
with a wide range of clinical phenotypes, includ-
ing both pure FHM and combinations of FHM with 
various degrees of cerebellar ataxia and fatal coma 
due to excessive cerebral edema. Mutations in the 
CACNA1A gene have also been linked to disorders 
not associated with FHM, including episodic ataxia 
type 2 (EA2), progressive ataxia, spinocerebellar 
ataxia type 6, and both absence and generalized 
epilepsy. Interestingly, in several FHM families, 
FHM1 CACNA1A mutations were also found in fam-
ily members who did not exhibit FHM but instead 
exhibited ‘normal’ nonparetic migraine, suggesting 
that gene mutations for FHM may also be responsi-
ble for the common forms of migraine, possibly due 
to the contributions of different genetic and non-
genetic modulatory factors.

B. The FHM2 ATP1A2 gene
The second gene identified for FHM does not code 
for an ion channel, but rather for a transporter that 
catalyzes the exchange of Na+ and K+ across the 

cell membrane. The ATP1A2 gene on chromosome 
1q23 encodes the α2 subunit of a Na+/K+-ATPase. 
This enzyme utilizes ATP hydrolysis to transport Na+ 
ions out of the cell in exchange for K+ ions into the 
cell, thereby providing the steep Na+ gradient essen-
tial for the transport of glutamate and Ca2+. During 
development, ATP1A2 is predominantly expressed in 
neurons, but expression shifts to glial cells by adult-
hood. In adults, an important function of this specific 
ATPase is to modulate the removal of potassium and 
glutamate from the synaptic cleft into the glial cell.

Mutations in the ATP1A2 gene cause at least 20% 
of FHM cases and have been associated with pure 
FHM, as well as with FHM together with cerebellar 
ataxia, alternating hemiplegia of childhood, benign 
familial infantile convulsions and other forms of 
epilepsy. Interestingly, in an Italian family, a vari-
ant in the ATP1A2 gene segregated with basilar 
migraine, a subtype of MA characterized by aura 
symptoms attributable to the brainstem and both 
occipital lobes. However, no functional studies were 
reported, precluding a definite conclusion as to 
whether this gene variation is also causally linked 
to basilar migraine. It is also interesting to note that 
ATP1A2 variants were identified in two non-FHM 
migraine families, suggesting that this genemay 
play an important role in the susceptibility to com-
mon forms of migraine.

C. The FHM3 SCN1A gene
The most recent FHM gene identified is SCN1A on 
chromosome 2q24.

This gene encodes the α subunit of a neuronal 
NaV1.1 sodium channel. Voltage-gated sodium chan-
nels are primarily responsible for the generation and 
propagation of action potentials in excitable cells. In 
the brain, NaV1.1 channels are expressed primarily on 
inhibitory neurons, and their absence leads to severe 
ataxia and seizures, presumably due to increased 
neuronal excitability. Different mutations in SCN1A 
are known to be associated with childhood epilepsy 
and febrile seizures.

D. Sporadic hemiplegic migraine (SHM) 
Hemiplegic migraine patients are not always clus-
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tered in families. Sporadic cases in which the patient 
has no affected family members are often seen. 
These cases may indeed represent the first ‘FHM’ 
patient (de novo mutation) in a family. Like FHM, 
SHM has an overlapping clinical phenotype with 
the common forms of migraine; indeed, the diag-
nostic criteria for SHM are identical to FHM except 
for the presence of affected first- or second-degree 
relatives (see Table 1). In addition, SHM and normal 
migraine also show a remarkable genetic epide-
miological relationship. SHM patients have a mark-
edly increased risk of typical migraine with aura, 
and first-degree relatives have an increased risk of 
both MA and MO. Although an initial study reported 
CACNA1A mutations in only 2 of 27 SHM patients, 
when this study was expanded, causal mutations 
were found in the FHM genes in a higher proportion 
of SHM patients, confirming a genetic relationship 
between FHM and SHM. 

E. FHM4 and beyond
Given the relatively rapid path to the discovery of 
three genes linked to FHM, and continually improv-
ing sequencing and screening methods, new FHM 
genes will undoubtedly be discovered. This is sup-
ported by reports of FHM families without identified 
mutations in any of the three FHM genes. Given the 
common pathway in which all three FHM proteins 
play a role (see Section VII), it is likely that new can-
didate genes will encode proteins that play key roles 
in neuronal excitability and/or ion homeostasis.

VI. FUNCTIONAL CONSEQUENCES OF FHM 
MUTATIONS 
A. CaV2.1 (P/Q-type) calcium channel 
(FHM1) 
Upon the initial discovery of four missense muta-
tions in CACNA1A linked to FHM, the path to under-
standing how the mutations give rise to the disease 
seemed relatively straightforward. However, this 
proved to be initially elusive, as functional analyses 
of these four mutations yielded conflicting results. 
In some cases, mutations gave rise to an apparent 
loss of function, while in other cases, a gain-of-func-
tion phenotype was observed. This was in stark con-

trast to CACNA1A mutations linked to EA2, in which 
all mutations studied confer a clear loss-of-function 
phenotype to the channel. To date, 19 FHM1 muta-
tions have been identified in CACNA1A (Fig. 1), and 
most have been studied in heterologous expression 
systems. As with the original four mutations, no 
clear pattern of either loss or gain of function ini-
tially emerged. Because of these conflicting results, 
researchers turned to expressing recombinant 
channels in primary cultured neurons from Cacna1a 
knockout mice lacking endogenous P/Q-type chan-
nels. Four such studies have been published. In three 
studies the mutations caused dramatically reduced 
whole-cell currents when compared with wild-type 
channels. In the fourth, the mutation gave rise to an 
increased current density at negative voltages. The 
functional consequences of the original four muta-
tions on synaptic transmission in cultured neurons 
were also examined, and, consistent with decreased 
whole-cell current density, every mutation caused 
impaired synaptic transmission. Despite the evi-
dence for FHM1 mutations causing a loss-of-func-
tion phenotype, increasing evidence was emerging 
in support of gain-of-function effects. This evidence 
primarily arose from a series of elegant studies 
measuring the single-channel properties of chan-
nels bearing FHM mutations. A careful examination 
of channel open probability and unitary current 
amplitude over a range of voltages revealed that the 
mutant channels exhibit a negative shift in voltage 
dependence, meaning that the channels open more 
readily with less depolarization. This effect was also 
reflected in whole-cell currents measured in S218L 
channels expressed in Cacna1a knockout neurons, 
in which significantly larger currents were observed 
at negative voltages. In all, ten FHM1 mutations, 
including all four original mutations, are reported to 
activate at more negative voltages than wild-type 
channels.

One important lesson learned from these stud-
ies is that reliable functional data cannot always be 
obtained solely using exogenously expressed chan-
nels. Many factors, including the origin species of 
the channel, the splice variant chosen, the accessory 
subunit(s), and the expression level can all influence 
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the results and their interpretation. In addition, 
single-channel measurements (which were so effec-
tive in revealing gain-of-function effects for FHM 
mutations, as discussed above) are technically very 
challenging to perform and analyze. To help over-
come these factors, the mutation can be introduced 
into the orthologous gene in the mouse genome by 
homologous recombination (the so-called gene-tar-
geting strategy, and more specifically the knockin 
strategy). The advantages of this approach are that 
the mutation is present in all relevant splice forms 
of the gene, and the mutant protein is expressed in 
the appropriate tissues, at the appropriate levels, 
at the appropriate developmental stages, and with 
its appropriate binding partners. This strategy was 
employed for the R192Q mutation, which neutral-
izes a positive charge in the first voltage sensor (see 
Fig. 1). In principle, one would predict this mutation 
to decrease voltage sensitivity. However, a detailed 
examination of the channel properties revealed a 
clear gain of function: despite being expressed at 
levels equivalent to wild-type channels, much larger 
currents were observed at negative voltages (at −30 
mV, the current through mutant channels was bet-

ter than three times that of wild-type channels); at 
positive voltages, mutant channels carried the same 
current as wild-type channels. Thus, the increased 
currents at negative voltages could be explained in 
full by a negative shift in activation for the mutant 
channels. This shift is consistent with similar effects 
observed for other FHM1 mutations.

Consistent with the role of CaV2.1 channels in 
mediating transmitter release at the neuromus-
cular junction, the R192Q mutant mice exhibited 
increased transmission from motor neurons. This 
increase was reflected in both a higher frequency 
of miniature (spontaneous) endplate potentials and 
larger evoked endplate potentials, both of which 
showed a gene-dosage effect. Interestingly, the 
effect of the mutation on evoked endplate poten-
tials was observed only when extracellular Ca2+ was 
reduced to subphysiological levels, suggesting a 
ceiling effect in physiological Ca2+ concentrations, 
and perhaps explaining why R192Q patients do not 
present with chronic neuromuscular deficits. As 
discussed in Section III, CSD is believed to be the 
physiological correlate of the migraine aura. The 
naturally occurring mouse Cacna1a mutants tot-

Figure 1

Schematic topographic drawing of the CaV2.1 (α1A) subunit of the P/Q-type voltagegated calcium channel encoded by 

the FHM1 gene CACNA1A. The protein consists of four repeating domains (I–IV), each containing six transmembrane 

helices (S1–S6). The approximate locations of mutations linked to FHM are indicated. Amino acid positions refer to 

GenBank accession number X99897.
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tering and leaner exhibit decreased susceptibility 
for CSD, manifesting as an increased threshold for 
inducing a CSD event. Functionally, these mutations 
convey clear electrophysiological loss-of-function 
effects to the channels. In contrast, in keeping with a 
gain-of-function effect in FHM1, the R192Q knockin 
mice exhibited a decreased threshold for inducing a 
CSD event. Together, these findings suggest a direct 
positive correlation between channel function and 
spreading depression: more Ca2+ influx leads to an 
increased susceptibility for spreading depression 
in the cortex. This may have clinical significance, as 
decreasing calcium channel activity to wild-type 
levels in the brain might help rescue the migraine 
brain.

B. Na+/K+-ATPase α2 transporter (FHM2)
To date, 45 mutations in the ATP1A2 gene have been 
linked to FHM (Fig. 2), and several have been stud-
ied functionally. In vitro assays revealed that mutant 
proteins have decreased transporter activity, rang-
ing from no activity at all to decreased affinity for K+, 

and/or decreased catalytic turnover. Thus, the muta-
tion leads to reduced reuptake of K+ and glutamate 
from the synaptic cleft into glial cells. Because the 
FHM2 mutations impair protein function, it is inter-
esting to compare the FHM2 phenotype with that of 
mice lacking Atp1a2 expression. Two lines of knock-
out mice have been generated, and in both cases 
the mice die immediately at birth due to severe 
motor deficits and failing respiration. Examination 
of the developing embryos revealed neuronal loss 
in the amygdala and piriform cortex secondary to 
neural hyperactivity. Moreover, Atp1a2 knockout 
mice on a 129sv genetic background survive briefly 
(<1 day) but display frequent generalized seizures. 
This finding is particularly interesting, as clinically 
ATP1A2 mutations can cause epilepsy. Heterozygous 
Atp1a2+/- mice are viable but exhibit enhanced fear 
and anxiety following conditioned fear stimuli; 
this is likely due to neuronal hyperactivity in the 
amygdala and piriform cortex. Currently, no Atp1a2 
knockin model of FHM2 is available. However, cer-
tain predictions can be made with regard to pos-

Figure 2

Schematic topographic drawing of the α2 subunit of the Na+/K+-ATPase transporter encoded by the FHM2 gene 

ATP1A2. The protein contains 10 transmembrane helices (S1–S10). The approximate locations of mutations linked to 

FHM are indicated. Amino acid positions refer to GenBank accession number NM_000702.  
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sible effects on cortical excitability. Given the loss-
of-function phenotype identified by functional in 

vitro assays, one would expect increased neuronal 
excitability. In addition, because FHM2 is clinically 
indistinguishable from FHM1, it would be interest-
ing to measure susceptibility to CSD in FHM2 mice.

C. NaV1.1 (FHM3) 
Unlike CACNA1A and ATP1A2, in which a plethora of 
FHM mutations have been identified, to date only 
two mutations in SCN1A have been linked to FHM 
(Fig. 3). The first mutation identified, Q1489K, has 
been functionally studied. However, because of 
well-known SCN1A cDNA instability in bacteria dur-
ing cloning procedures, the mutation was instead 
introduced into the homologous NaV1.5 channel, 
where it acted to accelerate recovery from inacti-
vation. Given that voltage-gated sodium channels 
play a critical role in initiation and propagation of 
action potentials, accelerated recovery from inacti-
vation would likely cause increased neuronal firing. 
The complete picture is not likely to be so simple, 
however. Studies have shown that, unlike NaV1.5, 
NaV1.1 is expressed primarily on inhibitory neurons, 
where increased firing would lead to decreased 
neuronal excitability. In addition, we can infer the 
possible outcome of FHM3 mutations in NaV1.1 by 
considering other missense mutations. For example, 
de novo loss-of-function mutations in SCN1A have 

been linked to severe myoclonic epilepsy in infancy 
(SMEI). It was initially unclear why decreased func-
tion of a channel that drives neuronal excitability 
would lead to increased excitability, but this appar-
ent paradox was resolved when the Scn1a gene was 
disrupted by gene targeting to generate a mouse 
model for SMEI. Heterozygous Scn1a+/- mice exhib-
ited reduced sodium currents in their inhibitory 
neurons, leading to hyperexcitability. A subsequent 
knockin mouse model for SMEI showing epileptic 
activity confirmed these results. The true test of the 
effect of FHM3 mutations will await either in vitro 
functional assays in NaV1.1 or the generation of an 
FHM3 knockin mouse model. Until then, the avail-
able knockout mouse may serve as a suitable model 
to examine FHM and common migraine.

VII. FHM AS AN IONOPATHY: IDENTIFYING 
A COMMON THEME AMONG FHM 
SUBTYPES 
The present challenge is in understanding how 
mutations in three different genes encoding three 
different proteins can cause similar (or even identi-
cal) clinical outcomes. Currently, FHM (and perhaps 
migraine in general) can best be described as a 
generalized hyperexcitability due to impaired ion 
homeostasis. Figure 4 shows a simplified schematic 
of a synapse between an excitable presynaptic neu-
ron and a postsynaptic neuron, as well as input from 

Figure 3

Schematic topographic drawing of the NaV1.1 subunit of the voltage-gated sodium channel encoded by the FHM3 

gene SCN1A. The protein contains four repeating domains (I–IV), each consisting of six transmembrane helices (S1–S6). 

The approximate locations of mutations linked to FHM are indicated. Amino acid positions refer to GenBank accession 

number AB093548.
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an inhibitory interneuron. Both the localization of 
the FHM protein and the nature of the defect will 
determine the net effect of the mutation on overall 
brain activity.

A. FHM1
CaV2.1 is depicted at the presynaptic terminal of 
excitable neurons, where a gain of function will 
increase transmitter release. It bears mentioning, 
however, that this same channel is also present at 

nerve terminals of inhibitory neurons, where the 
FHM1 mutation may serve to dampen excitability, 
perhaps partially protecting the brain during an epi-
sodic attack.

B. FHM2
Early in development, the Na+/K+-ATPase α2 subu-
nit is expressed in neurons. However, in adult brain, 
expression is predominantly in glial cells, which 
play a critical role in removing transmitters and K+ 

Figure 4

Cartoon depicting a glutamatergic synapse in the central nervous system and the functional roles of proteins 

encoded by the FHM1, FHM2, and FHM3 genes. CaV2.1 calcium channels are located in the presynaptic terminal of 

excitatory and inhibitory neurons. In response to an invading action potential, these channels gate, allowing Ca2+ to 

enter and triggering vesicle fusion and glutamate release into the synaptic cleft. K+ in the synaptic cleft is removed 

in part by the action of the Na+/K+-ATPase located at the surface of glial cells (astrocytes). Removing extracellular K+ 

serves to dampen neuronal excitability and generates a Na+ gradient, which drives uptake of glutamate from the 

cleft by transporters, for example, EAAT1. Lastly, the NaV1.1 voltage-gated sodium channel is expressed in inhibitory 

interneurons, where they serve to initiate and propagate action potentials. Gain-of-function mutations in CaV2.1 and 

loss-of-function mutations in the ATPase and NaV1.1 will each lead to a net effect of increased general excitability. 



120

Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 89

from the synaptic cleft. Therefore, loss-of-function 
mutations in this protein will likely lead to increased 
excitability. Support for this comes from a mutation 
in SLC1A3 in a sporadic patient with migraine and 
alternating hemiplegia. SLC1A3 codes for the EAAT1 
glutamate transporter expressed in glial cells, and 
functional studies of the mutant protein revealed dra-
matically impaired glutamate transport. Moreover, 
knocking down endogenous EAAT1 levels with anti-
sense oligonucleotides caused increased extracellu-
lar glutamate levels and excitotoxicity.

C. FHM3
NaV1.1 is expressed primarily in inhibitory interneu-
rons, where a loss of function (e.g., as seen with 
SMEI) would dampen inhibitory input, again leading 
to overall increased excitability.

VIII. CONCLUDING REMARKS
Migraine is a multifactorial episodic disorder of 
the brain, affecting a large percentage of the gen-
eral population. The high prevalence, combined 
with the highly disabling nature of the disease, 

causes migraine to rank as high impact on the lives 
of patients and their families, as well as society as 
a whole. Although many fundamental questions 
remain unanswered, the work of many investiga-
tors has greatly expanded our understanding of 
the triggers and underlying mechanisms of the 
migraine attack. The identification of FHM genes 
has allowed the development of genetic screening 
methods for diagnosing familial and sporadic hemi-
plegic migraine. In addition, employing the power 
of gene-targeting methods has yielded mouse mod-
els of FHM, and these mice have proven valuable in 
the study of the physiology of migraine, and will 
undoubtedly help guide research in the develop-
ment of migraine prevention and treatment. 

Het bovenstaande artikel verscheen in 2008 als hoofdstuk 

3 in Advances in Genetics, Volume 63, Ion Channel 

Diseases (Elsevier Inc.). Auteurs: C.F. Barrett, A.M.J.M. van 

den Maagdenberg, R.R. Frants en M.D. Ferrari.

Via Rightslink verleende Elsevier toestemming tot 

opneming van dit materiaal in het Jaarboek van Diligentia.
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Samenvatting
In de jaren vijftig van de vorige eeuw lanceerde 
Robert G. Edwards zijn visie dat kinderloze echtpa-
ren geholpen zouden kunnen worden door middel 
van bevruchting van de eicel van de moeder buiten 
het lichaam, waarna de bevruchte cel vervolgens 
wordt teruggeplaatst in de baarmoeder. Er was 
echter in die tijd nog relatief weinig bekend over de 
humane embryologie. Ofschoon in vitro fertilisatie 
onder bepaalde omstandigheden bij andere soor-
ten was gelukt, bleek de levenscyclus van humane 
eicellen sterk te verschillen van de cyclus bij andere 
zoogdieren.

Vandaar dat Edwards, voordat hij tot zijn kunst-

stukje kwam, eerst de biologische grondbeginselen 
van humane eicellen moest ontrafelen. Dat betrof 
vragen als: in welke fase van de levenscyclus kunne 
humane eicellen bevrucht raken, welke componen-
ten controleren die levenscyclus en welke condities 
zijn er nodig voor geactiveerd sperma om een eicel 
te bevruchten? Gedurende dit proces heeft hij het 
meeste van wat wij nu weten over humane repro-
ductie blootgelegd.

Nu, 32 jaar na de eerste IVF-geboorte, zijn de vier 
miljoen IVF-baby’s de trotse pleitbezorgers voor 
deze techniek. Wie anders dan zij kunnen aangeven 
dat de methode, die leidde tot hun eigen conceptie, 
de Nobelprijs waard is? 

De Nobelprijs voor Geneeskunde 2010 verklaard: In vitro fertilisatie

Prof. dr F.M.Helmerhorst1

Afdeling Gynaecologie en Klinische Epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

1. Nobelprijs fysiologie / geneeskunde: het proces2

In de documentatie over deze Nobelprijs staat het 
volgende vermeld over de zorgvuldige procedures 
die voorafgaan aan de toekenning: 
•  The candidates eligible for the Nobel Prize in 

Physiology or Medicine are those nominated by 
qualified persons 

•  Nomination to the Nobel Prize in Physiology or 
Medicine is by invitation only. 

•  The Nobel Committee sends confidential forms 
to persons who are competent and qualified 
to nominate candidates for the Nobel Prize in 
Physiology or Medicine. 

•  The names of the nominees and other 
information about the nominations cannot be 
revealed until 50 years later.

•  Qualified Nominators:
- Members of the Nobel Assembly 
- Members of the medical class of the Royal 

Swedish Academy of Sciences
- Nobel Laureates in Physiology or Medicine
- Holders of established posts as professors at 

the faculties of medicine in Sweden and holders 
of similar posts at the faculties of medicine or 
similar institutions in Denmark, Finland, Iceland 
and Norway

- Holders of similar posts at no fewer than six 
other faculties of medicine selected by the 
Assembly

- By invitation.
•  The Nobel Assembly at ‘Karolinska Institutet’ 

is responsible for the process and choice 
(50 members). 

•  The Nobel Committee is the working body that: 
- screens the nominations and 
- selects the candidates for the Physiology or 

Medicine Prize 

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 18 april 2011
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- It consists of five members and the 
secretary of the Nobel Assembly:
•  Klas Kärre (Chairman)  

Professor of Molecular Immunology
•  Göran K. Hansson (Secretary)  

Professor of Experimental 
Cardiovascular Research

•  Jan Andersson (Member)  
Professor of Infectious Diseases

•  Urban Lendahl (Deputy Chairman) 
Professor of Genetics

•  Rune Toftgård (Member) 
Professor of Environmental Toxicology

•  Juleen Zierath (Member)  
Professor in Clinical Integrative Physiology.

Het Nobel Committee is bij uitstek gekwalificeerd voor de selectie van de prijswinnaar, zoals blijkt uit de 
Hirsch index van de leden. Bij een index van 30 en hoger hoort men echt bij de top in dit vak.

Hirsch index: aantal citaties meest geciteerde artikelen/ 

aantal citaties van de rest van de artikelen.

2. Nobelprijs 2010 fysiologie / 
geneeskunde 2010: dr. R.G. Edwards
Het curriculum vitae van dr. Edwards hieronder 
laat zien dat het behalen van de Nobelprijs ook 
mogelijk is zonder een opleiding aan topscholen 
en topuniversiteiten. Pas op zijn 38ste kreeg hij 
een betrekking in Cambridge, aan een college dat 
niet lang daarvoor was opgericht. Vele jaren heeft 
Edwards besteed aan zorgvuldig onderzoek, alle 
stappen nauwkeurig overwegend, met een kleine 
groep collega’s en medewerkers. Van hen moet 
vooral Patrick Steptoe (overleden in 1988) worden 
genoemd. Ook de financiële ondersteuning door 
onderzoekorganisaties kwam pas 
laat op gang, in wezen pas na het 
eerste eclatante succes. 

Bob Edwards, a life3 
•  born 27 Sept. 1925, Manchester 
•  Manchester Central High School 
•  British Army
•  undergraduate studies in agriculture at the 

University of Wales, Bangor
•  studied at the Institute of Animal Genetics, 

University of Edinburgh: 1955 Ph.D. 

•  1963 - University of Cambridge (fellow at 
Churchill College)4 

•  1984 - Fellow of the Royal Society
•  1985 - Professor of Human Reproduction; founder 

of European Society of Human Reproduction & 
Embryology5

•  1986 - founder of the journal Human 
Reproduction6

•  1986-00 editor-in-chief of Human Reproduction
•  1990 - emeritus
•  2001 - Albert Lasker Clinical Medical Research 

Award7

•  2010 - Nobelprize.

Wat is IVF, waarom en succes?8

Wat is IVF?9 De volgende vier stappen kunnen worden 

onderscheiden:

•  Ovariële stimulatie
•  Eicelverzameling
•  In vitro fertilisatie
•  Embryo transfer. 
Waarom? In de volgende gevallen is IVF de 

aangewezen weg: 

•  Tuba-pathologie bij de vrouw
•  Te weinig zaadcellen
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•  ‘unexplained subfertility’.
Succes. Dit bedraagt 25% per poging 

(in de natuur 10% per maand!) en 

wordt bereikt door selectie van: 

•  de beste eicel
•  de beste (sterkste) zaadcel
•  het beste embryo

Voorwerk dat leidde tot de 

geboorte van Louise Brown in 

1978

Publicaties van dr. R.G. Edwards:
•  1935 - Pincus (USA): in vitro groei 

oocyten 
•  1959 - Chang (USA): in vitro 

fertilisatie konijnen-eicellen 
•  1962 - Ingram (USA): LH inductie van ovulatieproces
•  1965 - Edwards (UK): kennis van de maturatie van 

eicellen10

•  1968 - Steptoe: laparoscopische punctie follikel11

•  1969 - Bavister & Edwards: oocyt kweekcondities
•  1971 - geen gemakkelijke weg: ‘Why the Medical 

Research Council refused Robert Edwards and 
Patrick Steptoe support for research on human 
conception in 1971’.12

Wat is het effect van IVF (geweest)?

Voordelen

Patiëntenzorg: 
•  IVF kinderen
 - Tenminste 4 miljoen ter wereld gebracht
 - In ‘high income’ landen: 4% van de bevolking.
•  Andere technieken: Assisted Reproductive 

Technologies ART 
 - Controlled ovarian hyperstimulation (COHS)
 - Intra-uterine insemination (IUI)
 - IVF / Intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI)
 - Zaadcellen uit bijbal / zaadbal
 - Uit de vrieskist
  •  zaadcellen
  •  eicellen
  •  embryo 

 - Donor gameten / embryo
 - Draagmoeder 
 - Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD).

Wetenschap:
•  Zicht op fertilisatie
•  Enig zicht op implantatie
•  Klonen: zie NRC 2 april 2010 (Wetenschap p. 4) en 

5 februari 2009 ‘Menselijke embryo’s gekloond, 
nu met werkend DNA’; prof. Christine Mummery: 
‘stamcellijnen, dus geen embryonale stamcellen’ 

•  Stamcellen / kiemcellen: NRC 24 maart 2011 
‘stukjes jong teelbalweefsel (vers/diepvries), na 
een maand rijp sperma… weer muizen geboren. 
Die dieren waren gezond en vruchtbaar. Dat 
schrijven Japanse onderzoekers vandaag in 
Nature.’

Nadelen

•  Perinatal outcome of singletons and twins 
after assisted conception: a systematic review 
of controlled studies:13 ‘Singleton pregnancies 
from assisted reproduction ha ve a significantly 
worse perinatal outcome than non-assisted 
singleton pregnancies, but this is less so for 
twin pregnancies. In twin pregnancies, perinatal 
mortality is about 40% lower after assisted 
conception compared with natural conception.’

•  Commercie.

Publicaties van dr. R.G. Edwards.
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3. Laatste vraag: waarom geen 
Nobelprijs voor….

Noten
1. F.M.Helmerhorst@lumc.nl

 www.leidenuniv.nl/professoren/show.php3-medewerker_id=834.htm

2. http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/nomination/ 

3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Edwards 

4.  http://www.chu.cam.ac.uk/ 

5. http://www.eshre.eu/home/page.aspx/2

6.  http://humrep.oxfordjournals.org/ 

7. http://www.laskerfoundation.org/ 

8. http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/adv.html

9. http://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_fertilisation

10. http://www.dnatube.com/video/2076/NurseReviewOrg-Animation-on-Oogenesis

11. http://nl.wikipedia.org/wiki/Laparoscopie 

12. http://humrep.oxfordjournals.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/content/25/9/2157.long 

13. http://www.bmj.com.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/content/328/7434/261.long

Gregory Pincus

1903-1967.

Min Chueh Chang

1908-1991.

Katherine McCormick

1875-1967.

Margaret Sanger

1879-1966.


