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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA
Over het seizoen 2011-2012

Het afgelopen verenigingsjaar is uitstekend verlopen, met wederom 15 lezingen. Op de meeste
maandagavonden was het aantal toehoorders zeer
groot, namelijk tussen de 250 en 350. Het aantal
leden van Diligentia was constant, ca. 460.
Sinds enkele jaren organiseert Diligentia drie bijzondere lezingen: de Kennismakingslezing (KML),
de Jong Diligentia Lezing (JDL) en de lezing
“De Nobelprijs Verklaard”. Dit jaar hield Prof. dr.
R. Verpoorte de KML, over “Geneesmiddelen en
planten”, en Prof. dr. B.D.F. Jacobs de JDL, met als
onderwerp “Waarom alle OV-chipkaarten alweer
vervangen moeten worden”. De lezing over een
Nobelprijs, in het najaar 2011 toegekend voor scheikunde, werd gehouden door prof.dr. T.W.J. Janssen
en had als titel “Quasikristallen”.
Soms wordt ons gevraagd hoe wij het lezingenprogramma samenstellen. Dit gebeurt als volgt:
gedurende het jaar wordt een groslijst met onderwerpen voor lezingen en namen van potentiële
sprekers opgesteld, vaak met suggesties van
leden. Medio januari maakt het bestuur hieruit een
keuze, zowel van onderwerpen als van sprekers.
Voor elke avond worden twee keuzen vastgelegd.
Daarbij volgen wij zoveel mogelijk de richtlijn dat
er vier lezingen over een natuurkundig onderwerp worden gehouden, twee over scheikunde,
twee over biologie, twee over geneeskunde en
verder lezingen over sterrenkunde, wiskunde, etc.
Hierna gaat een bestuurslid de potentiële sprekers
benaderen en wordt in de volgende maanden het
definitieve programma vastgesteld.

De jaarlijkse excursie ging naar de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) bij Vlissingen
en de nabijgelegen Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), die de kerncentrale
Borssele beheert.
Het jaarlijks overleg van ons bestuur met het
bestuur van de Stichting Diligentia-Pepijn is nuttig
om de samenwerking soepel te laten verlopen.
Tevens hebben wij dit jaar voor het eerst een overleg georganiseerd tussen een aantal bestuursleden
en de contactleraren van de scholen die lid zijn.
Bestuursleden of docenten reikten aan elk van de
zes Haagse scholen die lid zijn van Diligentia, de
Diligentiaprijs voor scholieren uit aan een examenleerling met uitzonderlijke resultaten in de bètavakken. De namen van de prijswinnaars en de
scholen vindt u in de tabel na dit verslag.
De financiële positie van de Maatschappij is goed.
De contributie werd afgelopen jaar verhoogd tot
€ 35, zoals reeds was goedgekeurd op de ledenvergadering van 2009.
Het bestuur kwam bijeen op 7 december 2011 en
4 april 2012. In de Algemene Ledenvergadering,
die plaatsvond op 21 november 2011, werden de
bestuursleden Kalff, Kuijken, Sterk, Vogtländer en
Weijma met algemene stemmen voor een periode
van drie jaar herkozen.
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Verslag van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia

Tot slot: op 5 juni 2012 kregen wij het eervolle
bericht dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten het predicaat “Koninklijk” van onze vereniging
te verlengen. De Maatschappij ontving dit predicaat
in 1953.
Het bestuur
september 2012
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Diligentiaprijs voor scholieren
Uitgereikt aan eindexamenkandidaten voor
een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Maerlant Lyceum
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Maerlant Lyceum
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Maerlant Lyceum
Segbroek College
Gymnasium Haganum
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Maerlant Lyceum
Segbroek College
Gymnasium Haganum
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Maerlant Lyceum
Segbroek College
Gymnasium Haganum
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Gymnasium Sorghvliet
Maerlant Lyceum
Segbroek College
Gymnasium Haganum
Sint-Maartenscollege

Britt van Pelt
Michiel Kosters en Hok San Yip
Mink Verbaan
Bryan Tong Minh
Bram Doedijns
Joen Hermans
Lisette van Niekerk
Maarten Kieft
Just Ruitenberg
Drian van der Woude
Irfan Dogan en Eric Schols
Wiet van Lanschot
Saskia Camps
Nadia Petkova
Annelotte Mudde
Boris de Graaff
Pieter van Loenen
Rosa Sterkenburg
Paul van de Vijver
Leon Loopik
Viktor van der Valk en Niels Hunck
Pieter Potuijt
Vyaas Baldew
Ahlem Halim
Folkert Kuipers
Matthijs Hermans
Salomon Voorhoeve
Floris Swets
Carlo Hoogduin
Chiara Kessler
Roos de Blécourt
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Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia

Oprichting in 1793
Het Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeerte werd in 1793 in Den Haag
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden
door voordrachten en demonstraties met instrumenten op de hoogte te brengen van de vorderingen van de natuurwetenschappen. De Maatschappij
beschikte over een verzameling natuurwetenschappelijke instrumenten, die nu zijn ondergebracht in
het Museon. Een selectie van deze instrumenten
wordt tegenwoordig tentoongesteld in Diligentia.

Naamgeving
De oorspronkelijke naam, ‘Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeerte’, werd
in 1805 veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en
Letterkunde’ en in 1859 gewijzigd 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 koetshuis, 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 ontstond. In 1985 werd de exploitatie van het gebouw,
wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst
en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Stichting Kunstkring Diligentia. In
2002 werden het gebouw Diligentia en de grond
aan de gemeente ’s-Gravenhage overgedragen en
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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 klimopen 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 natuurwetenschappen in brede zin, zoals de disciplines natuurkunde,
scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde. De Maatschappij verwezenlijkt dit door in de periode september tot april minstens 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 volgen voor toehoorders buiten het vakgebied. Leden
krijgen het jaarboek ‘Natuurkundige Voordrachten’,
Nieuwe Reeks, waarin 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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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

Voorzitter

Bestuursleden

Secretaris

Penningmeester

Van 1793-1859

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

Mr. P.A.R. van Ouwenaller,

Mr. P.A.R. van Ouwenaller

wisselt het

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

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

voorzitterschap

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

Kasteels, Mr. B. van der Haer,

maandelijks

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

G.J. van der Boon Mesch,

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

Mr. G.W. Verwey Mejan, Mr.

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

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

Dr. E.J. van Maanen, Mr. D.J. Heeneman, Mr. G.W.

v.d. Helm, Dr. A. Vrolik

Mr. B. van der Haar

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.
Dr. A. Vrolik

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

Dr. G.H. Muller

Dr. G.H. Muller

1859-1882

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

1840-1885

1840-1885

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
R.A.W. Sluiter

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

1882-1885

H. van Cappelle, Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G.
Everts, Dr. L.J. Egeling, F. de Bas, J. van Rijn van
Alkemade

Dr. L.J. Egeling

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

Dr. G.J.M. Coolhaas

Dr. G.J.M. Coolhaas

1885-1888

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

1885-1919

1885-1919

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

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

1888-1893

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

R.A.W. Sluiter

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

1893-1898

Bijlveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, N.Th.
Michaelis, Dr. R.S. Tjaden Modderman, Dr. H. de
Zwaan
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Naamlijst van bestuursleden

Voorzitter

Bestuursleden

N.Th. Michaelis

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

1898-1904

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

Secretaris

Penningmeester

Evers, Dr. R.S. Tjaden Modderman, Dr. H. de
Zwaan, E.K.G. Rose
Dr. E.H. Groenman

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

E.F. Hardenberg

E.F. Hardenberg

1904-1921

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

1919-1949

1919-1949

B.K.G. Rose, Dr. T.W. Beukema, 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.
Vroesom de Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart,
Dr. H.J. Coert
J.H. Beucker

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

Andreae 1921-1926

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

D. Hannema

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

1926-1931

Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg, W.C.J. Smit,
Prof. dr. J. Kraus, Dr. A. Schierbeek,
Ir. A.Th. Kapteyn, Mr. W.C. Beucker Andreae

Prof. dr. J. Kraus

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

1931-1934

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. Schierbeek

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

Dr. W.P.J. Lignac

Dr. W.P.J. Lignac

1934-1959

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

1949-1984

1949-1969

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. ir. J.L. van

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

Soest 1959-1969

Halbertsma (1959-1963), Mw. dr. M.P.M. Erlee
(1959-1998), Ir. G. van Iterson (1963-1975),
Mw. ir. H.F. Hazewinkel (1963-1972),
Ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984),
Prof. ir. Y. Boxma (1968-1985)

Prof. ir. IJ. Boxma

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

Drs. C. van den Brandhof

1969-1980

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

1969-1982

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

14

Ir. M.J. Bottema

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

1980-1982

Dr. E. Talman (1981-1996)
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Naamlijst van bestuursleden

Voorzitter

Bestuursleden

Secretaris

Penningmeester

R.R. Drion

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

Dr. E. Talman

1982-1984

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

1982-1996

Ir. M.J. Bottema

Ir. P. Waasdorp (1984-1998).

Mw. J.W.M. Evers

1984-1986

In september 1985 zijn de kunstactiviteiten

1984-1999

overgegaan van de Kon. Maatschappij naar de
Stichting Kunstkring Diligentia.
Mw. dr. M.P.M. Erlee

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

1986-1988

(1987- )

Mr. R.R.J.F.H. Muller
1988-1990
Dr. ir. G.P. de Loor

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

1990-1995

(1990-2004),
Mr. L. van Solkema (1990-2007),
Drs. R. Arlman (1994-2005)

Prof. dr. R. van Furth

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

Dr. P.N.J. Wisse (1996-2004)

Drs. R. Arlman 1996-2005

1995-

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

redactie jaarboek,

Mr. L. van Solkema

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

Mw. dr. G.H. Okker-

2005-2006

Prof. ir. P. Hoogeboom (1998- ),

Reitsma (1996-2006)

Dr. ir. J.G. Vogtländer

Dr. H. Weijma (1999- ),

bestuurssecretariaat;

(2006- )

Mw. dr. M.J. Blankwater (2004- ),

ledenbestand, Mw. dr.

Drs. A.E.R. Kalff (2005- ), Prof. dr. P.J. Sterk (2005- ),

M.J. Blankwater (2006- )

Dr. ir. J.G. Vogtländer (2005-

ledenbestand, Drs. A.E.R.

),

Mr. J.W. Andringa (2007- ),

Kalff (2006- ) contact

Prof. dr. K.H. Kuijken (2008- )

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
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Alfabetisch register van de voordrachten

In de periode 1988-2012

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

A
Acket, prof. dr. G.A.
Abrahams, prof. dr. J.P.
Ale, prof. dr. B.J.M.
Andel, dr. M.V. van

1994/1995
2004/2005
2004/2005
1999/2000

Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers
Visualisatie van fundamentele levensprocessen
Risico’s nemen of risico’s lopen
Serendipiteit: de ongezochte vondst

B
Baal, prof. dr. P.J. van
Baal, prof. dr. P.J. van
Baar, prof. dr. ir. H.J.W. de

1993/1994
2004/2005
2005/2006

Baede, dr. A.P.M.
Bailes, prof. dr. M.
Bais, prof. dr. ir. F.A.
Bakels, mw. prof. dr. C.C.
Bakker, prof. dr. H.J.
Ballieux, prof. dr. R.
Barthel, dr. P.D.
Beckers, dr. G.J.L.
Beenakker, prof. dr. C.W.J.
Bekkum, prof. dr. ir. H.

2000/2001
2006/2007
2008/2009
1997/1998
2008/2009
1988/1989
1992/1993
2004/2005
2003/2004
1995/1996

In afwachting van het zesde quark
HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling
De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische
Oceaan
Heel de atmosfeer
The most evil stars in the universe
Keerpunten in de natuurwetenschappen
Biologie in de archeologie
Ultrasnelle proton-estafette in water
Psyche, hersenen en immuunsysteem
De verste verten in het heelal
Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak
Chaotische elektronen
Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend
aantal toepassingen
Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha,
beta en gamma
Honderd jaar elementaire deeltjes
Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld
Lab on a chip: nanotechnologie voor de
gezondheidszorg
Quantumzwaartekracht
De introductie van de westerse geneeskunde in Japan
Rekenen en tekenen met getallen

Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van 2006/2007
Berends, prof. dr. F.A.
1999/2000
Berends, prof. dr. F.A.
2006/2007
Berg, prof.dr.ir. A. van den
2011/2012
			
Bergshoeff, prof.dr. E.A.,
2011/2012
Beukers, prof. dr. H.
1996/1997
Blij, prof. dr. F. van der
1989/1990

N
C
X/T
X

N
N
B
A
S
X
B
N
M
S
B
N
C
X
N
X
T
N
M
W
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Boddeke, dr. R.
Bolhuis, prof. dr. J.J.
Boom, prof. dr. R.
Bouwmeester, prof. dr. D.
Bovenberg, mr. dr. J.A.
Brabander, mw. dr. E.E.M. de
Brakefield, prof. dr. P.M.
Brakman, prof. dr. P.

1994/1995
2004/2005
2008/2009
2008/2009
2009/2010
2001/2002
2005/2006
1992/1993

Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek
B
Op zoek naar het brein achter ons geheugen
B
IJzer: meester der metalen?
T
Quantumsuperpositie en quantumteleportatie
N
Eigendom van DNA
X
Coatings: van kunst naar wetenschap
C
Evolutie van ontwikkelingspatronen
B
Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van
vetachtige stoffen en bindweefsel
M
Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta
G
Fijn stof
X
De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal:
LOFAR en de Epoche van Reïonisatie
S
Het brein in beeld: neuroradiologie
M
Quantum computing
T/W
Veilig achter los-opgestoven zand
G
Omgaan met botarmoede
M

Brouwer, prof. dr. A.
Brunekreef, prof. dr. ir. B.
Bruyn, prof. dr. A.G. de

1992/1993
2007/2008
2004/2005

Buchem, prof. dr. M.A. van
Buhrman, prof. dr. H.M.
Bijker, prof. dr. ir. E.W.
Bijvoet, prof. dr. O.L.M.

2009/2010
2004/2005
1988/1989
1992/1993

C
Cohen Stuart, prof. dr. M.A.
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L.
Craats, prof. dr. J. van de

2009/2010
2005/2006
1991/1992

Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen
C
Plaattektoniek en aardse risico’s
G
De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden
van de muziek
W

D
Daan, dr. S.
Daan, prof. dr. S.
Dalen, prof. dr. D. van
Damhuis, ing. M.H.
Dicke, prof. dr. M.
Dieks, prof. dr. D.G.B.J.
Dijkgraaf, prof. dr. R.H.
Dijkgraaf, prof. dr. R.H.
Dik, prof.dr. J.
Dishoeck, mw. prof. dr. E. van
Dogterom, mw. prof. dr. A.M.
Dokkum, prof.dr. P. van
Drent, prof. dr. E.
Drenth, prof. dr. J.
Driel, prof.dr. R. van
Duijn, mw. prof. dr. C.M. van

1993/1994
2003/2004
1992/1993
1998/1999
2004/2005
1997/1998
2000/2001
2004/2005
2011/2012
1995/1996
2002/2003
2011/2012
1999/2000
1988/1989
2011/2012
2003/2004

Slapen en waken, regeling en functie
B
De biologische klok: Timing van gedrag op een draaiende planeet B
De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer
W
Spraaktechnologie in een telecommunicatie-omgeving
N
Planten ‘roepen’ om hulp
B
Bohr en Bell
N
Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid
N
Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd
N
Herkomst en veroudering van kunstwerken
C/T
Interstellaire moleculen en de vorming van sterren
S
Bio-assemblage, krachten uitgeoefend door microtubuli
N
De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels
S
Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium
C
De verrassende werking van enzymen
B
Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen?
B
Op jacht naar zieke genen
M

E
Eb, prof. dr. A.J. van der
Ebert, mw. prof. dr. U.M.

1995/1996
2005/2006

Eiben, prof. dr. A.E.
Engelen, prof. dr. J.J.
Erkelens, prof. dr. D.W.

1999/2000
2001/2002
1996/1997

Gentherapie
Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren
groeien en vertakken
Evolutionary computing
Detector voor kosmische neutrino’s
Van Vetten en Vaten

M
N
T
N
M
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F
Falcke, prof. dr. H.

2010/2011

Fehr, dr. S.
Falkenburg, prof. dr. J.H.F.
Feringa, prof. dr. B.L.
Ferrari, dr. M.D.
Ferrari, prof. dr. M.D.
Fibbe, prof. dr. W.E.
Fodde, prof. dr. R.
Frankena, prof. dr. ir. H.J.
Franx, prof. dr. M.
Frenkel, prof. dr. D.
Frenken, prof. dr. J.W.M.
Frijns, prof.dr.ir. J.H.M

2010/2011
2004/2005
2007/2008
1991/1992
2010/2011
2006/2007
2002/2003
1998/1999
1999/2000
2003/2004
1999/2000
2011/2012

G
Geer, mw. prof.  dr. S.A. van de
Gemert, dr. ir. M.J.C. van
Gen, prof. dr. A. van der
Gittenberger, prof. dr. E.
Goulmy, mw. prof. dr. E.A.J.M.
Greenberg, prof. dr. J.M
Griessen, prof. dr. R.P.
Griessen, prof. dr. R.P.

2003/2004
1989/1990
1996/1997
2007/2008
2005/2006
1992/1993
1988/1989
2010/2011

Griffioen, dr. J.
Grind, prof. dr. ir. W.A. van de
Groen, dr. K.
Groot, prof. dr. H.J.M. de
Groot, prof.dr. H.J.M. de
Grootendorst, prof. dr. A.W.
Grootenhuis, dr. P.D.J.
Grünwald, prof.dr. P.D.

1995/1996
1990/1991
1997/1998
2002/2003
2011/2012
1998/1999
1996/1997
2011/2012

H
Haan, prof. dr. ir. F.A.M. de
1996/1997
Hagoort, prof. dr. P.
2008/2009
Halsema, drs. D. van
1994/1995
Hanssen, prof. dr. ir. R.F.
2009/2010
Heise, dr. J.
1993/1994
Heijnen, prof. dr. ir. J.J.
2009/2010
Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van
2006/2007
Helmerhorst, prof.dr. F.M.
2010/2011
Hendrickx, dr. J.J.P.
1990/1991
Hermans, prof. dr. L.J.F.
1996/1997
Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van
2010/2011
Heuvel, prof. dr. E.P.J. van den 2005/2006

LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf
Drentse terpen
Quantum information-theory and cryptography
Immunotherapie van bloedziekten
Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren
Migraine: nieuwe inzichten in de behandeling
Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte
Stamcelbehandeling: feiten en beloften
Darmkanker en aspirine, van gen naar kliniek
Optische interferometrie
De toekomst van de Sterrenkunde
Eerste fasen van kristalvorming
Oppervlakken in beweging
Cochleaire implantaten

S
W
M
C
M
M
M
M
N
S
N
N
M

Een zeker toeval
Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen
De relatie tussen voeding en kanker
De windingsrichting van slakkenhuisje in breder perspectief
Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker
Laboratorium Astrofysica
Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik?
Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof
in metalen
Verspreiding van verontreiniging in het grondwater
Natuurlijke en artificiële intelligentie
Het Rembrandt Research Project
Membraaneiwitten en NMR
Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof
De laatste stelling van Fermat. De geschiedenis van een probleem
Moleculen modelleren met computers
Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B.

W
M
M
B
M
S
N

Gevaren van bodemverontreiniging
Over taal en hersenen
Radar interferometrie vanuit de ruimte
Geofysica vanuit de ruimte
Het waarnemen van zwarte gaten
De cel als chemische fabriek
Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen
Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie
Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia
Voortbewegen op eigen kracht
Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip
Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren

G
X
N
G
S
C
N
M
M
N
C
S

N
G
X
X
C
C
W
C
W
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Hilgenkamp, prof. dr. J.W.M.
Hilgevoord, prof. dr. J.
Hoeijmakers, prof. dr. J.H.J.
Hoekman, dr. ir. D.H.
Hoekstra, prof. dr. P.
Hoekstra, prof. dr. R.F.
Hoekstra, prof. dr. R.F.
Hofstraat, prof. dr. J.W.
Hol, prof. dr. ir. W.G.J.

2009/2010
1988/1989
2007/2008
1999/2000
2003/2004
1998/1999
2006/2007
2005/2006
1990/1991

Hollander, prof. dr. A.P.
Hooff, prof. dr. J.A.R.A.M. van
Hooft, prof. dr. G. ’t
Hooft, prof. dr. G. ’t
Hoogeboom, ir. P.
Horn, dr. L.J. van den
Horzinek, prof. dr. M.C.
Houtsma, prof. dr. A.J.
Hovenier, prof. dr. J.W.
Hueting, dr. R.
Huizinga, dr. T.W.J.

2002/2003
2000/2001
1990/1991
1993/1994
1991/1992
1988/1989
1993/1994
1995/1996
1990/1991
1989/1990
1995/1996

I
Icke, prof. dr. V.
Ingen Schenau,
prof. dr. ir. G.J. van
Israël, dr. F.P.

20

Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje
Het vreemde van quantummechanica
Hoe tikt de biologische klok?
Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming
Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag
Sex: een evolutionair raadsel?
Evolutie van genetische transmissie
Moleculaire geneeskunde
Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van
geneesmiddelen
Grenzen aan sportieve prestaties
De Biologie van Macht
Unificatie theorieën van de natuurkrachten
De zwaartekracht
Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen
Fysica en Supernovae
Aids bij de kat
Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen
De atmosferen van de planeten
Het milieu als economisch goed
Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten,
matige winst voor patiënten

N
N
M
T
G
B
B
M
M
X
B
N
N
T
S
B
T
S
D
M

2007/2008

De toekomst van het Heelal

S

1991/1992
1998/1999

De mechanica en energetica van het schaatsen
Het reusachtige radiostelsel Centaurus A

T
S

J
Jacobs, prof.dr. B.D.F.
2011/2012
Jansen, prof. dr. J.A.
2004/2005
Janssen, ir. H.J.T.
1988/1989
Janssen, prof.dr. T.W.J.
2011/2012
Janssen, ir. W.P.S.
1998/1999
Jetten, prof.dr.ir. M.S.M.
2011/2012
			
Jochemsen, dr. R.
1996/1997
Jong, prof. dr. T. de
2003/2004
Jongh, prof. dr. L.J. de
1993/1994
Jonker, prof. dr. P.P.
2009/2010

Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden W/X
Biomaterialen en tissue engineering
M
DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium
X
Nobelprijs scheikunde 2011: quasikristallen
C
De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden
T
De ontdekking van “onmogelijke” microben in de koolstof- en
stikstofcyclus
B
Koude kermis: De wereld van de lage temperaturen fysica
N
Babylon: bakermat van de sterrenkunde
S
Fysische en chemische nanostructuren
N
Humanoïde robots
T

K
Kamminga, ir. C.
Katan, prof. dr. M.B.
Kattenberg, dr. A.
Kayen, dr. A.H.M.
Kijne, prof. dr. J.W.
Kleingeld, dr. J.C.

Omtrent sonar bij dolfijnachtigen
Effecten van koffie op de gezondheid
De rol van de oceanen in het klimaat
Recycling van kunststoffen
Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet
Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie

1989/1990
1997/1998
1992/1993
1999/2000
1999/2000
1998/1999

B
M
A
C
B
C
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Klijn, dr. F.
Kloet, prof. dr. E.R. de

2007/2008
2000/2001

Knijff, dr. P. de
Knijff, prof. dr. P. de
Knook, prof. dr. D.L.
Koop, dr. ir. H.
Kooyman, prof. dr. S.A.L.M.
Koning, dr. F.
Koningsberger, prof. dr. ir. D.C.
Kooter, dr. J.M.
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P.
Kowalchuk, prof. dr. G.A.
Kraak, mw. dr. S.B.M.
Kroonenberg, prof. dr. S.B.

2001/2002
2009/2010
1989/1990
1996/1997
1990/1991
2003/2004
1990/1991
2008/2009
2001/2002
2007/2008
2003/2004
2000/2001

Kruit, prof. dr. P.C. van der
Kruijt, prof. dr. J.P.

1996/1997
1991/1992

Kuenen, prof. dr. J.G.
Kuijken, prof. dr. H.K.
Kuijpers, prof. dr. J.M.E.
Kuipers, prof. dr. ir. J.A.M.
Kuipers, prof. dr. H.
Kuis, prof. dr. W.

2000/2001
2001/2002
2006/2007
2010/2011
1993/1994
1999/2000

L
Laane, prof. dr. R.W.P.M.
Laat, prof. dr. S.W. de

2001/2002
1992/1993

Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M.
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M.
Leeuw, dr. F.A. de
Leeuw, dr. G. de
Leeuw, dr. M.W.
Leeuwen, dr. F.W. van
Lens, dr. ir. P.N.L./Vallero, M.

1994/1995
2008/2009
1990/1991
1998/1999
2003/2004
1998/1999
2002/2003

Lenstra, prof. dr. H.W.
Lenstra, prof. dr. J.K.
Linde, prof. dr. F.L.
Lohse, prof. dr. D.
Looijen, prof. dr. ir. M.
Lopes Cardozo, prof. dr. N.J.
Lopes da Silva, prof. dr. F.H.
Louwe Kooijmans, prof. dr. L.P.

2003/2004
1996/1997
2007/2008
2004/2005
1994/1995
2002/2003
1989/1990
2002/2003

Lub, dr. J.
Lugtenburg, prof. dr. J.

1995/1996
1992/1993

Overstromingsrisico’s in Nederland
G
Behandeling van stress in de hersenen: nieuws vanuit de
Farmacogenetica
M
Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek
M
DNA-onderzoek bij misdrijven
M
Wat leert ons veroudering?
M
Oerwouden van Europa
B
Verdwijnende tropische regenwouden
B
Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie
M
Meettechnieken bij structuuronderzoek van katalytische systemen C
Epigenetica: het dynamische deel van erfelijkheid
B
Nanotechnologie: feit of fictie?
T
Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem B
Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt
B
De Kaspische Zee; een natuurlijk laboratorium voor
zeespiegelstijging
G
De nieuwe kijk op melkwegstelsels
S
Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ontwikkeling van
gedrag tijdens het leven van individuen
B
Over leven en technologie
B
Gravitatielenzen in het heelal
S
Gravitatiegolven
S
Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes
C
Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond?
M
Stamceltransplantatie bij kinderen met auto-immuun ziekten
M

De zee als bezinkput en levensbron
Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke
organismen
Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood
Ontdekkingen door de Hubble-telescoop
De veranderende samenstelling van de atmosfeer
Atmosferische effecten op waarnemingen op zee
Biologische en chemische wapens
De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte
Anaërobe micro-organismen: van exobiologie tot high-rate
afvalwaterzuivering
Escher en het Droste-effect
Hamiltoncircuits en handelsreizigers
Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider
Bubble puzzles
Rekenmethoden en rekenmachine
Kernfusie, fysica en andere aspecten
Cellulaire effecten van de enkefalines
Hardinxveld, een mesolithische woonplaats, opgegraven in de
Betuweroute
Veranderlijke sterren
Zien, licht in ons leven

B
B
S
S
A
A
X
M
C
W
W
N
N
W
N
M
X
S
B
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M
Maan, prof. dr. ir. J.C.
Maat, dr. G.J.R.
Mehlkopf, prof. dr. ir. A.F.
Melief, prof. dr. C.J.
Meijer, prof. dr. G.J.M.
Meijer, prof. dr. G.J.M.
Meijer, prof.dr. E.W.
Meijden, prof. dr. E. van der
Meijer, mw. dr. A.H.
Mooij, prof. dr. ir. J.E.
Moorman, prof. dr. A.F.M.
Mulder, prof. dr. ir. J.A.
Mulder, prof. dr. F.M.
N
Nienhuis, prof. dr. G.
Nieuwland, dr. D.A.

2008/2009
1997/1998
1989/1990
1994/1995
1993/1994
2000/2001
2011/2012
1995/1996
2008/2009
2005/2006
2010/2011
2007/2008
2010/2011

Zeer hoge magneetvelden
N
Voorouders van Willem van Oranje
X
Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRS
N
Afweer tegen kankercellen
M
Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof
N
Koude Moleculen
N
Polymeren in actie: functie en architectuur
C
Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijanden B
Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem
B
Hoe maak je een quantumcomputer?
N
Ontwikkeling van het bouwplan van het hart
M
Bio-geïnspireerde micro- en nanovliegtuigjes
T
Elektriciteitsopslag voor automobiliteit
T/N

1991/1992
2002/2003

Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde
Modelleren van gebergtevorming: de rol van analoge modellen
in het computer tijdperk

N

Voedsel van topkwaliteit
Genoom en geneeskunde
Grote getallen
Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld
Van kaarten naar geografische informatie-systemen
Uitdagingen in de bio-organische chemie

X
M
W
M
X
C

X
S
B

O
2005/2006
Ommen, dr. ir. B. van
Ommen, prof. dr. G.J.B. van
1998/1999
1996/1997
Oort, prof. dr. F.
Osterhaus, prof. dr. A.D.M.E. 2008/2009
Oosterom, prof. dr. ir. P.J.M. van 2004/2005
2005/2006
Overkleeft, prof. dr. H.S.

22

P
Pair, dr. C. le
Pater, mw. prof. dr. I. de
Peters, dr. R.C.
Piersma, dr. T.

1997/1998
2007/2008
1994/1995
2001/2002

Polman, prof. dr. A.

2009/2010

Portegies Zwart, prof. dr. S.F.
Postma, mw. prof. dr. D.S.
Pijl, prof. dr. H.
Priem, prof. dr. H.N.A.
Prinssen, ir. W.C.J.M.
Putten, prof. dr. ir. W.H. van der

2009/2010
2009/2010
2007/2008
1993/1994
2005/2006
2006/2007

Technorot
Stoffige ringen in ons zonnestelsel
De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen
Waarom overwinteren veel toendravogels aan zee en waarom
broeden veel wadvogels op de toendra?
Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en
het Charge Coupled Device (CCD)
Het tumultueuze leven van sterrenstelsels
Op zoek naar de genen voor astma en COPD
Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen
Buitenaards geweld
De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia
Klimaatverandering en biologische invasies

R
Rasing, prof. dr. T.H.M.
Ree, prof. dr. J.M. van
Reinhoudt, prof. dr. ir. D.N.
Ritsema, drs. I.L.
Roebroeks, dr. W.

2010/2011
1992/1993
1991/1992
1997/1998
1990/1991

Magneten schakelen met de snelheid van het licht
Verslaving en lichaamseigen opiaten
Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie
Geo-informatica
Hoe modern waren de Neanderthalers?

G

B
N
S
M
M
G
X/T
B

N
M
C
G
X
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Ronda, prof.  dr. C.R.
Roos, prof.  dr. A.M. de

2011/2012
2002/2003

Ruigt, dr. G.S.F.

1994/1995

Russchenberg, dr. ir. H.W.J.
Rutjes, prof. dr. F.P.J.T.

1995/1996
2003/2004

S
Saarloos, prof. dr. ir. W. van
Sabelis, prof. dr. M.W.
Salemink, prof. dr. H.W.M.
Sangster, prof. dr. B.
Santen, prof. dr. R.A. van
Savenije, prof. dr. ir. H.H.G.
Schalm, prof. dr. S.W.
Schenk, prof. dr. H.

2005/2006
2009/2010
2002/2003
1990/1991
1991/1992
2006/2007
1995/1996
2001/2002

Schilperoort, prof. dr. R.A.
Schoon, mw. dr. G.A.A.

1991/1992
1999/2000

Schoonman, prof. dr. J.
Schoonman, prof. dr. J.

1992/1993
2000/2001

Schrijver, prof. dr. A.
Schuiling, prof. dr. R.D.
Sevenster, prof. dr. P.
Sinke, prof. dr. W.C.
Sinninghe Damsté,
prof. dr. ir. J.S.
Sixma, mw. prof. dr. T.
Slagboom, dr. P.E.
Slagboom, mw. prof. dr. P.
Smit, prof. dr. B.
Smit, dr. J.
Smolders, prof. dr. C.A.
Smorenburg, ir. C.

2007/2008
1997/1998
1998/1999
2001/2002
2008/2009
2008/2009
1994/1995
2010/2011
2000/2001
1996/1997
1989/1990
1992/1993

Spaink, prof. dr. H.P.

2002/2003

Spek, prof.dr. P.J. van der

2010/2011

Steen, prof.dr. A.F.W. van der
Steen, prof. dr. W.J. van der
Stiekema, prof. dr. W.
Stouthamer, dr. ir. R.

2011/2012
1989/1990
2001/2002
1997/1998

Straalen, prof. dr. N.M. van

2009/2010

De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing N/T
De relatie tussen de levenscyclus van individuen en de dynamiek
van populaties en levensgemeenschappen
B
Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door
EEG-onderzoek bij de rat
M
Radaronderzoek van de atmosfeer
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Geneesmiddelen en planten
Prof. dr. R. Verpoorte
Natural Products Laboratory, IBL, Universiteit Leiden

Introductie
Duizenden jaren geleden trokken de eerste mensen
het regenwoud van de Amazone binnen en pasten
zich aan in hun nieuwe omgeving. Hoe zij te werk
zijn gegaan om in de omringende biodiversiteit
van ongeveer 50.000 verschillende plantensoorten nuttige planten te vinden om te overleven in
die omgeving, daar kunnen we alleen maar naar
gissen. Zonder de hulp van chromatografische en
spectroscopische technieken, zonder biologische
activiteits testen werd een belangrijke medicinale
plant gevonden zoals de Cinchona, de bron van het
belangrijke antimalaria geneesmiddel kinine.
Een nog veel ingenieuzere vinding was curare.
Uit twee totaal verschillende plantensoorten (Chondrodendron tomentosa en Strychnos toxifera) werden
pijlgiften gemaakt die zeer, zeer giftig zijn bij injectie direct in het bloed, maar niet bij oraal gebruik.
Ideaal als pijlgif, dat op kleine pijlen werd aangebracht, die met blaaspijpen werden geschoten, zonder geluid, zonder waarschuwing. Wordt het wild
geraakt, dan veroorzaakt het direct totale spierverlamming en het wild is vervolgens een gemakkelijke
prooi voor de jager. De curare zelf in het vlees is niet
giftig wanneer je het eet, omdat de actieve kwarternaire alkaloiden tubocurarine en toxiferine niet in
het maag-darmkanaal worden opgenomen.
Hoe bedenk je het, hoe vind je het, hoe ontwikkel je het? Toeval? Nee, geen toeval, want onafhankelijk van Zuid-Amerika werden ook in Centraal
Afrika en in Maleisië Strychnos soorten gebruikt als
pijlgif met dezelfde curare werking. Het zijn intrigerende, exotische voorbeelden, die je weer bewustmaken van het feit dat ook onze Europese en mediterrane voorouders talloze nuttige planten hebben
gevonden, zoals belladonna, digitalis (vingerhoedskruid) en papaver (opium). Planten die de basis zijn

van de huidige westerse geneesmiddelen, eerst als
medicinale plant, vervolgens als extract, toen als
zuivere stof en tenslotte als (semi)synthetische analogen. Er worden nu 125 verschillende plantensoorten
gebruikt voor de productie van geneesmiddelen, die
terug te vinden zijn in ongeveer 25% van de geneesmiddelen die in de apotheek verkrijgbaar zijn.1
Dat betreft dus niet de homeopathische preparaten en de fytotherapie. Deze twee groepen van
geneesmiddelen worden vaak verward, maar in
feite zijn ze zeer verschillend. Homeopathie is gebaseerd op een theorie die, in twitter taal, zegt ‘verdunning van een giftige stof leidt tot een preparaat
dat de omgekeerde werking heeft’. Dit is de leer van
Hahnemann (1796), met als basis ‘Similia similibus
curentur’ (‘het gelijke moet met het gelijke worden
genezen’). Gezien de zeer hoge verdunningsgraden
die in de homeopathie toegepast worden, is een
simpele rekensom voldoende om aan te tonen dat
in een homeopathisch preparaat geen werkzame
stof meer aanwezig is. Maar het idee op zich is niet
helemaal verkeerd, de ontdekking van vaccins in
dezelfde periode was gebaseerd op een vergelijkbare gedachte.
Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat
originele ideeën later achterhaald worden en vervangen worden door betere. Zo zal over 200 jaar
ons nageslacht ongetwijfeld ook zijn gedachten
hebben over wat wij nu normaal vinden, zoals het
feit dat van 90% van de voorgeschreven geneesmiddelen slechts bij 40% van de gebruikers nut heeft. 2
We accepteren het dat statistisch gezien die 40%

Kennismakingslezing gehouden voor de
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’
te ’s-Gravenhage op 12 september 2011
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meer voordeel hebben van de behandeling en dat
dat opweegt tegen de mogelijke bijwerkingen bij
de andere 60% omdat die niet zo ernstig zijn dat we
ons daar zorgen over zouden moeten maken. Magie
van getallen!
In tegenstelling tot de homeopathie is de fytotherapie wijdverspreid over de hele wereld. Van de circa
280.000 plantensoorten hebben er wereldwijd tussen de 30.000 tot 70.000 medicinale toepassingen.1
Ter vergelijking, het aantal gewassen dat voor voeding wordt gebruikt, is vele malen kleiner: ongeveer
30 soorten als basis voedsel (granen, zoals tarwe,
rijst, maïs, aardappels, etc.), 100 soorten als groente
en 100 soorten als fruit.
Fytotherapie is een belangrijk onderdeel van andere medische systemen, waarvan enkele, zoals de
Chinese traditionele geneeskunde en de Ayurveda
deel zijn van het dagelijkse leven van miljarden
mensen. Pas zeer recent is de westerse wetenschap
onderzoek begonnen naar de veiligheid en effectiviteit van traditionele geneesmiddelen.

Doel van dit essay
Als wetenschapper en farmaceut zie ik volop interessante vragen en mogelijkheden rondom mij,
bijvoorbeeld vragen over werking, veiligheid en
kwaliteit van medicinale planten; de verbeterde
productie van (bestaande) geneesmiddelen uit de
natuur; de rol van de natuurstoffen voor het producerende organisme; mogelijkheden in het zoeken
(‘bioprospecting’) naar nieuwe toepassingen van
natuurstoffen, enzymen, genen en concepten. 3, 4
Er valt nog heel veel te exploreren in de natuur voor
het vinden van nieuwe producten, materialen en
concepten:
- Natuurstoffen als nieuwe geneesmiddelen, cosmetica, natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, reuk-, smaak- en kleurstoffen.
- Enzymen voor allerlei huishoudelijke en industriële toepassingen, bijvoorbeeld als wasmiddelen,
voor katalyse van stereospecifieke reacties in synthese van fijnchemicaliën en voor de hydrolyse
van polysacchariden zoals cellulose voor de pro-
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ductie van biobrandstoffen.
- Genen die van belang zijn voor de resistentie van
planten en kunnen dienen als basis voor gerichte
plantenveredeling via de klassieke weg of via
genetische modificatie.
- Genen voor de biosynthese van (nieuwe) fijnchemicaliën, zoals geneesmiddelen.
- Concepten over het gebruik maken van natuurlijke eco-systemen als onderdeel van een geïntegreerde gewasbescherming.
Meer vragen dan antwoorden, meer vragen dan
handen aan de labtafel. Hoe verder, hoe keuzes te
maken, dat is de eerste vraag die beantwoord moet
worden. Hier wil ik daarop verder ingaan, met een
focus op planten als bron van nieuwe geneesmiddelen.

Waar staan we?
Zoals gezegd de natuur, dat wil zeggen biodiversiteit, is vol met interessante mogelijkheden.
Naar schatting zijn er 10-100 miljoen soorten in de
wereld. 5 Meer dan een schatting is niet mogelijk
omdat het aantal ook in grote mate bepaald wordt
door de artificiële classificatie die we toepassen.
In de plantensystematiek bijvoorbeeld zijn er vele
voorbeelden van soorten die door sommigen alleen
als een variëteit worden beschouwd. Interessanter is
eigenlijk de vraag: wat betekent de soortenrijkdom
in termen van chemodiversiteit.
Totaal zijn er nu ongeveer 250.000 natuurstoffen
bekend. Wanneer ieder van de 10-100 miljoen verschillende soorten van organismen één unieke verbinding zou maken, zouden er dus 10-100 miljoen
natuurstoffen moeten bestaan en zijn de meeste
dus nog niet ontdekt. Per jaar worden ca. 5000
nieuwe stoffen gevonden, voornamelijk uit planten
en micro-organismen. Er zijn dus nog volop kansen
voor nieuwe chemie vanuit de natuur.
Er is veel geschreven over de ‘chemical space’ van
synthetische stoffen en natuurstoffen, waaruit duidelijk blijkt dat deze twee groepen verschillende
delen van de totale ‘chemical space’ dekken.6 In
het bepalen van de ‘chemical space’ wordt de
totale bekende chemodiversititeit in kaart gebracht
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op basis van bepaalde karakteristieken van alle
bekende stoffen. In aantal zijn de synthetische stoffen groter dan de bekende natuurstoffen, maar met
minder diversiteit, in het bijzonder wat betreft het
aantal chirale koolstofatomen in een molecuul. Met
andere woorden de natuurstoffen hebben veel
complexere structuren dan de synthetische. Belangrijke antitumor geneesmiddelen zoals taxol (figuur
1), vinblastine en camptothecine zijn duidelijke
voorbeelden van stoffen die we chemisch nooit zelf
bedacht zouden hebben en synthetisch ook niet op
commerciële basis gemaakt kunnen worden.
Figuur 1

De natuurstoffen worden vaak onderverdeeld in
twee groepen: primaire en secundaire metabolieten. De primaire metabolieten komen voor in alle
cellen en vormen de basis van het metabolisme
van een levende cel. De secundaire metabolieten
zijn soortspecifiek en spelen een rol in de interactie
van een organisme met zijn omgeving. Voorbeelden
uit de plantenwereld zijn: aantrekken van bestuivers
(kleur, geur van bloemen), antimicrobiële werking
tegen infecties met micro-organismen, antivraat en
insecticide tegen herbivoren en insecten. Eén belangrijke factor hebben deze secondaire metabolieten gemeen, en dat is dat er ergens een target is
waarop ze aangrijpen; ze hebben een biologische
activiteit, ze hebben ‘drug-like’eigenschappen, maar
dat zegt natuurlijk nog niet dat ze allemaal een werking hebben die het tot een geneesmiddel maakt
voor mensen.

game’ geworden, screenen van grote aantallen stoffen op een enkele werking, onder het paradigma
van de farmaceutische industrie ’single compound,
single target’. Probleem in deze benadering is het
verkrijgen van voldoende chemodiversiteit voor de
stoffen die getest worden.
De organische chemie heeft daarvoor de ‘combinatorial chemistry’ ontwikkeld waarbij grote hoeveelheden verschillende stoffen automatisch in enkele
stappen gesynthetiseerd kunnen worden. Echter door
de aard van de chemie én het beperkte aantal stappen, is de diversiteit van de gemaakte stoffen beperkt.
Daarom zijn ‘bibliotheken’ van extracten van planten,
micro-organismen, etc., een andere interessante optie
die geheel andere type van stoffen oplevert.

In de afgelopen jaren is de technologie voor de
isolatie en structuuropheldering van nieuwe stoffen snel verbeterd en met minder dan 1 mg kan
meestal de structuur van complexe natuurstoffen
opgelost worden. Daarnaast heeft het verkleinen
van de schaal voor het meten van specifieke biologische activiteiten zoals enzymremming en receptorbinding geleid tot ‘high throughput screening’
technologie waarmee in 24 uur tienduizenden monsters gemeten kunnen worden. Alle planten van de
wereld zouden dus binnen een week getest kunnen
worden voor bepaalde werkingen. Het vinden van
nieuwe geneesmiddelen is daarmee een ‘number

Kijken we naar de resultaten van het ontwikkelen
van kleine moleculen als nieuwe geneesmiddelen
in de afgelopen 30 jaar,7 dan blijkt dat meer dan de
helft van alle 1073 nieuw ontwikkelde geneesmiddelen in de periode van 1981-2010, een natuurstof,
een eenvoudig derivaat daarvan of een synthetische analoog van een natuurstof is. Naast dit goede
nieuws voor de natuurstoffen onderzoekswereld, is
het slechte nieuws voor iedereen dat het totale aantal nieuwe geneesmiddelen dat per jaar op de markt
komt gedaald is naar ca. 20.
De verwachte opbrengsten van nieuwe geneesmiddelen die nu in ontwikkeling zijn, lijken ruim

Paclitaxel, antitumor geneesmiddel uit Taxus brevifolia.
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onvoldoende voor de ontwikkeling van de volgende
generatie van nieuwe geneesmiddelen. Daarbij
moet opgemerkt worden dat het grootste deel van
de kosten in de klinische fase zitten. Het vinden van
nieuwe hits en leads voor nieuwe geneesmiddelen
is relatief maar een klein deel van de totale ontwikkelingskosten. Een andere belangrijke factor is dat
het aantal targets voor de belangrijkste kwalen en
ziektes beperkt is en dat voor de meeste inmiddels
goede geneesmiddelen beschikbaar zijn. De zeer
hoge kosten van het ontwikkelen van een nieuw
geneesmiddel, in de orde van 1 miljard euro, en een
ontwikkelingstijd van ca. 10 jaar betekenen ook dat
1 tablet die in korte tijd een ziekte geneest onbetaalbaar is. Hetzelfde geldt voor zeldzame ziektes
en tropische ziektes in de derde wereld. De grootte
van de markt uitgedrukt in geld is een belangrijke
richtingbepalende factor voor de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen.

biologische werking hebben?
Een belangrijke les van het onderzoek naar de
behandeling van HIV patiënten is dat mengsels
van meerdere stoffen van groot belang zijn om de
ziekte te onderdrukken. Voor de nu gebruikelijke
wijze van geneesmiddelen ontwikkelen en voor het
modelleren van de werking is het (nog?) niet mogelijk om mengsels te ontwerpen en hun werking te
moduleren, omdat op elk moment verschillende
hoeveelheden van de individuele stoffen aanwezig
zijn in het lichaam. Maar omdat de meeste ziektes
multifactoriële oorzaken hebben ligt het voor de
hand dat meer onderzoek naar combinatiepreparaten gedaan zou moeten worden.
In feite worden er al vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven aan ouderen, zonder dat er
gericht onderzoek is gedaan naar alle mogelijke
combinaties van veel gebruikte bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, antidiabetes middelen,
slaapmiddelen, antidepressiva, etc.

Hoe verder?
Wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen
van nieuwe geneesmiddelen vanuit het perspectief
van de natuur die rijk is aan allerlei stoffen die een
Figuur 2

Artemisia annua,
Qinghaosu; reeds genoemd
200 v. Chr. in China;
gebruikt tegen koorts en
malaria; Artemisinin nieuw
malaria medicijn.
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Tegenover de reductionistische benadering van
geneesmiddelenontwikkeling van de ‘big pharma’
staat het onderzoek naar traditionele geneesmiddelen. Gezien de schatting dat 80% van de wereldbevolking afhankelijk is van traditionele geneeskunst
voor de eerstelijns gezondheidszorg, is er een sterk
toenemende interesse in het valideren van de traditionele geneeskunde, dat wil zeggen het komen tot
‘evidence-based medicine’, geneesmiddelen waar
de veiligheid en de geclaimde werking zijn aangetoond. Enerzijds betekent dat de mogelijkheid van
het effectief gebruik van goedkope lokale behandelingen, anderzijds mogelijk nieuwe ideeën voor het
ontwikkelen van geneesmiddelen.
Een bekend voorbeeld is artemisinin (figuur 2),
een geheel nieuw antimalaria geneesmiddel, dat als
actieve stof uit de Artemisia annua werd geïsoleerd. 8
Een plant die al sinds lang vervlogen tijden in China
werd gebruikt voor de behandeling van koorts en
malaria. Interessant is de gelijkenis met de historie
van kinine als antimalaria geneesmiddel. Ook in dat
geval was het lokale gebruik in Zuid-Amerika tegen
koorts en malaria het begin van een lange weg van
kinabast tot zuivere stof. In beide gevallen betrof
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het traditionele geneesmiddelen voor de behandeling van een goed herkenbare ziekte en was de
vertaalslag van het ene medische systeem naar het
andere eenvoudig.
Echter voor veel andere behandelingen is dit
zeer complex, letterlijk en figuurlijk is hier een vertaalslag noodzakelijk. Wat betekent een Chinese
naam van een medicinale plant? Een geheel ander
classificatie systeem van planten, maakt dat niet
eenvoudig, verschillende soorten kunnen de zelfde
naam hebben.9 Hetzelfde geldt voor de diagnose
van ziektes, ook hier een totaal verschillende benadering. Daarbij is er vaak ook sprake van een individuele benadering van een patiënt, iedere patiënt
krijgt speciaal toebereide geneesmiddelen, waarbij
de mogelijkheid bestaat dat de samenstelling voortdurend aangepast kan worden aan de resultaten
van de therapie. Een schrille tegenstelling met de
westerse geneeskunde waarbij voor veel geneesmiddelen voor alle patiënten 3xdaags een zelfde
hoeveelheid van bijvoorbeeld 100 mg + 0.1 mg
wordt voorgeschreven, onafhankelijk van gewicht,
geslacht of leeftijd van de patiënt. In de westerse
wereld berust deze benadering op klinische studies
waarin de werking van een geneesmiddel in grote
groepen van patiënten wordt bepaald. Op grond
daarvan wordt via statistische berekeningen een
analyse gemaakt van de voordelen van de behandeling en de risico’s. Dat leidt dan tot de situatie dat
90% van de geneesmiddelen slechts bij 40% van de
gebruikers het gewenste effect hebben. 2
Dit is dan ook een belangrijke reden waarom in
de westerse farmacie hard gewerkt aan faramacogenomics, het vinden van genetische markers die
gebruikt kunnen worden voor ‘personalized medicine’. Het zal duidelijk zijn dat met ‘personalized
medicines’ het opzetten van klinische studies een
andere aanpak vraagt.
Een belangrijk probleem is dat bij al dit soort studies het placebo effect een zeer belangrijke factor is.10
Sinds kort is men ook de flora van micro-organismen
in het maag-darmkanaal als een andere belangrijke
factor voor de werking van een geneesmiddel gaan
zien. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen
individuen; inmiddels is een classificatie gemaakt

van de meest voorkomende combinaties van microorganisme in het maag-darmkanaal (het biome). De
verschillende typen van micro-organismen hebben
verschillende mogelijkheden tot het metaboliseren
van geneesmiddelen. Dus niet alleen onze eigen
genen die o.a. het metabolisme in de lever bepalen,
maar ook de miljoenen genen van de microflora zijn
van belang voor het voorspellen van de omzetting
van geneesmiddelen. Er is dus nog een lange weg
te gaan voor een echte persoonlijke medicatie in de
westerse wereld.

Onderzoek naar traditionele geneeskunde
Met miljarden mensen die gebruik maken van lokale
traditionele geneeskunde en medicinale planten
(en met de veranderende economische verhoudingen) ligt het voor de hand dat ook op dit gebied
globalisering zal plaatsvinden.11, 12 Nu al komen er
via vooral illegale wegen Oosterse preparaten op de
Nederlandse markt, vaak van zeer slechte kwaliteit
en soms versterkt met westerse geneesmiddelen
zonder dat daar melding van wordt gemaakt. Maar
net zo min als we de westerse geneesmiddelen kunnen beoordelen op basis van de kwaliteit van illegale Viagra, kunnen we dat ook niet doen voor de
Oosterse geneesmiddelen. We zullen ons dus moeten wapenen tegen malafide preparaten, maar ook
tegen preparaten waar noch de werking, noch de
bijwerkingen en toxiciteit goed onderzocht zijn.
Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar traditionele geneeskunde, voldoet dat vaak niet aan de
eisen die gesteld worden door registratie autoriteiten zoals de Food and Drug Administration (FDA) en
European Medicines Agency (EMA). Wel duiden veel
van deze onderzoeken op een mogelijke werking.
In Europees verband is de afgelopen jaren in een
multidisciplinair project (Good Practices in Traditional Chinese Medicine Research in the post-genomic
era) een aantal richtlijnen opgesteld voor dit soort
onderzoek. Deze zogenaamde ‘good practices’ in
onderzoek, klinische studies, toxicologie etc. moeten leiden tot studies van een goede kwaliteit naar
de activiteit en veiligheid van traditionele geneesmiddelen. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd in Journal of Ethnopharmacology in open access format en
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zijn dus vrij toegankelijk voor iedereen.13
Sinds enkele jaren wordt in onderzoek naar de
werking van medicinale planten veel met een systeembiologische benadering gewerkt.14,15 Dat wil
zeggen kijken naar het effect van een traditioneel
geneesmiddel op het hele systeem, waarbij zo veel
als mogelijk parameters worden gemeten, die vervolgens gecorreleerd worden met de stoffen die in
een preparaat voorkomen. De zogenaamde ‘-omics’
spelen hier een belangrijke rol in. Transcriptomics,
proteomics en metabolomics meten respectievelijk
welke genen tot expressie komen, en welke eiwitten en welke metabolieten aanwezig zijn in een
organisme onder bepaalde condities. Dit geeft een
beeld van ziektes, stress, etc. en de effecten van een
behandeling daarop.
In een plant komt een groot aantal stoffen voor,
met 30.000 tot 50.000 genen lijkt mij een schatting
van 30.000 stoffen in een plant reëel. Veel daarvan
komen alleen voor in zeer kleine hoeveelheden en
zijn dus moeilijk aan te tonen. Van al die aanwezige
stoffen kunnen er een of meer een activiteit hebben.
In het geval van meerdere actieve stoffen kan er ook
sprake zijn van synergie, dat wil zeggen dat de twee
(of meer) actieve stoffen samen een sterkere werking hebben dan verwacht op basis van de werking
van de individuele stoffen. Er zijn allerlei mogelijke
vormen van synergie, zoals: het verbeteren van de
opname in het lichaam van een stof, remming van
de afbraak van de actieve stof, werking op twee of
meer verschillende targets waardoor activiteit versterkt wordt, etc.
Naast synergie speelt een ander aspect een
rol, namelijk de ‘prodrugs’. Dat wil zeggen dat een
niet werkzame stof in het lichaam wordt omgezet
in de werkzame vorm. Een mooi voorbeeld is de
bast van de salix (wilg) van oudsher gebruikt tegen
pijn, koorts, etc. De ontwikkeling van salicylzuur en
aspirine is gebaseerd op die Salix. Echter daar komt
geen salicylzuur in voor, maar salicin. In het maagdarmkanaal wordt van de stof een suiker afgesplitst
en vervolgens wordt deze stof in de lever geoxideerd tot salicylzuur. Met de huidige methodes van
geneesmiddelen ontwikkeling zou salicylzuur nooit
gevonden worden in de wilg!
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Dit probleem van synergie en prodrugs kan
opgelost worden door een systeembiologische
benadering. Dan wordt naar de respons gekeken
van het hele systeem op de toediening van een
traditioneel geneesmiddel en dus niet naar enkele
‘targets’. In plaats van moleculaire assays, wordt
dus gewerkt met cellijnen of levende organismen,
waaronder ook klinische studies een mogelijkheid
zijn voor onderzoek van veel gebruikte medicinale
planten. Met een dergelijke benadering zijn ook in
het geval van mengsels van meerdere actieve stoffen, pro-drugs en synergie zichtbaar te maken, door
bijvoorbeeld mulitivariate analyse van de resultaten.14,15,16
Door het farmacologische effect van verschillende extracten van een medicinale plant te meten
kan door middel van het in kaart brengen van alle
stoffen in die extracten (metabolomics) en multivariate analyse een relatie gelegd worden tussen de
activiteit en de aan activiteit gerelateerde stoffen.
Waar veel activiteit is, is veel van bepaalde actieve
stoffen aanwezig, die bij lage activiteit in veel mindere mate aanwezig zijn. Niet actieve stoffen zullen
willekeurig variëren.16
In zowel China als India11,12 wordt nu veel onderzoek gedaan naar traditionele geneesmiddelen. In
China is dergelijk onderzoek tot een van de speerpunten van het nationale beleid gemaakt en wordt
er 21 miljard dollar geïnvesteerd in de komende
jaren. In een recent supplement van Nature11 wordt
een uitgebreid overzicht gegeven van de onderzoeksinspanningen op het gebied van traditionele
geneeskunde. Ongetwijfeld zullen we daar in de
komende jaren nog het nodige van horen.

Conclusies
De wereld verandert snel, nieuwe economische
verhoudingen, meer communicatie, meer reizen.
Daarmee zal er ook meer aandacht komen voor
de andere medische systemen. Dat zal leiden tot
nieuwe inzichten, tot nieuwe therapieën, tot nieuwe
geneesmiddelen. Uit de tienduizenden medicinale planten die onze voorvaderen overal in de
wereld ontdekt hebben zullen ongetwijfeld nieuwe
geneesmiddelen voortkomen, zoals ook bijvoor-
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beeld de morfine, codeïne, atropine, kinine, artemisinin en digoxine zijn voortgekomen uit traditionele geneesmiddelen.
Met alle ‘omics’ in handen kan dat sneller en
beter dan vroeger, waarbij ook mengsels van geneeskrachtige gevonden zullen worden, die beter
werken dan een enkelvoudige zuivere stof. Daarmee
zal het paradigma van ‘single compound, single target’ vallen en de weg openen voor nieuwe ideeën
die hard nodig zijn om de volgende generatie van
geneesmiddelen te ontwikkelen. Onderling respect
tussen de verschillende medische systemen is een
belangrijke voorwaarde om snelle vooruitgang te
maken in de systeembiologische benadering van
het onderzoek naar traditionele geneeskunde. Ook
Europa en Nederland zullen hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat linksom of rechtsom
de Oosterse geneeskunde hier ook een grotere rol
gaan spelen.
Gezien de exponentiële groei van de onderzoekscapaciteit in zowel India en China, en de krimp
in onderzoekscapaciteit in Nederland, moeten we
ons ernstig zorgen maken over de toekomst van
onze kenniseconomie in het algemeen en de farmacie in het bijzonder. Met het huidige tempo van de
afbraak maken wij over 15 jaar in Oss en Weesp de
goedkope T-shirts voor de rijke kenniseconomieën
in Azië en slikken we de dure nieuwe geïmporteerde
Oosterse geneesmiddelen.
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Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B.
Prof.dr. P.D. Grünwald
Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam, en Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden

Inleiding
1.1 Kansloze situaties
Uitspraken van de vorm ‘deze gebeurtenis heeft X
procent kans’ zijn in de praktijk vaak betekenisloos.
In veel alledaagse situaties kan men eigenlijk niet
spreken van ‘kansen’, hoewel de meeste mensen
(inclusief wiskundigen!) dit vaak wel doen. Dit artikel gaat over dit soort ‘kansloze situaties,’ die ik
bespreek aan de hand van drie voorbeelden:
- Het 3-Gevangenen Probleem. Een wiskundige
puzzel die laat zien dat een eenduidige ‘kans’
soms niet bestaat (Sectie 2).
- Het 3-Deuren Probleem. Een, veel bekendere,
wiskundige puzzel die laat zien dat onze intuïtie
hierover vaak verkeerd is (Sectie 3).
- Het 1-Gevangene Probleem (Sectie 4). Dit is het
waargebeurde verhaal van een recente rechtszaak waarin de veroordeling mede op basis van
kansberekening is gebeurd. Het laat zien dat onze
pogingen om over ‘kansen’ te praten als die er
niet zijn, desastreuze gevolgen kunnen hebben!
Dit artikel is een samenvatting van het uitgebreidere.1 Ik zal het hier maar heel kort over het
1-Gevangene Probleem hebben. Het artikel1 gaat
hier veel uitgebreider op in en bevat ook enkele verdere details met betrekking tot het 3-Gevangenen
en 3-Deuren probleem.
Voordat ik begin met het beschrijven van kansloze situaties, zal ik even uw geheugen opfrissen
met betrekking tot kansrekening.
1.2 De dobbelsteen – conditionele kansen
Stel ik gooi met een eerlijke dobbelsteen; ik zie de
uitkomst (een getal tussen 1 en 6) maar u ziet de
uitkomst niet. Ik vertel u ofwel ‘de uitkomst is even’
ofwel ‘de uitkomst is oneven’. Stel dat ik u vertel ‘de

uitkomst is even.’ Wat is volgens u dan de kans dat
er ‘4’ is gegooid? U zegt: er zijn nog drie mogelijkheden over. Die hebben allemaal gelijke kans, dus: de
kans op ‘4’ is nu 1/3.
Dat is een correcte redenering. Eerst was de
kans 1/6. U past deze kans aan omdat u nieuwe
informatie heeft; dit heet conditioneren. De kans
is nu 1/3 geworden. We zeggen: ‘de conditionele
kans op ”X=4“, gegeven dat “X is even”, is 1/3’ (in het
Nederlands wordt meestal trouwens van ‘voorwaardelijke kansen’ in plaats van ‘conditionele kansen’
gesproken. Ik houd het bij ‘conditioneel’ omdat ik
het woord ‘conditioneren’ veel ga gebruiken)

2. Het Drie Gevangenen Probleem (1959)
Dit probleem duikt voor het eerst op in de literatuur in 1959, in de column van Martin Gardner in de
Scientific American. Het gaat als volgt. Er zijn drie
gevangenen, A, B en C. Twee van hen worden willekeurig uitgekozen en zullen worden terechtgesteld.
De gevangenen weten dit. Bijvoorbeeld, A wordt
met kans 2/3 geëxecuteerd, dus hij overleeft met
kans 1/3. Rita, de cipier, komt langs. A vraagt haar of
zij misschien kan zeggen of B of C wordt terechtgesteld. De cipier zegt: B. Wat is nu de nieuwe kans dat
A wordt terechtgesteld?
We kunnen hier op twee manieren naar kijken.
In eerste instantie lijkt het alsof de cipier geen
nieuwe informatie over A’s overlevingskans geeft.
A wist toch al dat B of C zou worden terechtgesteld.
Dus volgens deze redenering blijft de kans dat A
overleeft 1/3.

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 26 september 2011
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De tweede manier om ernaar te kijken is te gaan
conditioneren. Het blijkt dat met conditioneren, de
kans ineens omhoog springt naar 1/2! Er waren nl.
eerst drie mogelijkheden met gelijke kans: A overleeft, B overleeft, C overleeft. Nadat de cipier zegt
‘B wordt terechtgesteld,’ zijn er nog twee mogelijkheden over: A overleeft, C overleeft. Dus de kans dat
A overleeft is nu 1/2!
Tijdens mijn Diligentia lezing richtte ik mij op dit
moment tot het publiek met de vraag of iedereen
die denkt dat conditioneren (antwoord 1/2) hier
correct is, zijn hand wil opsteken. Zo’n 20% van de
zaal stak zijn hand op. Helaas is conditioneren hier
verkeerd! Om dit in te zien, hoeven we alleen maar
te bedenken dat als de cipier C in plaats van B had
geantwoord, we met conditioneren ook op 1/2
waren gekomen. Dus: A stelt een vraag, en wat het
antwoord op die vraag ook is, nadat hij het antwoord
heeft gehoord gaat de kans dat hij het overleeft
omhoog. Dat kan niet goed zijn! Conditioneren
geeft blijkbaar niet altijd het juiste antwoord.
Ik vroeg vervolgens aan het publiek wie er dacht
dat het eerste antwoord (kans blijft 1/3) correct is.
Nu stak weer zo’n 20% van het publiek zijn hand
op. Bij nader inzien is het echter ook niet helemaal
goed, alhoewel het hier subtieler ligt.
Het juiste antwoord is: je kunt niet meer zeggen
wat de kans is, tenzij je extra aannames doet over
de psyche van de cipier. Om dit uit te leggen kan
ik het beste eerst even teruggaan naar het dobbelsteenverhaal.
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2.1 Dobbelstenen en correcte kansuitspraken
Net als zojuist gooi ik met een eerlijke dobbelsteen
die u niet ziet. Ik vertel u ofwel ‘de uitkomst lag tussen
1 en 3’ ofwel ‘de uitkomst lag tussen 4 en 6’. Ik vraag u
wat de kans op ‘4’ is. U bepaalt het antwoord door te
conditioneren. Als ik zeg ‘tussen 1 en 3,’ dan zegt u:
‘de kans op “4“ is 0’. Als ik zeg ‘tussen 4 en 6,’ dan zegt
u: ‘de kans op “4“ is 1/3’. Dit is geheel correct. Maar
waarom is het eigenlijk correct? Wat voor uitspraak
doet iemand eigenlijk over de wereld om hem heen
als hij of zij zegt ‘de kans op 4 is 1/3’? Om dat te zien
doen we een gedachtenexperiment: we gaan hetzelfde spelletje 6000 keer herhalen. Omdat we ervan
uitgaan dat de munt eerlijk is, zal ik ongeveer 3000
keer zeggen ‘tussen 4 en 6’. In ongeveer 1000 van die
3000 gevallen (1/3 dus) is de uitkomst ‘4’.
Dus, en dit is de clou van het verhaal: de uitkomst is ‘4’ in ongeveer 1 op de 3 van de gevallen
waarin u zegt ‘de kans op “4“ is 1/3.’ We kunnen dan
zeggen dat uw kansuitspraak ‘correct’ is: als we de
situatie waarin u de uitspraak doet voldoende vaak
herhalen, en de onderliggende aannames (eerlijke
dobbelsteen) kloppen, dan zal de waargenomen
frequentie van een uitkomst ongeveer gelijk zijn
aan de kans die u heeft vermeld. In dit voorbeeld
‘werkt’ conditioneren dus, omdat het tot correcte
kansuitspraken leidt. Ik geef nu echter een soortgelijk voorbeeld waarin conditioneren niet werkt.
2.2 Dobbelstenen en correcte kansuitspraken –
Vers 2
Stel, we spelen het bovenstaande spel, maar ik
vertel u nu ofwel ‘de uitkomst lag tussen 1 en 4’ (in
plaats van: tussen 1 en 3, zoals net) ofwel ‘de uitkomst lag tussen 4 en 6’. Ik vraag u nu de kans op ‘4’
te bepalen. U bepaalt deze kans wederom door te
conditioneren. Dus als ik zeg ‘tussen 4 en 6’ zegt u
nog steeds: de kans op ‘4’ is 1/3. Stel nu dat we deze
variatie van het spel vaak herhalen. Het verschil
met de vorige situatie is dat ik thans, steeds als de
uitkomst 4 is, een keuze heb in wat ik u ga vertellen.
Ik kan het bijvoorbeeld zo doen: als de uitkomst 4
is zeg ik altijd ‘tussen 1 en 4’ en nooit ‘tussen 4 en
6.’ Als we het spelletje 6000 keer spelen, zal ik dan
ongeveer 2000 keer ‘tussen 4 en 6’ zeggen. Elk van
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die keren zult u zeggen: ‘de kans op 4 is 1/3’, maar in
werkelijkheid zal van al die keren de uitkomst geen
enkele keer 4 zijn. Uw uitspraak ‘kans op 4 is 1/3’
is dan dus niet correct; in dit geval had u moeten
zeggen ‘0’, dus conditioneren geeft het verkeerde
antwoord. Maar het echte probleem ligt niet bij
conditioneren.
Er bestaat in feite geen enkele methode om
uw kansen aan te passen die wel altijd het juiste
antwoord geeft. Immers, ik zou zelf ook een eerlijk
muntje kunnen gooien als de daadwerkelijke uitkomst 4 is. Bij kop zeg ik ‘tussen 1 en 4’, en bij ‘munt’
zeg ik ‘tussen 4 en 6.’ In dat geval zal ik ongeveer
2500 keer ‘tussen 1 en 4’ zeggen, en ongeveer
500 van die keren zal de uitkomst ‘4’ zijn. De ‘correcte’ kans is dan dus 1/5. Ik kan ook met een valse
munt gooien om te bepalen wat ik ga zeggen, en
op deze manier kan ik iedere frequentie tussen 0
en 1/3 bereiken. Ik zou de keuze ook kunnen laten
afhangen van de kleur van de eerstvolgende auto
die ik buiten langs zie rijden, of wat dan ook. Het
is duidelijk: als u niet weet op wat voor manier ik
de keuze maak wat ik u ga vertellen telkens als
de daadwerkelijke uitkomst 4 is, dan is het voor u
onmogelijk om een correcte kans te bepalen, met
wat voor methode dan ook. We zouden ook kunnen
zeggen: een ‘correcte’ kans bestaat nu niet meer,
tenzij we bereid zijn extra aannames te doen.
Een uitspraak als ‘de kans is X’, voor wat voor
X dan ook, is potentieel geheel verkeerd, of zelfs
betekenisloos, tenzij X een interval in plaats van een
getal is, of tenzij er bij verteld wordt wat voor aannames gedaan worden over de keuzes die ik maak.
(Wat ik een ‘correcte’ kansuitspraak noem, wordt
in de wiskundige literatuur meestal een ‘geijkte’
kansuitspraak genoemd (in het Engels: calibrated).
Het woord ‘correct’ wordt in deze literatuur gereserveerd voor ‘correct volgens de wiskundige definitie
van conditionele kansen’. Volgens deze definitie
is in het spel met de uitspraken ‘tussen 1 en 4’ en
‘tussen 4 en 6’ de uitspraak ’de conditionele kans
op 4 gegeven “tussen 4 en 6” is 1/3’ een (wiskundig)
weliswaar correcte, maar (praktisch) niet geijkte uitspraak. Dit is puur een kwestie van terminologie en
heeft verder geen consequenties voor ons verhaal).

2.3 Terug naar de Drie Gevangenen – keuze en
overlap
Ook het 3-gevangenen probleem wordt veroorzaakt doordat de cipier (soms) een keuze heeft in
wat zij gaat vertellen. Als A overleeft (B en C worden
geëxecuteerd), kan de cipier kiezen of zij B of C
zegt. De echte kansen zijn wederom niet te bepalen
als men niet weet wat voor strategie de cipier dan
volgt. Als de cipier een eerlijk muntje gooit om te
kiezen of zij B of C zegt, dan blijft A’s overlevingskans 1/3, wat ze ook zegt. Vandaar dat sommigen
wel iets voelen voor het antwoord ‘de kans blijft
1/3’: daarin zit de impliciete aanname dat de keuze
van de cipier onafhankelijk is van de daadwerkelijke
uitkomst. Toch is het niet goed om zomaar te zeggen ‘1/3’; wel goed is om te zeggen: ‘als ik ervan
uitga dat de keuze van de cipier onafhankelijk is van
de daadwerkelijke uitkomst, dan geeft zij A geen
informatie en blijft de kans 1/3’.
Kort samengevat: u kunt uw kansen alleen aanpassen aan nieuwe informatie als er geen mogelijke
overlap zit in de informatie die u kunt krijgen, zodat
de persoon of machine van wie u de informatie
krijgt, nooit een keuze kan maken. In dat geval dient
u de kansen aan te passen door te conditioneren.
Als er wel mogelijke overlap is, dan zijn de kansen
in feite niet meer goed gedefinieerd, en bestaat er
geen enkele gegarandeerd-correcte methode om
uw kans aan te passen.

3. Het Drie Deuren (Quizmaster) Probleem
(ca. 1970)
U doet mee aan een televisiequiz. In de studio zijn
drie deuren. Achter één deur staat een auto, achter
beide andere deuren een geit. Het spel gaat als
volgt: U gaat voor een van de deuren staan. Monty
Hall, de quizmaster, opent een van de twee andere
deuren en laat zien dat er een geit achter zit. U mag
nu blijven staan of wisselen naar de deur die nog
dicht is. Vervolgens doet Monty de deur open waar
u uiteindelijk voor bent gaan staan. Uw prijs is wat
er achter die deur zit. U hoopt natuurlijk dat het de
auto is. De vraag is nu: is het verstandig om te wisselen nadat Monty Hall een deur met een geit erachter
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heeft opengemaakt? We gaan er
hierbij vanuit dat u zelf de eerste
deur willekeurig hebt gekozen, en
dat Monty (die weet waar de auto
is) vervolgens hoe dan ook een
deur met een geit zal openen.
Het blijkt dat veranderen van
deur zeer verstandig is. Grofweg
gezegd verhoogt u hiermee uw
winstkansen van 1/3 tot 2/3.
Vrijwel alle mensen, inclusief de
meeste wiskundigen, denken echter in eerste instantie dat het niets uitmaakt of u van
deur wisselt of niet! Voor beide dichte deuren geldt
immers dat de kans dat de prijs erachter zit, gelijk is?
Een variant van het 3-deuren spel werd daadwerkelijk gespeeld in de quiz Let’s Make a Deal! die in de
jaren ’60 en ’70 heel populair was in de VS, en die,
inderdaad, gepresenteerd werd door ene Monty
Hall. Hetzelfde spel was ook op de Nederlandse
televisie te zien, in de Willem Ruis show, rond 1980.
In 1990 beweerde Marilyn Vos Savant (volgens aanhoudende geruchten de ‘vrouw met het hoogste IQ
ter wereld’) in haar column in het tijdschrift Parade
dat het veel beter was om van deur te verwisselen.
Meer dan 10.000 lezers reageerden op deze column
met de opmerking dat Vos Savant natuurlijk ongelijk had. Onder deze briefschrijvers waren meer dan
honderd wiskundehoogleraren.
Ook Paul Erdös, een van de grootste wiskundigen van de 20 e eeuw, weigerde te geloven dat Vos
Savant gelijk had. Er zijn hele boeken over het probleem geschreven (zie bijvoorbeeld G. von Randow,
Das Ziegenproblem, Rowohlt 1992). Toch: de conclusie van Vos Savant is volkomen correct: in dit spel is
het beter om van deur te verwisselen.
Het grappige is dat, wiskundig gezien, het
3-gevangenen probleem en het 3-deuren probleem
equivalent zijn. Net als bij het 3-gevangenen probleem zijn er in het 3-deuren probleem drie mogelijkheden: A, B en C. (A betekent hier dat de auto
achter deur A zit; B betekent dat de auto achter
deur B zit, en C dat de auto achter C zit). Stel u gaat
voor deur A staan. Net als Rita geeft Monty u dan als
informatie dat ofwel B niet het geval is, ofwel C niet
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het geval is (‘B is niet het geval’ betekende eerst ‘B
overleeft niet’, en nu ‘geen auto achter deur B’). Stel
dat Monty B zegt. Wanneer u denkt dat het nu niets
uitmaakt of u voor A blijft staan of naar C gaat, komt
dat omdat u (misschien onbewust) conditioneert: er
waren eerst drie mogelijkheden met gelijke kans, A,
B en C. Daarvan zijn er twee over, A en C. Die hebben dus nog steeds gelijke kans. Die kans is dus 1/2,
en het maakt dus niet uit. We hebben al gezien dat
deze redenering verkeerd is. Het gekke is dat vrijwel
iedereen – wiskundige of niet – bij het 3-gevangenen
probleem de juiste intuïtie heeft (nl.: conditioneren
werkt niet) terwijl bij het 3-deuren probleem vrijwel
iedereen de verkeerde intuïtie heeft (nl. conditioneren
werkt wel). Dit voorbeeld laat nog eens duidelijk
zien hoezeer onze intuïtie bepaald wordt door de
manier waarop we een en hetzelfde wiskundige
probleem ‘verpakken.’ Het probleem kan zodanig
verpakt worden dat bijna iedereen de verkeerde
intuïtie heeft.
3.1. Een complicatie
’Maar wacht nou eens even!’ zult u nu misschien zeggen: de les van het 3-gevangenen probleem was nou
juist dat, nadat de cipier B of C heeft gezegd, de kans
op A eigenlijk niet meer gedefinieerd is, of in ieder
geval, niet bepaald kan worden. Waarom kan men
dan wèl zo’n stellige kansuitspraak doen in het equivalente drie-deuren probleem? We zeiden immers:
‘de kans om te winnen als men van deur
verwisselt, is gelijk is aan 2/3.’ (Uitspraak I)
Dit lijkt hetzelfde als de uitspraak:
‘de kans dat de auto achter C zit nadat de
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quizmaster deur B heeft geopend, is 2/3; de
kans dat de auto achter A zit, is nu dus 1/3.’
(Uitspraak II)
Maar in het 3-gevangenen probleem hadden we
juist gezegd dat, nadat Rita ‘B’ heeft gezegd, de
uitspraak ‘de kans op A blijft 1/3’ verkeerd is, omdat
de echte kans van Rita’s keuzes afhangt en dus niet
meer te bepalen is. Hoe zit dat nou? Het (subtiele)
antwoord kunt u vinden in [1]. Nog veel meer recente, interessante inzichten zijn te vinden in [2].

4. Het één Gevangene Probleem
(2001-2009)
In 2004 werd verpleegkundige Lucia de Berk in
hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor
7 moorden en 3 pogingen tot moord. Zij heeft
nooit schuld bekend. In 2006 werd de veroordeling
bevestigd door de Hoge Raad. De arts Metta de
Noo en haar broer Ton Derksen doken in het dossier en kwamen tot de overtuiging dat het hier een
gerechtelijke dwaling betrof: hoogstwaarschijnlijk
waren alle ‘moorden’ gewoon natuurlijke overlijdens. De Noo en Derksen werden de aanvoerders
van een groep verontruste burgers (voornamelijk
wetenschappers) die vroegen om heropening van
de zaak. Uiteindelijk is dit ook gebeurd, en in 2009,
na 6,5 jaar gevangenis, werd Lucia de Berk alsnog
vrijgesproken.
In deze zaak heeft statistiek een cruciale rol
gespeeld. (De rol van de statistiek wordt – nog
steeds! – ontkend door vele betrokkenen. Meer
details vindt u in) [1].
Er zijn in de statistische analyse een aantal fouten
gemaakt. Zoals we zullen zien is een van de belangrijkste fouten dat er van een ‘kans’ wordt gesproken
in een situatie waarin dat eigenlijk niet kan – de kans
is dus betekenisloos, net als in het 3-gevangenen
probleem. Ik ben er tijdens mijn Diligentia lezing
uitgebreid op ingegaan. Hoe het allemaal precies
zit, kunt u wederom lezen in [1].

Tot Slot: ‘Kansloos’ vs. ‘Kansrijk’ is niet
‘Bayes vs. Frequentistisch’
Er bestaan twee belangrijke stromingen in de statistiek: enerzijds de orthodoxe of frequentistische

school, anderzijds de Bayesiaanse school. Op het
Europese continent, en zeker in Nederland, is de frequentistische school dominant en is er relatief weinig Bayesiaans onderwijs: de ‘standaard statistiek’
zoals men die op de universiteit leert is frequentistisch. In de Angelsaksische wereld is de Bayesiaanse
stroming veel groter, zo’n 30% van alle publicaties
in statistische toptijdschriften zijn daar ‘Bayesiaans’.
Het belangrijkste verschil zit hem in de interpretatie
van kansen: zijn kansen denkbeeldige frequenties,
die als limiet optreden als een experiment maar
vaak genoeg herhaald worden (frequentistische
kijk)? Of zijn kansen algemene uitdrukkingen van
persoonlijke onzekerheid, die vertaald kunnen wor-

den in de hoeveelheid geld die men maximaal in
zou willen zetten in bepaalde weddenschappen
(modern-Bayesiaanse kijk)?
Omdat mijn uitleg grotendeels gebaseerd was
op frequentistische overwegingen, kan de indruk
ontstaan dat ik Bayesiaanse kansen voor beteke-
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nisloos houd. Dat is zeker niet het geval. De Bayesfrequentistisch discussie is in feite onafhankelijk van
het punt dat hier gemaakt wordt. Waar het mij om
gaat is dat soms aan een gebeurtenis geen puntkans
gegeven kan worden, maar alleen bijv. een interval
van kansen, zoals ‘de kans ligt tussen a en b’. In sommige vallen kan zelfs alleen gezegd worden ‘de kans
ligt tussen 0 en 1’. Dit geldt zowel voor persoonlijke,
Bayesiaanse, als voor empirisch gegronde frequentistische kansen.
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Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden
Prof.dr. B.P.F. Jacobs
Faculteit der Natuurwetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen

Inleiding
Deze bijdrage geeft een gecombineerd technischhistorisch verslag van het lot van ’s werelds meest
gebruikte contactloze smart card, de MIFARE Classic. De jaren 2008 en 2009 staan centraal, omdat
toen ernstige beveiligingsfouten in de card werden
onthuld.

groep belangstelling voor deze chipkaart, die wellicht door bijna alle Nederlanders gebruikt zou gaan
worden. Het vervolg gaat vooral over de activiteiten
van deze onderzoekers binnen onze Digital Security
groep.

MIFARE Ultralight, Cardis en daarvoor

Contactloze smart cards, ook vaak RFID-tags
genoemd, zijn zeer kleine elektronische apparaten
(devices) die draadloos communiceren met een
kaartlezer. De functionaliteit van deze tags varieert
van het eenvoudig verzenden van een groot getal
tot het uitvoeren van complexe (public key) cryptografische handelingen in een volledige programmeerbare omgeving.
Deze tags worden gebruikt voor identificatie, vooral
als vervanging van streepjescodes, maar ze worden
op grote schaal toegepast bij toegangscontrole en
als vervoersbewijs. In veel landen zijn RFID-tags
ingebouwd in elektronische paspoorten, identiteitskaarten en toegangsbewijzen voor beveiligde
instanties, zoals vliegvelden en militaire bases.

Eind 2004 begonnen we met de ontwikkeling van
‘Ghost’, een programmeerbaar device dat een RFIDtag zou kunnen emuleren. Het ontwerpen en geheel
foutloos maken (debuggen) van hardware is een
erg saaie en tijdrovende zaak. Daardoor was er pas

De MIFARE Classic werd in 1994 op de markt
gebracht door Philips Semiconductors (later NXP)
en werd spoedig de industriële standaard voor toegangscontrole van gebouwen en voor vervoersbewijzen in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld als de
Oyster Card in Londen en de OV-Chipkaart in Nederland. Volgens de producent waren er tegen 2008
twee miljard MIFARE-kaarten verkocht.
De OV-Chipkaart werd in 2007 getest in Rotterdam,
met de bedoeling de kaart daarna in het hele land in
te voeren. Onze Digital Security groep in Nijmegen
bestudeerde al sinds eind jaren ’90 software en protocollen voor smart cards. Vanzelfsprekend had de

medio 2007 een prototype klaar. Een uitdagende
test bestond uit het ongeautoriseerd toegang krijgen tot het beveiligde parkeersysteem van de universiteit. Het was tamelijk schokkend om vast te
stellen dat dat systeem geen gebruik maakte van de
beveiligingsmechanismen op de kaart, maar alleen
van het serienummer. Door de Ghost programmeren om het serienummer af te spelen, ging de
slagboom omhoog.

Figuur 1 ‘Ghost’, een programmeerbaar device dat

een RFID-tag zou kunnen emuleren

Jong Diligentia Lezing gehouden voor de
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’
te ’s-Gravenhage op 10 oktober 2011
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Omstreeks dezelfde tijd ging een student aan het
werk om met Ghost de OV-Chipkaart aan te pakken. De ontwikkeling van Ghost verliep traag, zodat
deze student alternatieven zocht en uitkwam bij
Proxmark III, die werd aangeschaft. Dit device is veel
meer geavanceerd dan Ghost: het kon niet alleen de
tag emuleren, maar ook de kaartlezer. Het programmeren van Proxmark III was weer een tijdrovende
zaak, vooral omdat het een geheel andere codering
voor communicatie gebruikt, Manchester encoding
in plaats van Miller encoding bij MIFARE Classic.
We slaagden erin de Miller encoding over te zetten
op de Proxmark. Ook bleek het nuttig beide devices te hebben, omdat ze op elkaar konden worden
getest voor het opsporen en verwijderen van fouten
(debuggen).
De volgende uitdaging was het testen van de OVChipkaart, in het bijzonder de anonieme chipkaart,

Figuur 2 De Proxmark III

vooral bestemd voor toeristen en mensen die weinig van het openbaar vervoer gebruik maken. We
vonden snel uit dat deze weggooikaarten van het
type MIFARE Ultralight waren, dat geen enkele
vorm van cryptografie gebruikt en als enige veiligheid een write-once geheugen heeft. Dit type
beveiligingsmechanisme is niet bestand tegen een
emulator device zoals Ghost. Het bleek mogelijk om
Ghost te laten werken als een ongebruikte kaart,
die niet reageerde op commando’s om naar de status ‘gebruikt’ te gaan. Op die manier was dus gratis
openbaar vervoer mogelijk.
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Toen de Miller encoding was geïnstalleerd op de
Proxmark, kon daarmee MIFARE Classic worden
bestudeerd. Met dat krachtige instrument vonden
we al gauw dat enkele random getallen, gegenereerd door de kaart, verrassend vaak werden herhaald. Deze zwakte leidde snel tot een aanval op
de MIFARE Classic, ook zonder dat we de complete
code kenden. Het leidt ertoe dat de aanvaller de
inhoud (content) van de kaart kan lezen én veranderen (zie Technisch Intermezzo I).
Ook al is een dergelijke aanval ernstig vanuit het
oogpunt van beveiliging, het authenticatie protocol
van MIFARE Classic was niet opengebroken.
Technisch Intermezzo 1. Schets van de eerste
‘keystream shifting’ aanval.

In de MIFARE Classic documentatie staat dat
in geval een kaartlezer de geheime sleutel
probeert te lezen van een bepaalde sector in
het geheugen, de kaart antwoordt met een
sequentie nullen. Een aanvaller gaat dan als
volgt te werk:
Leg een gelegitimeerd spoor vast waarbij de
uitlezer een sector op de kaart leest waarvan
de sleutel bekend is (bijvoorbeeld omdat het
een default sleutel is).
Wanneer de kaart de nonce herhaalt, speel dan
de boodschappen opnieuw af, maar verander
het sectorgetal in een van een onbekende
sleutel. De kaart antwoordt dan met een serie
nullen, die XOR-ed zijn met de sleutelcode
(keystream); dit geeft de aanvaller de mogelijkheid een schone sleutelcode te krijgen.
Gebruik deze sleutelcode om de opgeslagen
boodschap te ontcijferen. De sleutelcode kan
ook worden gebruikt om andere sectoren uit
te lezen of om de gegevens op de kaart te veranderen.
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De ontmanteling van MIFARE Classic
De eerste scheurtjes
Hoewel MIFARE Classic al lang in gebruik is, hebben
wetenschappers (en hackers) hem pas laat als onderwerp van onderzoek gekozen. Het eerste onafhankelijke en publieke overzicht werd gepresenteerd
op de jaarvergadering in 2007 van de Duitse Chaos
Computer Club (CCC), een grote en invloedrijke vereniging van computer enthousiasten, hackers en
digital rights activisten. Het onderzoek was gebaseerd op hardware en omvatte het laag voor laag
afpellen van het beschermschild van de chip, tot
de lay-out daarvan zichtbaar was geworden. Op die
manier hadden de onderzoekers de schema’s van
de chip afgeleid en waren zij in staat een deel van
de gebruikte algoritmen te reconstrueren. Op de
CCC-bijeenkomst presenteerden zij niet alles wat
ze hadden gevonden, om juridische redenen. Maar
ze waren vast al op de hoogte van de structuur van
het genererend polynoom van de LFSR, die gebruikt
wordt in de codering, en ook van de zwakke plekken in de pseudo-random generator van de tag. Ze
lieten ook weten dat ze kennis hadden over de filter
functie, maar om bepaalde redenen maakten ze dat
niet publiek.
Begin januari 2008 brachten de Nederlandse media
het nieuws van de CCC-presentatie en wezen op het
belang daarvan voor de OV-Chipkaart. Wij hadden
publicatie van onze eigen resultaten nog even willen uitstellen, maar door dit nieuws veranderde dat,
vooral toen een Nederlandse journalist contact met
ons opnam en hoorde van ons werk. Meteen werd
met de journalist een afspraak gemaakt voor een
TV-opname in Rotterdam, de enige plaats waar de
OV-Chipkaart toen in gebruik was. Met de onderzoeker die de test zou uitvoeren, werd de mediastrategie doorgenomen. Verder werd afgesproken
dat wij op de dag van de uitzending Trans Link
Systems (TLS) zouden informeren, omdat die het
OV-Chipkaart project uitvoerden.
De uitzending vond plaats op 14 januari 2008. Om
te laten zien dat de OV-Chipkaart gekraakt kon
worden, liep de onderzoeker verschillende rondjes

in en uit de poortjes van de Rotterdamse metro,
waarbij hij het ghost device gebruikte om MIFARE
Ultralight te emuleren (zie fig. 3). In de uitzending
meldt een medewerkster van TLS nog dat er niets
mis is met de OV-Chipkaart. Voor TLS begint een
publicitaire ramp en ook reacties in de politiek
komen los, waarbij TLS veel kritiek krijgt. In de
verslaggeving wordt niet erg duidelijk gemaakt
dat er een verschil is tussen MIFARE Ultralight uit
de uitzending (heeft geen cryptografische bescherming en wordt gebruikt voor dagkaarten) en MIFARE
Classic (voor regelmatig, meervoudig gebruik).

Figuur 3 RTL nieuws 14 januari 2008

In de weken na de uitzending gaat onze groep door
met onderzoek naar de cryptografie van MIFARE
Classic (zie hieronder en de Technische Intermezzi).
Ook leggen we contact met de beveiligingsmensen
van NXP.

Voor de doorbraak
Half februari 2008 is er plotselinge opwinding in
onze groep, omdat we een niet-triviale bug hebben
gevonden: we zijn erin geslaagd een commercieel
verkrijgbare, officiële MIFARE kaartlezer te laten
geloven dat hij communiceerde met een MIFARE
Card, terwijl hij in werkelijkheid reageerde op een
Ghost/Proxmark. Daarmee komt het kraken van de
cryptografische bescherming van MIFARE Classic in
zicht. Dat zou niet alleen een grote klap zijn voor de
OV-Chipkaart, maar een acuut probleem geven
voor alle organisaties die MIFARE Classic gebruiken
voor toegangssystemen van hun faciliteiten. Dat
heeft wereldwijd effect, niet alleen in Nederland; de
OV-chipkaart is daarmee vergeleken ‘peanuts’.
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Technisch intermezzo 2. MIFARE Classic authenticatie

Het authenticatie protocol tussen een MIFARE
Classic tag en kaartlezer is in onderstaand
schema weergegeven. Om te beginnen zendt
de tag zijn unieke identifier uid en een nonce
nT. Vanaf dit moment is alle communicatie versleuteld met een gemeenschappelijke sleutel
k, die hetzij dezelfde is op vele kaarten, hetzij
door de kaartlezer wordt afgeleid uit de uid via
een master sleutel (diversificatie van de sleutel). Vervolgens antwoordt de kaartlezer met
een nonce nR van eigen keuze en een waarde
aR, die een functie is van nT. Tot slot antwoordt
de tag met aT, die een functie is van nR . Vanaf
dat moment geloven tag en kaartlezer dat zij
elkaar voor authentiek hebben verklaard.

Tag

uid
nT
{nR}k {aR}k
{aT }k

Reader

Technisch intermezzo 3. Beschrijving van de
zwakte in de Random Number Generator (RNG)

Na het aanzetten produceren (oudere) MIFARE
kaartlezers altijd dezelfde sequentie nonces
n1R, n2R, n3R, … (in opeenvolgende runs van
het authenticatie protocol, zie hierboven). Dit
deterministische karakter van de RandomNumber generator (RNG) werd niet onmiddellijk herkend; in het begin gaven de herhaalde
nonces ons de indruk dat de RNG zwak was.
Zulke herhalingen kunnen worden uitgebuit:
wanneer een kaartlezer zijn nonce nR herhaalt,
is een aanvaller (die de rol van een tag speelt)
in staat een eerder vastgelegde {aT }k opnieuw
af te spelen en op die manier zich voor te doen
als legitieme tag.
De RNG op de kaart gebruikt een Linear Feedback Shift Register (LFSR) van slechts 16 bits.
Wanneer dus eenmaal een lijst van alle successieve waarden is samengesteld kunnen, na
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waarnemen van één nonce, volgende nonces
eenvoudig worden verkregen door de lijst na
te lopen. Technisch intermezzo 9 beschrijft hoe
dit kan worden uitgebuit.
In onze groep maken we strikte afspraken over de
interne werkwijze en over veiligheidsmaatregelen. Onder meer wordt besloten dat alle betrokken
onderzoekers in één beveiligde ruimte gaan werken. Alleen al daardoor stijgt de opwinding en de
ijver om resultaat te behalen.
Op 3 maart kunnen we de Crypto1 code reconstrueren (zie Technisch Intermezzo 4) en vier dagen later
werkt de aanval (zie Technisch Intermezzo 5).
Technisch intermezzo 4.
Reverse engineering van MIFARE Classic

Toen we de in Technisch intermezzo 3 beschreven terugspeel- aanval uitvoerden, bleken
herhaalde nonces van de kaartlezer niet te verschijnen. We beseften al snel dat de kaartlezer
na inschakeling wel steeds dezelfde sequenties van nonces genereerde na elke poging
tot authenticatie, maar dat de pseudo-random
generator op de kaartlezer een volledige cyclus
had. Dit betekende dat de kaartlezer telkens
moest worden uitgezet om een terugspeelaanval uit te voeren. Dit was onpraktisch en
lichtelijk frustrerend. Er bleef maar één optie
open: een volledige reverse engineering van de
gehele code. We vermoedden dat de Crypto-1
code van dezelfde aard zou zijn als die in de
Hitag-2 tag, een ander RFID van NXP. De code
in deze tag had een software implementatie,
waarop reverse engineering was toegepast
die op internet was gepubliceerd. Deze code
bestaat uit eenzogenaamd LFSR en een Boolse
filter functie. Om te beginnen initieerden we
de code met een random state en legden
de eerste bit vast van de geproduceerde
keystream. We herhaalden dit met dezelfde
state maar met één bit omgeklapt. Telkens
wanneer een verschillend bit in de keystream
verscheen, konden we concluderen dat het
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omgeklapte bit een input is van de Boole functie. Toen uiteindelijk de input bits van de Boole
functie bekend waren, gebruikten we een
vergelijkbare procedure om een Boole tabel
samen te stellen om daarmee de complete filter functie te achterhalen.
Op 3 maart 2008 bezaten we een software
implementatie van de gehele code en het
authenticatie protocol, die volledig consistent
waren met het gedrag van MIFARE Classic. Dit
was een opwindend moment voor ons team:
de onthulling van een geheim dat 15 jaar met
de grootste zorg beschermd was geweest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
fa

fb

fb

fa

fb

fc

Technisch intermezzo 5.
Eerste aanval om de sleutel te achterhalen

Na de reverse engineering van de code deed
onze groep vrijwel meteen de eerste aanval
om de sleutel te achterhalen van de MIFARE
Classic kaartlezer. Een van de onderzoekers
kreeg het idee om de 48 bit zoekruimte te splitsen in een online en een offline zoekactie. Een
aanvaller doet zich voor als een tag en zendt
verschillende pogingen tot authenticatie naar
de kaartlezer in kwestie. Het idee is dat een van
deze nonces een specifiek patroon zal produceren in de interne status van de code (bijv.
een sequentie van 12 nullen, die 212 pogingen
tot authenticatie vertegenwoordigen). Daarna
stelt de aanvaller offline een tabel op met alle
mogelijke interne statussen met dit patroon
(bijv. met een lengte van 248-12 = 236), samen
met de key stream die zij produceren. Elke keer
als je een match krijgt met de key stream, kun
je eenvoudig in de tabel de interne status van
de code opzoeken. Omdat de geheime sleutel
de beginstatus is van de code, is het achterwaarts doorlopen van de code het enige wat
moet gebeuren om de sleutel te achterhalen.

Figuur 4 MIFARE Classic authenticatie
Technisch intermezzo 6.

Een hectische week, begin maart 2008

Tweede aanval om de sleutel te achterhalen

Toen MIFARE Classic voor het eerst was gekloond,
waarschuwde onze groep de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Radboud Universiteit.
Deze kwam meteen en zag een beveiligde deur
opengaan met behulp van de kloon. Met hem overlegden we ons verdere actieplan: (a) het informeren
van overheidsinstanties over de kwetsbaarheid van
de kaart, (b) het informeren van NXP, de producent
van de kaart, (c) het geven van een publieke waarschuwing aan de kaartgebruikers en (d) het publiceren van onze resultaten in de wetenschappelijke
literatuur, met een vertraging van enkele maanden.

Vrij snel na de eerste aanval (zie vorige intermezzo) merkte een van de andere onderzoekers in de groep op dat de filter functie alleen
de oneven genummerde bits van de LFSR
gebruikt als input voorde filter functie. Dit is
een ernstige ontwerpfout. Het betekent dat
de interne code-status van 48 bit kan worden
gezien als twee kleine codes van ieder 24 bit.
De ene van deze kleine codes brengt de even
genummerde bits van de key stream voort
(even code genoemd) en de andere de oneven
genummerde bits (oneven code). Deze twee
(kleine) codes kunnen onafhankelijk van elkaar
worden doorlopen. Omdat er maar 224 moge-
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lijke kleine codes zijn, is het mogelijk (en erg
snel) om ze allemaal uit te proberen en degenen weg te gooien die niet matchen met de
corresponderende (even/oneven) keystream
bits. Dit verlaagt drastisch het aantal mogelijke
toestanden voor beide kleine codes. Vervolgens kan men deze kleine code-toestanden
(een even met een oneven) combineren om de
originele 48 bit interne toestand van de code
te reconstrueren. Gegeven de omstandigheid
dat een aanvaller 64 bits van de keystream kan
verkrijgen bij een enkele poging tot authenticatie, zal er in feite maar één mogelijke toestand voor de even code zijn die kan worden
gecombineerd met een andere mogelijke toestand van de oneven code, om dan een geldige
48 bit interne toestand te
vormen.

impact van onze vindingen willen vaststellen, hetgeen later die week gebeurt.

De voorzitter van het CvB heeft uitstekende contacten in Den Haag en besluit de nationale autoriteiten op kabinetsniveau te informeren. Daar wordt
de boodschap goed opgepikt en besluit men tot
een assessment van de bedreiging. Het Nationaal
Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), informeel
bekend als de crypto-groep van de overheid, krijgt
opdracht onze resultaten te verifiëren. Een dag later,
op zaterdagmiddag, zijn deskundigen van het NBV
in Nijmegen. Ze hebben niet alleen professionele
interesse, maar uiten ook hun verbazing (“het is dus
echt heel ernstig”). Met instemming horen ze ons
voornemen om de technische details pas met vertraging te publiceren. Op grond van hun rapportage
wordt landelijk besloten tot en hogere status van
waakzaamheid. Ook bevriende organisaties in het
buitenland worden ingelicht.
De zondag na het bezoek van het NBV informeren
we NXP. Een ICT-architect van NXP komt de dag erna
op bezoek en krijgt uitleg. Hij stelt zich defensief op
en probeert onmiddellijk de verantwoordelijkheid
van NXP af te grenzen. Ook dringt hij erop aan de
zaken zo lang mogelijk geheim te houden. Verder is
hij erover gepikeerd dat hij pas in tweede instantie
is ingelicht. Vervolgens brengt hij verslag uit aan
TLS (dat de OV-Chipkaart beheert), die dan zelf de

Op 14 maart vindt overleg op hoog niveau plaats,
met de voorzitter van het CvB en de directeur van
NXP. De laatste feliciteert onze groep met de resultaten en meldt dat NXP graag nauw met ons wil
samenwerken. Dat laatste gebeurt dan in het kader
van een non-disclosure agreement (NDA). Onze
groep weigert mee te werken aan zo’n NDA, omdat
we dan niet meer met anderen (media, parlement)
mogen spreken. Ook de universiteit wil haar kennispositie niet opgeven. De zaak wordt niet opgelost.

Ook later in die week was al een parlementair debat
gepland over de OV-Chipkaart. Daarom informeert
de minister van Binnenlandse Zaken op 12 maart de
Tweede Kamer. Over de brief is overleg met Nijmegen en het NBV. Besloten wordt dat Nijmegen na het
versturen van deze formele brief opening van zaken
zal geven met een eigen persconferentie en video
op You Tube. NBV en NXP krijgen het concept van
de perssamenvatting voorgelegd. NBV is tevreden,
maar NXP klaagt dat er teveel technische details
worden weggegeven, die kwaadwillende hackers in
de kaart spelen. De klacht heeft geen effect.
De brief aan het parlement en de Nijmeegse persconferentie (met demonstratie) krijgen brede aandacht van de media.

Gevolgen voor de OV-Chipkaart
Na de al eerder genoemde CCC-presentatie (december 2007) over de MIFARE Classic besloot het bedrijf
TLS om TNO te vragen de ernst van de situatie vast
te stellen. TNO rapporteert eind februari 2008 en
schrijft dat voor de manipulatie geavanceerd instrumentarium nodig is, het beschouwt fraude
met vervoersbewijzen niet als een criminele zaak
en het adviseert de OV-kaarten binnen twee jaar te
vervangen. TNO bleek gelijk te hebben inzake de
twee laatste punten, maar niet over de eerste. Er
komt kritiek op het rapport, ook uit Nijmegen, maar
achteraf gezien was die kritiek te scherp.
Het ministerie vraagt het Smart Card Center van
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Royal Holloway, University of London (RHUL) om
de zaak te onderzoeken. RHUL rapporteert medio
april, na het kraken van MIFARE Classic. Zij zijn
kritischer: bij een landelijk gebruikt systeem ligt
fraude meer voor de hand dan bij een regionaal
systeem, zoals in Londen; vervanging van de OVkaarten dient onmiddellijk te beginnen, met gebruik
van open designs en onafhankelijke reviews.
De politiek houdt zich actief bezig met de introductie van de OV-Chipkaart en de betrokken staatssecretaris lijdt flink gezichtsverlies. Zij dwingt TLS tot
het maken van een stappenplan dat leidt tot een
opvolger van de Kaart en dat moet worden goedgekeurd door RHUL. Het ministerie dringt ook aan
op het gebruik van open cryptografische designs
en standaarden voor communicatie. Hieruit komt
uiteindelijk de oprichting voort van openticketing.eu
en ook een nauwere samenwerking met de academische wereld.
In de discussies over de OV-Chipkaart hoorde je
vaak: in Londen werkt de Oyster Card (met dezelfde
chip) wel, waarom zou dat in Nederland dan niet
kunnen. Deze vraag bracht enkele studenten,
betrokken bij het MIFARE team, op het idee die
vraag ter plekke te onderzoeken. De eerste dag
in Londen zochten ze naar een rustig station waar
de kaartlezer buiten camerabereik stond. Uiteindelijk vonden ze er een op de Docklands Light
Railway. Daar gebruikten ze het Proxmark device
om signalen op te vangen van de communicatie
tussen kaart en kaartlezer; zo verkregen ze de
sleutels van (meer dan twintig) geheugensectoren.
Met deze sleutels kon de content van de sectoren
naar believen worden veranderd. Na inchecken
met hun kaart kon daarop een vermindering van
het saldo worden afgelezen. Ze herstelden het
saldo en gebruikten de gemanipuleerde kaart voor
een andere reis, zonder problemen: ze hadden
hun punt gemaakt. Hun handelingen zetten ze op
video, maar de clip is nooit vrijgegeven. (Toen
ze Londen verlieten zagen ze een bus, waarin
toeristen hun gebruikte Oyster Card konden gooien
om het saldo te schenken aan een goed doel.
De studenten weerstonden de verleiding om

het saldo op hun kaart te verhogen tot £ 100.000
en dan de kaart in de bus te doen).

Procederen en publiceren
In de loop van maart 2008 schreef het team een
wetenschappelijke publicatie Dismantling MIFARE
Classic. Het artikel werd aangeboden voor het European Symposium on Research in Computer Security
(ESORICS’08), die in oktober van dat jaar zou worden
gehouden in Malaga. We lichtten de programmacommissie van het symposium in over het gevoelige materiaal in het artikel en vroegen hen ons te
verzekeren dat er niet zou worden gelekt tijdens het
refereeing proces.
In mondelinge contacten en in geschrifte protesteerde NXP heftig tegen de voorgenomen publicatie na een half jaar. Zij drongen aan op een uitstel
van twee jaar, dus tot 2010. NXP maakt duidelijk dat
het de universiteit en de onderzoekers verantwoordelijk stelde voor alle schade die uit de publicatie
zou voortvloeien. In de loop van maart 2008 stelde
de universiteit een juridisch team samen van hoog
kaliber. De voorzitter van het CvB was nauw betrokken. De academische vrijheid stond op het spel,
maar misschien zelfs het bestaan van de universiteit, in het geval NXP hoge claims zou neerleggen.
Voor de juristen was het een hele klus om de technische details in voldoende mate te doorgronden;
ook moesten ze eraan wennen dat in onze tak van
onderzoek het publiceren van zwaktes in computerbeveiliging wordt gezien als een bijdrage aan het
verhogen van die veiligheid.
Medio juni ontvingen we bericht dat onze bijdrage
voor ESORICS’08 was geaccepteerd. Het team was
erg blij met de zeer positieve refereerapporten,
maar realiseerde zich ook dat de universiteit nog
steeds de publicatie kon tegenhouden, hetgeen de
emoties hoog deed oplopen.
In overleg met de leiding van de universiteit besloten we een kopie van het artikel te sturen aan NXP
en ook aan het NBV. Daarbij vermeldden we het
‘point of no return’, namelijk de uiterste datum
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in juli waarvoor het artikel definitief bij ESORICS
moest zijn. Zo hadden NXP en NBV tijd om de
publicatie te beoordelen en om de gevolgen
daarvan in te schatten.
Op 25 juni stuurde de directeur van NXP als reactie
een Engelstalige brief aan uw spreker persoonlijk.
De toon was formeel en dreigend. Hij schreef dat
de publicatie de intellectuele eigendom van NXP
aantastte en stelde alle bij de publicatie betrokkenen aansprakelijk voor de mogelijk substantiële
schade voor NXP. Ook wees NXP dat de veiligheid
van systemen die MIFARE Classic gebruikten, in
gevaar werd gebracht. Verder meldde NXP dat
derde partijen die systemen met MIFARE Classic
beheerden, ongetwijfeld hun eigen claims in
Nijmegen zouden neerleggen. Kortom, NXP drong
erop aan niet te publiceren.
De voorzitter van het CvB en ook ESORICS kregen
van NXP een kopie van de brief. Wij hoorden
informeel dat het NBV instemde met publicatie
in oktober 2008, zoals onze bedoeling was. De
betrokken ministeries (ook dat van OC&W) waren
niet onder de indruk van de brief van NXP. Mede
daardoor besloot de universiteit niet in te gaan op
de eisen van NXP en stelden het bedrijf mediatie
voor. NXP weigerde dat en startte een juridische
actie om publicatie van ons artikel te verhinderen.
Zowel de universiteit als ikzelf werden gedaagd.
Op 10 juli vond het kort geding plaats, op verzoek
van NXP achter gesloten deuren. Het bedrijf
herhaalde zijn bezwaren; de universiteit verwees
naar Europese regels voor de vrijheid van meningsuiting. Ook merkte de universiteit op dat verbod
op publicatie sociaal onverantwoord is, omdat dat
bedrijven zou beschermen die gebrekkige producten leverden en klanten een niet gerechtvaardigd
gevoel van veiligheid zou geven. De discussie ging
ook over het punt in welke mate een mathematisch
geformuleerd artikel gezien kon worden als een
praktische gids voor (kwaadwillende) hackers.
De uitspraak volgde op 18 juli. De rechter kende
de eis van NXP niet toe. Hij stelde dat de universiteit heeft gehandeld met gepaste zorgvuldigheid
en dat mogelijke schade niet zou voortkomen uit
publicatie, maar uit klaarblijkelijke gebreken van de
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kaart. NXP ging niet in hoger beroep en dezelfde
dag stuurden we ons artikel op naar ESORICS.
NXP had hiermee de buitenwacht getoond al het
mogelijke gedaan te hebben om publicatie te verhinderen, overigens een unieke zaak in de academische wereld. De verhouding tussen onze groep en
NXP verslechterde niet en we bleven samenwerken
op technisch gebied.

De card-only aanval
Meteen na de ESORICS-publicatie vroegen allerlei
mensen ons of we ook in staat waren om de content van hun MIFARE Classic kaarten te lezen zonder gebruik van een legitieme kaartlezer. Het antwoord was nee. Om de aanvallen beschreven in ons
artikel, uit te voeren, moest de communicatie met
een legitieme kaartlezer worden onderschept. Verschillende collega’s van buiten gebruikten dit feit
om ons te verwijten dat de gerapporteerde aanvallen (zie Technisch Intermezzi 5 en 6) niet praktisch
waren, omdat zij eerst communicatie met een kaartlezer vereisen om de geheime sleutel te verkrijgen
en dan daarna nog communicatie met een kaart,
om in staat te zijn de inhoud daarvan te lezen. Ook
al sneed dit argument weinig hout (cryptografisch
gezien was de MIFARE Classic geheel gekraakt),
besloten we toch een andere aanval te ontwikkelen,
die kon worden uitgevoerd met alleen toegang tot
een kaart. Dit was een uitdaging, want de kaartlezer moet eerst de kaart voor authentiek verklaren
voordat de kaart ook maar begint met het zenden
van een versleutelde tekst. Ons team gebruikte
hiervoor een combinatie van vier zwakheden die we
hadden ontdekt bij het reverse engineering proces
(Technisch Intermezzo 7). Deze zwakheden stellen
een aanvaller in staat om een geheime sleutel aan
de kaart te ontfutselen door minder dan een halve
minuut met de kaart te communiceren (zie Technisch Intermezzo 8 voor details).
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Technisch Intermezzo 7. Beschrijving van de
zwaktes in de card-only aanvallen

Zwakte 1: Tijdens het communiceren met een
kaartlezer zendt een MIFARE Classic kaart één
parity bit na iedere byte data, om fouten in de
communicatie te detecteren. Deze parity bits
worden echter berekend over de plaintext in
plaats van de versleutelde tekst.
Zwakte 2: Daar komt bij dat de bit van de
keystream, gebruikt om de parity bit te versleutelen, opnieuw wordt gebruikt om de
volgende bit van de plaintext te versleutelen
(zie schema). Dit is een ernstige zwakte, omdat
daardoor één bit informatie wordt gelekt per
byte data die worden verstuurd tussen kaart
en lezer.

Zwakte 3: Als de kaart tijdens het authenticatie
protocol een boodschap ontvangt, controleert
hij eerst of de parity bits al dan niet correct zijn
voordat hij de kaartlezer antwoord geeft. Als
de parity bits incorrect zijn, antwoordt de tag
helemaal niet. Wanneer de parity bits echter
correct zijn, antwoordt hij ‘authenticatie mislukt’, óf hij gaat door met het authenticatie
protocol als de kaartlezer met succes authentiek is verklaard.
Zwakte 4: De foutcode voor ‘authenticatie
mislukt’ wordt door de kaart versleuteld verstuurd, zelfs in het geval dat niet kan worden
aangenomen dat de kaartlezer in staat is tot
ontsleutelen. Daardoor worden 4 extra bits van
de keystream gelekt.

Technisch Intermezzo 8. De card-only aanval

Ons team heeft een aantal card-only aanvallen
voorgesteld. De eenvoudigste daarvan verloopt als volgt. De kaart start de communicatie en verzendt zijn uitdagings-nonce nT, zoals

beschreven in Technisch Intermezzo 2. Daarna
doet de aanvaller zich voor als kaartlezer en
stuurt een constante bitstring (bijvoorbeeld
allemaal nullen) naar de kaart als antwoord op
de uitdaging van de tag. In de meeste gevallen
reageert de tag helemaal niet, omdat de parity
bits incorrect zullen zijn. Gemiddeld zal één van
de 128 = 28-1 pogingen de correcte parity bits
hebben en dan zal de kaart een versleutelde
mededeling ‘authenticatie mislukt’ versturen.
De aanvaller gaat hiermee door totdat de
versleutelde error boodschap ook gelijk is
aan een constante, bijv. allemaal nul. Voor de
aanvaller begint heeft deze een tabel vooruit
berekend met alle toestanden van de sleutel
die deze eigenschap hebben, d.w.z. dat wanneer {nR}k = {aR}k = 0, alle versleutelde parity
bits én de vier bits van de versleutelde error
message ook gelijk aan nul zijn. Deze tabel
bevat ongeveer 248-12 = 236 elementen. Als de
aanvaller het verlangde antwoord ontvangt
van de tag, weet hij dat de interne toestand
van de sleutel na het verzenden van nT, één
van de toestanden is in de vooruit berekende
tabel. Dan kan hij deze toestanden testen met
een ander authenticatie spoor en op die manier
achter de geheime sleutel komen.

Technisch Intermezzo 9. Zwakheden in de
herauthenticatie aanval

Zwakheid 1: Wanneer de kaartlezer met succes
een sector authentiek heeft verklaard en dan
vraagt om authenticatie van een andere sector,
wordt de nonce van de tag versleuteld verstuurd met de sleutel die hoort bij de nieuwe
sector. Dit wijkt af van het authenticatie protocol als beschreven in Technisch Intermezzo 2.
Zwakheid 2: De pseudo-random number generator in de tag begint steeds weer opnieuw te
lopen, met een cyclus van 216 = 65536. Dit
betekent dat je door precies te timen kunt
voorspellen wat de volgende nonce van de tag
zal zijn.
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Ook al is een halve minuut wachten acceptabel om
een geheime sleutel te bemachtigen, een MIFARE
Classic 1K heeft 64 geheime sector-sleutels en dat
maakt het onpraktisch voor een aanvaller om draadloos een kaart te ‘bestelen’ zonder te worden opgemerkt.
Om het proces te versnellen is het mogelijk twee
andere zwakheden te gebruiken (Technisch Intermezzo 9). Wanneer een aanvaller één geheime sleutel heeft ontcijferd, hetzij met de eerder beschreven
card only aanval, hetzij omdat de tag een foute
sleutel in een van de sectoren heeft, kan hij een zeer
snelle her-authenticatie aanval uitvoeren (zie Technisch Intermezzo 10). Deze aanval bemachtigt in een
luttel aantal seconden alle overige sleutels van de
kaart.
Technisch Intermezzo 10. Her-authenticatie
aanval

Veronderstel dat een aanvaller een geheime
sleutel ka van een MIFARE Classic tag kent.
Dan gaat hij aldus te werk. Eerst doorloopt
hij herhaalde malen met ka de authenticatie
procedure en neemt de tijd op tussen twee
opeenvolgende authenticaties. Dan zendt de
aanvaller een verzoek om authenticatie naar
de tag voor een target sleutel k t. De tag antwoordt met een versleutelde nonce nT. Omdat
de aanvaller in staat is de vorige nonce te
zien, door de tijd waar te nemen tussen twee
opeenvolgende authenticaties, kan hij raden
wat de nieuwe versleutelde nonce is. Daarna
kan hij deze nonce gebruiken om 32 bits van
de keystream te achterhalen, die vervolgens
wordt gebruikt om de aanval uit te voeren
zoals beschreven in Technisch Intermezzo 6.

Tot slot
Het is een ongemakkelijk idee dat de treurig slecht
ontworpen MIFARE Classic de ter wereld meest
gebruikte smart card werd. Wat ging er mis? Samenvattend noem ik de volgende zaken:
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1. Gebrek aan evaluatie. MIFARE Classic onderging
nooit een evaluatie procedure zoals Common Criteria. Dit werd in de vroege jaren negentig niet
gedaan voor smart cards. Inmiddels is dat standaard
gewoonte geworden.
2. Gebruik van beschermde technologie. Omdat het
ontwerp van MIFARE Classic geheim werd gehouden, vond nooit onafhankelijke expert review
plaats. Tegenwoordig worden cryptografische primitieven als AES via open competitie vastgesteld.
Begin jaren negentig waren rekenmogelijkheden
op een microchip schaars. Men kan zich voorstellen
dat de ontwerpers zich bewust waren van de beperkingen en dachten dat geheimhouding hen een
aanvullende beschermingslaag zou geven. Maar
men kan ook aanvoeren dat zo’n geheimhouding
contraproductief was, omdat die fouten bedekte en
een realistische kijk verhinderde op het bestaande
beschermingsniveau.
3. Gebrek aan herevaluatie van bestaande producten. MIFARE Classic was een commercieel succes,
eerst voor Philips en later voor NXP. Er was geen
aanleiding om nog kritisch te kijken naar het
product. (Wij hadden in 2008 sterk de indruk dat
er toen bij NXP vrijwel niemand meer was die
MIFARE Classic door en door kende; de medewerkers van het bedrijf moesten terug naar de oude
handleidingen).
4. Kwetsbaarheden zijn waardevol zolang ze geheim
zijn. De zwaktes in MIFARE Classic werden pas in
2008 publiek door universitair onderzoek. Hoewel
we als eersten daarover publiceerden, zijn we er
niet zo zeker van dat we ook de eersten waren die
bekend waren met de kwetsbaarheden. Inlichtingendiensten, illegale cloners van hardware of zelfs
criminele organisaties kunnen al heel goed op de
hoogte zijn geweest van de zwakheden en deze ten
eigen bate hebben benut.
Het lijkt correct om vast te stellen dat het fiasco
van MIFARE Classic behoort tot de grote missers
in beveiliging (samen met bijvoorbeeld de
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bescherming van DVD’s en de encryptie van GSM).
Bedrijven en regeringen zijn zich er scherp van
bewust geworden dat ook de details in computer beveiliging goed geregeld moeten worden.
Ook hebben zij intussen het belang ingezien van
de rol die onafhankelijke onderzoekers spelen
met hun eigen reviews in het publieke domein.
Deze bijdrage is met instemming van de auteurs
gebaseerd op het artikel van F.D. Garcia en B.P.F.
Jacobs (nog te verschijnen): http://www.cs.ru.nl/~
flaviog/publications/Tiny.Star.pdf.
De volgende artikelen behandelen technische
aspecten van hetzelfde onderwerp:
Flavio D. Garcia, Gerhard de Koning Gans,
Ruben Muijrers, Peter van Rossum, Roel Verdult,
Ronny Wichers Schreur and Bart Jacobs.
Dismantling MIFARE Classic.
In S. Jajodia, and J. Lopez, editors, 13th European
Symposium on Research in Computer Security
(ESORICS 2008).
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5283,
pages 97-114, 2008.
http://www.cs.ru.nl/~flaviog/publications/Dismantling.Mifare.pdf

Flavio D. Garcia, Peter van Rossum, Roel Verdult and
Ronny Wichers Schreur.
Wirelessly Pickpocketing a Mifare Classic Card.
In 30th IEEE Symposium on Security and Privacy
(S&P 2009), pages 3-15. 2009.
http://www.cs.ru.nl/~flaviog/publications/Pickpocketing.Mifare.pdf
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Functional Supramolecular Polymers
Prof.dr. E.W. Meijer
Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen, Technische Universiteit Eindhoven

Chemistry has witnessed a remarkable transition in
scales since the original discovery of the synthesis
of urea in 1828 by Wöhler and that of Bakelite – a
poly(phenol-formaldehyde) – in 1907 by Baekeland.
Synthesis in the 19th and 20th century has mainly
been focused on the manipulation of individual
chemical bonds using functional group transformations and a large variety of synthetic methods to
prepare an almost unlimited number of complex
(macro)molecules have been disclosed. At the end
of the 20th century, chemistry witnessed the rise of
supramolecular chemistry due to the seminal work
on molecular recognition by Pedersen, Cram, and
Lehn. Chemists learned to manipulate ensembles
of molecules by the use of strong and directional
non-covalent interactions, ultimately also leading
to supramolecular polymers. These dynamic and
living polymers represent a topic of increasing interest due to their enormous potential in a variety of
applications.
Therefore, this short article is not focused on
all aspect of polymers through the last centuries,
but is focused on several aspects of supramolecular polymers. However, it escaped many scientists
their attention that molecular polymerization via
associative interactions between molecules was
already proposed as an idea by Louis Henry in
1878.1,2 It was at the same time that Van der Waals
proposed his famous equation of state that took
intermolecular interactions in liquids into account
and only 50 years after Berzelius coined the term
polymers. 3,4 In the decades that followed the proposal of Henry’s idea, many chemists struggled to
measure degrees of polymerization of associative
molecules in liquids. 2,5 A beautiful book written
by Turner5 illustrates the ingenuity of chemists in

the early 1900s in their efforts to probe molecular
association in solution by concentration dependent viscosity measurements. With the advent of
infrared spectroscopy, Buswell, Rodebush and Roy
reported evidence for the hydrogen-bonded oligomerization of amides in the mid-1930s. 6 Somewhat later, Kempter, Mecke and Kreuzer measured
the hydrogen-bonded oligomerization of phenol in
benzene using infrared spectroscopy and analyzed
their results using a simple association model.7,8
Although the molecular association between these
monomers cannot be regarded as a true polymerization process due to the low association constant
between the monomers and the short lifetime of
the non-covalent bonds, these studies reflect the
first investigations on ‘polymerization by molecular
association’, what is now called ‘supramolecular
polymerization’.
During the subsequent decades and certainly after
the revolutionary proposal by Staudinger that polymers are high molecular weight macromolecules,
polymer chemistry focused on the synthesis of
these macromolecules using different mechanisms;
step-, chain-, and ring-opening polymerization. The
success of this field is extraordinary and today we
cannot imagine a world without polymers, either
for their use as mechanical strong materials or for
their properties in electronics and medicine. It was
the late Reimund Stadler and his group, who introduced the concept to make materials out of low

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 24 oktober 2011
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molecular weight structures, which were brought
together by multiple hydrogen bonds.9 In 1990,
this was followed by Lehn, who reported the first
main-chain supramolecular polymer based on the
self-assembly of ditopic monomers in which complementary three-fold hydrogen-bonding groups
were separated via a flexible tether.10 Due to the
low association constant between these monomers,
a high degree of polymerization was only obtained
in the liquid crystalline state. For our group, the
crucial step in the development of supramolecular
polymers was the introduction of a strong, selfcomplementary, quadruple hydrogen bonding unit,
the 2-ureido-4-pyrimidinone or UPy-unit in 1997 (Fig.
1).11 A monomer with two of these self-complementary UPy-units connected via a flexible tether, selfassembles into a one-dimensional supramolecular
polymer with high degrees of polymerization. The
relatively long lifetime of the UPy-UPy bond (0.1–1 s)
was essential for making polymers that displayed
excellent material properties. Since then the field of
supramolecular polymerization has exploded.
Today UPy-based polymers are marketed by
e.g. SupraPolix and others, and they are produced
at a 10 ton scale. Recently, also the self-healing
properties of supramolecular polymers based on
hydrogen bonding are receiving increasing attention.12 Besides hydrogen-bonding, chemists have
used other non-covalent interactions such ionic
and dipole-dipole interactions in creating one-

dimensional supramolecular polymers from ditopic
monomers.13 Furthermore, supramolecular polymers based on shape-persistent monomers that
self-assemble into ordered nanostructures and
filaments are attracting considerable interest. The
formation of these ordered structures, however,
often occurs via a different mechanism than the
formation of supramolecular polymers from ditopic
substituted monomers (vide infra).
The choice in mechanism of formation, the huge
variety of self-assembling units and the stabilities of the structures formed, offer an enormous
range of frequencies in the dynamic properties
of these supramolecular polymers. This control
yields unique processing capabilities of responsive
materials, but also creates a modular approach to
construct functional materials. Three major classes
of functional supramolecular polymers can be discriminated (Fig. 1), where in recent years progress
has been enormous:
1 functions based on excellent and unique
mechanical properties with ease in processing
due to the dynamic character of the bonding,11,12,14
2 electronic functions based on π-conjugated
repeating units leading to supramolecular electronics,15 and
3 biomedical functions in regenerative medicine
of biologically active supramolecular polymers.16

Functional Supramolecular polymers
(a) Mechanical functions

(b) Electronic functions

(c) Biological functions

Figure. 1. Three major classes of functional supramolecular materials based on (a) mechanical functions as displayed
by telechelic UPy polymers,11,13 (b) electronic functions displayed by amphiphilic hexa-peri-hexabenzocoronene
nanotubes,15d and (c) biological function as displayed by amphiphilic peptide nanotubes.16c
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In spite of this success, in many cases the preparation of one-dimensional supramolecular polymers
and nanostructures from their respective monomers
is guided by serendipity as a complete understanding of the physical mechanisms of the self-assembly
process is still lacking. In recent work, we have
elaborated on the various growth mechanisms by
which one-dimensional supramolecular polymers
can grow.17 For supramolecular polymers based on
ditopic monomers and having intriguing mechanical properties, growth of the polymers occurs via
an isodesmic mechanism and thermodynamically
stable products are easily obtained. In contrast, the
growth of shape-persistent monomers into ordered
supramolecular polymers occurs in most cases via
a nucleated or cooperative growth mechanism.17c
Hence, kinetic factors and meta-stable traps can
easily yield thermodynamically unstable materials.
Although temperature dependent optical measurements are useful as a first diagnostic to establish
whether a supramolecular polymerization occurs
via a cooperative or nucleated or isodesmic growth
mechanism, such equilibrium measurements fail to
give any information on the nucleus size, or whether
nucleation occurs via a homogeneous or heterogeneous pathway.17d
Based on the arguments above, an increasing
number of kinetic studies on cooperative supramolecular polymerizations will be conducted in the
years to come. Much can be learned from the
field of protein assembly, notably the cooperative aggregation of shape-persistent amyloidal proteins, were kinetic studies18 have yielded a remarkable mechanistic insight into the self-assembly
mechanism. It is now generally accepted that in
many amyloidal aggregations, besides homogeneous nucleation,18a,b secondary nucleation either
by fragmentation18c,e,f of filaments or surfaceassisted18c,d nucleation plays a dominant role in
the self-assembly process. Given the importance of
secondary nucleation in the crystallization of small
molecules19a and polymers,19b understanding which
chemical features in a monomer lead to secondary
nucleation in the self-assembly pathway from mon-

omer to supramolecular polymer will be a huge step
in understanding the relation between structure
and function. Furthermore, as secondary nucleation
has autocatalytic features; it can play an important
role in the design of self-organizing supramolecular
polymers (vide infra).
In many areas of science, but in supramolecular
chemistry in particular, nature serves both as an
inspiration and a challenge. It is tempting to compare one-dimensional supramolecular polymers
with their natural counterparts: the cytoskeletal
polymers such as actin and tubulin. However, in
contrast to supramolecular polymers which are
formed by self-assembly, the formation of cytoskeletal polymers occurs by self-organization via reaction-diffusion processes. As a result cytoskeletal
structures display unique properties such as for
example spatio-temporal synchronization between
growing and shrinking individual cytoskeletal polymers. The design and characterization of artificial
self-organizing supramolecular polymers will be
a significant achievement in the years to come. In
order to design these self-organizing supramolecular polymers, three goals will have to be met:
1 engineering of dissipative aspects to supramolecular polymerizations for example using light
or chemical energy,
2 engineering of positive (autocatalytic) and negative (physico)chemical feedback cycles in the
chemical selfassembly, and
3 understanding diffusion-driven instabilities in
non-covalent systems.
Although this seems a daunting task, a recent example in which inorganic self-organizing reactions are
performed in a micro-heterogeneous medium has
shown that even relatively simple chemistry can
yield dynamic behavior resembling that displayed
by multicellular organisms. 20 Although with some
delay, the recognition of non-covalent forces as
a tool to direct the ordering and function of molecules has now been widely acknowledged and
respected. Currently supramolecular polymers are
explored at the interface between chemistry, biology, physics, medicine, soft-condensed matter, and
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nanoscience. This multi-disciplinary approach will
result in a better understanding of these systems
through both experimental and theoretical studies, and undoubtedly will result in more innovative materials and new applications sought. During
these advances, supramolecular materials will find
their way into everyday life to enable technologies
not previously possible.
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Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen?
Prof.dr. R. van Driel
Swammerdam Institute for Life Science, Universiteit van Amsterdam

1. Moderne moleculaire biologie
In de afgelopen 50 jaar is het biologisch onderzoek
radicaal veranderd. De globale beschrijving van
klassieke fysiologische processen, zoals erfelijkheid
en de vertering van voedsel, is bijna volledig vervangen door die van de chemische en fysische
eigenschappen van moleculen, die samen verantwoordelijk zijn voor dergelijke processen. Dit blijkt
een extreem krachtige manier van analyseren van
levensprocessen, die veelbelovende mogelijkheden
geeft in de biomedische wereld en in de biotechnologie. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een
ongekend sterke groei van het fundamenteel en
commercieel onderzoek in de levenswetenschappen. Drijfveren zijn de klassieke wens van de mens
om zichzelf ‘te begrijpen’ naast het al even klassieke streven naar commercieel gewin. Het maatschappelijk en economisch belang van wat zich
momenteel afspeelt wordt onderstreept door de
term ‘bio-based economy’ die door de politiek in
Nederland en andere landen een centrale plaats
heeft gekregen in ons denken over de toekomst. Er
is nog nooit zo veel belangstelling geweest voor de
(moleculaire) biologie; daarom wordt de 21ste eeuw
wel de ‘eeuw van de biologie’ genoemd, volgend op
de ‘eeuw van de fysica’.
Waar we nu staan in de biologie is het resultaat
van een ontwikkeling die niet veel meer dan 100
jaar heeft geduurd. Tot het eind van de 19e eeuw
had het vitalisme nog aanzienlijk aanhang. Kort
gezegd vertegenwoordigt vitalisme het idee dat de
wereld van de levende organismen andere wetten
volgt dan de dode wereld die haar omringt. Beginnend in de tweede helft van de 19e eeuw bleek
echter dat chemische stoffen van levende wezens
in het laboratorium kunnen worden nagemaakt.
De synthese van ureum, een eenvoudige verbin-

ding in urine, door de Duitse chemicus Friedrich
Wöhler in 1828 was een van de eerste indicaties
dat levende organismen chemisch analyseerbaar
zijn. De ontdekking van enzymen, lichaamsstoffen die allerlei ingewikkelde chemische reacties in
onze cellen kunnen versnellen (katalyseren) door
Eduard Büchner rond 1900, nam een ander deel van
de magie van levensprocessen weg. Deze Duitse
chemicus kreeg hiervoor de Nobelprijs voor de
scheikunde in 1907. Er zijn veel meer mijlpalen op de
weg naar onze huidige inzichten in de moleculaire
basis van levensprocessen. Twee die enorme invloed
hebben gehad zijn de ontdekking van de dubbele
helix structuur van DNA, waarvoor Francis Crick, Jim
Watson en Maurice Wilson in 1963 de Nobelprijs voor
de geneeskunde kregen en de opheldering van de
nucleotidenvolgorde van het menselijk DNA in 2001.
De vraag die in deze bijdrage wordt geadresseerd is: waar heeft ons deze honderdjarige ontwikkeling gebracht? Waar staan we in onze pogingen
te begrijpen hoe levende organismen, inclusief de
mens, functioneren op een manier die ons in staat
stelt ziekten te genezen, de productie van voedsel
te verbeteren en biologische systemen te gebruiken als een zon-gedreven, onuitputtelijke bron van
schone energie.

2. De informatie explosie
De afgelopen tien jaren heeft zich een revolutie
afgespeeld in de levenswetenschappen door de
ontwikkeling van extreem krachtige meettechnieken. Die stellen ons in staat om snel en efficiënt
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het volledige DNA en alle genen van levende (en
veel fossiele) organismen in kaart te brengen (vaak
genomics technieken genoemd), alle aanwezige
eiwitten te identificeren (proteomics) en heel veel
chemische processen in cellen te analyseren (metabolomics). Tegelijkertijd zijn we in staat met behulp
van nieuwe lichtmicroscopie-methodieken moleculen in levende cellen en weefsels zichtbaar te
maken. Gezamenlijk leveren deze nieuwe technologieën, die zich nog steeds met hoog tempo verder
ontwikkelen, gigantische hoeveelheden meetresultaten op. Deze informatie-explosie heeft geleid
tot een enorm aantal, soms gigantische, databases.
Dat heel veel informatie nodig is om te begrijpen
hoe levende organismen functioneren laat zich
makkelijke uitleggen met de mens als voorbeeld.
Ons lichaam is, net als alle levende organismen op
aarde, opgebouwd uit cellen, de kleinste eenheid
van leven. Er zijn zo’n 250 verschillende celtypen
in ons lichaam, bijvoorbeeld levercellen, niercellen,
zenuwcellen, huidcellen, reukcellen, etc. Al die cellen hebben hetzelfde DNA en daarom ook dezelfde
set van ongeveer 23.000 genen. Elk gen bevat de
informatie die nodig is om een bepaald eiwit te
maken. Eiwitten doen het werk in onze cellen, zoals
het omzetten van voedingsstoffen in bouwstenen
van de cel, het beschikbaar maken van chemische
energie die de cel nodig heeft en tal van speciale
functies van cellen. Bijvoorbeeld, rode bloedcellen
bevatten grote hoeveelheden van het eiwit hemoglobine, dat verantwoordelijk is voor het transport
van zuurstof in ons bloed en daaraan de rode kleur
geeft. Groepen cellen vormen samen weefsels in
ons lichaam, die op hun beurt samen organen vormen. Elk van de ca. 250 celtypen maakt een eigen
specifieke keus uit de ca. 23.000 genen, wat er toe
leidt dat elk celtype zijn eigen set eiwitten heeft.
Omdat veel eiwitten in de cel als enzymen (katalysatoren) betrokken zijn bij chemische omzettingen,
is de samenstelling van cellen ook wat betreft
chemische verbindingen verschillend. Om dat alles
nog een ingewikkelder te maken, hangt de eiwitsamenstelling en de chemische samenstelling van een
cel ook af van de fysiologische toestand van de cel.
Bijvoorbeeld cellen die omgevingsstress ondervin-
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den – bijv. door te hoge temperatuur (bijvoorbeeld
bij koorts) – produceren speciale eiwitten om met
die stress te kunnen omgaan en te overleven. Dit
alles leidt ertoe dat van veel celtypen onder veel
verschillende omstandigheden veel gemeten moet
worden. Nog een stap verder: niet alleen aan de
mens wordt veel onderzoek gedaan, maar ook aan
veel andere dieren, aan planten en aan micro-organismen, zoals gisten en schimmels. Combineren van
informatie over dezelfde processen in verschillende
organismen geeft belangrijk inzicht hoe die processen functioneren op moleculair niveau. Een data
explosie is het gevolg. Het einde van die explosie
lijkt nog lang niet in zicht, de hoeveelheid biologische informatie blijft exponentieel toenemen:
verdubbeling elke 2 tot 3 jaar.

3. De grote uitdaging: van informatie
naar begrijpen
Het verzamelen van informatie over DNA, genen,
eiwitten en andere chemische verbindingen in de
verschillende typen cellen onder verschillende
fysiologische omstandigheden is belangrijk, maar
geeft ons nog geen inzicht hoe cellen, weefsels,
organen en de intacte organismen functioneren.
Zo’n inzicht is echter wel wat we nodig hebben, bijvoorbeeld om op een efficiënte en rationele manier
effectieve en veilige therapieën en geneesmiddelen
te ontwikkelen. Een simpele metafoor: je kunt een
kapotte auto niet goed repareren als je niet in redelijk detail weet hoe het ding werkt. Behalve voor
ziekte en gezondheid van mensen gelden dezelfde
overwegingen voor het begrijpen hoe planten en
micro-organismen functioneren in de contekst van
voldoende en gezonde voeding, schone energie uit
zonlicht en de productie van allerlei door de biologie geïnspireerde materialen en chemicaliën.
Hoe kunnen we levende organismen benaderen
op een bruikbare manier in de hierboven beschreven context? Het antwoord is dat we de eigenschappen van levende organismen in principe kunnen
beschrijven als het samenspel in tijd en ruimte van
moleculen (eiwitten, DNA, RNA, etc.). Die samenwerking kan zijn het voor kortere of langere tijd aan
elkaar hechten en zo grote structuren te vormen,
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bijvoorbeeld ribosomen (ca. 80 verschillende eiwitten vormen samen het ribosoom) die in de cel verantwoordelijk zijn voor de synthese van eiwitmoleculen. Ook kunnen eiwitten vaak elkaar chemisch
veranderen, waardoor de biologische activiteit verandert. Bij dit beeld hoort een idee omtrent dimensies: eiwitten hebben afmetingen in de orde van
1 - 10 nanometer, terwijl de grootte van menselijke
cellen in het 10 – 50 micrometer gebied ligt. Ook de
tijdschaal van de processen die we bestuderen is
belangrijk. Die strekken zich uit van microseconden
(chemische reacties) tot jaren (bijv. veroudering bij
mensen). Daarnaast is begrip omtrent aantallen van
belang. In een gemiddelde menselijke cel zijn duizenden verschillende eiwitten aanwezig, gecodeerd
door – in beginsel – even zoveel genen in ons DNA.
Van elk van die verschillende eiwitten zijn in de orde
van 1000 – 100.000 moleculen aanwezig. De grote
aantallen eiwitmoleculen, in combinatie met hun
vele functies en diverse interacties met elkaar en
andere typen moleculen (DNA, RNA, metabolieten,
etc.), maken de systemen die verantwoordelijk zijn
voor eigenschappen van levende cellen, extreem
complex: heel veel componenten en heel veel interacties. De ca. 250 verschillende soorten cellen in het
menselijk lichaam hebben verschillende eigenschappen en functies, omdat elk celtype een (gedeeltelijk)
verschillende set eiwitten (en RNA moleculen) bevat.
Willen we begrijpen hoe het menselijk organisme
functioneert op het niveau van moleculen, dan
moeten we processen, die zich afspelen op heel verschillende lengteschalen en tijdschalen, aan elkaar
koppelen. Immers, verouderingsprocessen kunnen
worden vertraagd of versneld door stoffen waaraan
ons lichaam blootstaat. Die stoffen induceren (bijvoorbeeld chemische) veranderingen in cellen op
een tijdschaal van seconden tot minuten. Na jaren
kan zich dit leiden tot verouderingsverschijnselen
door het hele lichaam. Dit aan elkaar koppelen van
lengte- en tijdschalen in onze analyses is een van de
grote en fascinerende uitdagingen waaraan we nog
maar net begonnen zijn.

4. Biologische netwerken
Het complexe samenspel van moleculen in een

cel proberen we te beschrijven in de vorm van
netwerken, waarin elk knooppunt bijvoorbeeld een
specifiek eiwit is en elke verbinding tussen twee
knooppunten een fysische of chemische interactie voorstelt. In concept lijkt dit op elektronische
netwerken. waarin de knooppunten elektronische
componenten zijn (weerstanden, condensatoren,
transistoren, etc.), aan elkaar gekoppeld via elektrisch geleidende verbindingen. Het grote verschil
is dat in biologische netwerken elk van de componenten (bijvoorbeeld eiwitten) in vele duizenden
kopieën voorkomt en vaak opgelost is in het waterig
milieu in de cel, waarin ze door diffusie vrij kunnen
bewegen. Onder die omstandigheden kunnen twee
eiwitten alleen dan een interactie aangaan als ze
elkaar toevallig ontmoeten door diffusie. Omdat er
van elk type eiwit vele kopieën in de cel aanwezig
zijn is die ontmoetingskans meestal redelijk groot.
Figuur 1A geeft een voorbeeld van een netwerk
van enkele tientallen eiwitten, die gezamenlijk in
de cel verantwoordelijk zijn voor het doorgeven
van informatie die de cel ontvangt van een hormoon dat in de bloedbaan aanwezig is: hier EGF
(epidermal growth factor). Een aantal van dergelijke netwerken is in al onze cellen aanwezig; elk
netwerk is verantwoordelijk voor een specifieke
klasse hormoonsignalen. EGF kan epidermale cellen (huidcellen) tot deling aanzetten. Dit hormoon,
een eiwit, komt vanuit de bloedbaan de cel niet
binnen, maar wordt op het buitenoppervlak van
de cel gedetecteerd door het EGF receptor-eiwit,
dat alleen dit hormoon kan binden. Alleen cellen
die een EGF receptor hebben reageren op EGF; bij
afwezigheid van de EGF receptor is de cel blind voor
het hormoon. De EGF receptor steekt door het celmembraan, dat de cel volledig omsluit en voor vrijwel alle soorten moleculen ondoorlatend is. Door
die eigenschap is de cel in staat binnenin het juiste
milieu (chemische samenstelling) te handhaven, dat
essentieel is voor leven. Als een EGF hormoonmolecuul aan de EGF receptor op het celoppervlak bindt,
verandert er iets aan het receptormolecuul aan de
binnenzijde van de cel, waardoor de receptor van
een inactieve in een actieve toestand overgaat (zie
figuur 1). Alleen daarna kan het receptoreiwit met
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A

Figuur 1
Voorbeeld van een netwerk van samenwerkende eiwitten

(A) Voorbeeld van een netwerk van samenwerkende eiwitten dat informatie, afkomstig van een hormoonsignaal
buiten de cel, doorgeeft in de cel naar het DNA, resulterend in celdeling. Het hormoon in dit voorbeeld in EGF
(epidermal growth factor) dat huidcellen aanzet tot deling. Rechts in het schema is een
legenda weergegeven. Elke rechthoek of veelhoek representeert een eiwit, een ovaal
duidt een eenvoudige chemisch molecuul aan.

A

B
catalysis

De inzet in de legenda geeft de meest voorkomende situatie in het netwerk weer: (i)
Een eiwit wordt van een inactieve vorm A omgezet in een actieve vorm B, bijvoorbeeld

C

door chemisch één of meer fosfaatgroepen aan A te binden. Dat proces wordt
gekatalyseerd door eiwit C.
Bovenaan in het schema (A) zijn de inactieve EGF receptor (EGFR) op het celoppervlak, het EGF hormoon (ErbB1) in de
bloedbaan en de geactiveerde EGF receptor (actieve EGFR) gemarkeerd. De rechthoek links onderin geeft het gebied
aan dat in (B) vergroot is weergegeven.
(B) In deze uitsnede van A (op volgende pagina) is het concept van elkaar activerende binaire schakelaars
geïllustreerd. De actieve vorm van eiwit MKK7 (actieve MKK7) activeert eiwit JNK (JNK à actieve JNK). Op zijn beurt
activeert het actieve JNK eiwit de eiwitten c-Fos en c-Jun, twee eiwitten die in actieve toestand aan regelsequenties in
het DNA binden en daardoor bepaalde genen activeren.
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B
een aantal andere eiwitten in de cel een interactie
aangaan. Daarmee wordt een cascade van processen in gang gezet, die via een aantal stappen leidt
tot verandering in de activiteit van bepaalde genen
en uiteindelijk resulteert celdeling.
Het signaal dat begint bij de EGF receptor door
de binding van EGF aan de buitenkant van de cel
wordt stapsgewijs doorgegeven van het ene naar
het andere eiwit, om uiteindelijk (onder andere) een
verandering van genactiviteit te veroorzaken. Doorgeven van informatie betekent in dit verband dat
een ‘bovenstrooms’ eiwit in het netwerk een meer
‘benedenstrooms’ eiwit omzet van een inactieve
toestand naar een actieve toestand. Zie figuur 1B
(uitsnede van figuur 1) voor een voorbeeld. Bovenaan in figuur 1B is de geactiveerde vorm van het
eiwit MKK7 gemarkeerd. Dit actieve eiwit is in staat
het inactieve eiwit JNK om te zetten in een actieve
vorm door het chemisch te modificeren (aankop-

pelen van een fosfaatgroep). Het actieve JNK eiwit
op zijn beurt activeert twee eiwitten: c-Fos en c-Jun.
Beide zijn eiwitten die in geactiveerde vorm aan ons
DNA kunnen binden en specifieke genen kunnen
aanzetten, die onder meer celdeling inleiden. De
meeste eiwitten in dit netwerk zijn te vergelijken
met binaire schakelaars, elk met een aan- en een
uit-stand. De schakelaars worden geactiveerd door
fysieke interactie met ‘bovenstroomse’ eiwitten
en kunnen in hun aan-stand ‘benedenstroomse’
eiwitten aanschakelen. De interacties tussen de
‘schakelaar-eiwitten’ is nauwkeurig vastgelegd in de
eigenschappen van de eiwitten: elke schakelaar kan
maar één of enkele andere schakelaars bedienen.
Sommige van de geactiveerde eiwitten vallen spontaan terug in de uit-stand, andere hebben daarvoor
specifieke schakelaar-eiwtten nodig.
Merk op dat er in zo’n biologisch netwerk vele
wegen zijn van de top (hier de EGF receptor) naar
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het target (bijvoorbeeld de eiwitten die genen activeren: c-Jun en c-Fos). Biologische netwerken zitten
vol met allerlei terugkoppelingen tussen de schakel-eiwiten, die in hoge mate het input-output relaties van netwerken bepalen. Dit leidt tot complex
gedrag dat intuïtief niet te analyseren is. Daarom
is het essentieel om kwantitatieve, voorspellende
computermodellen van netwerken te maken, waarmee de eigenschappen en het gedrag van netwerken geëxploreerd kan worden. De voorspellingen
die hieruit komen, moeten experimenteel getest
worden. Als de uitkomst van de experimentele data
niet overeenkomt met de modelvoorspellingen,
moet het model worden aangepast. Door deze iteratieve cyclus van model-gedreven experimenten
en data-gedreven modelleren wordt ons begrip
stapsgewijs steeds groter. Deze aanpak wordt in
de wandeling systeembiologie genoemd. We staan
aan het begin van dit traject.

5. Netwerken en ziekten
Steeds meer komen we tot de conclusie dat ziekten
het resultaat zijn van veranderingen in netwerken:
moleculaire netwerken in de cel, tussen cellen,
tussen weefsels en tussen organen. De complexiteit van dit hiërarchische netwerk van netwerken
sluit een intuïtieve aanpak uit. De huidige situatie
in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
onderstreept dit. Een nieuw geneesmiddel op de
markt brengen kost momenteel tussen een half en
één miljard dollar. Die hoge kosten worden vooral
veroorzaakt door het feit dat verreweg het grootste
deel van de ontwikkeltrajecten op niets uitloopt,
omdat geen goede voorspellingen gemaakt kunnen worden wat het effect van een potentiële drug
op het menselijk lichaam zal zijn.
Het voorbeeld van het (relatief simpele) netwerk
in figuur 1 illustreert waarom het zo moeilijk is om
op een redelijk efficiënte manier geneesmiddelen
te ontwikkelen. Voor een drug die bijvoorbeeld
de doorgifte van het EGF hormoonsignaal van de
EGF receptor naar genen moet blokkeren, moet
gezocht worden naar een eiwit in het netwerk dat,
indien door een drug onwerkzaam gemaakt, de
informatie-doorgifte van het netwerk stillegt. Het is
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onmiddellijk duidelijk dat zo’n component niet op
basis van de statische informatie in figuur 1 aan te
wijzen is. Een rationele aanpak (in tegenstelling tot
een inefficiënt en daarom duur trial-and-error proces) is alleen mogelijk als het dynamische gedrag
van het netwerk kwantitatief in kaart is gebracht. Na
het meten van de concentraties van alle componenten en de snelheden van alle interacties en chemische reacties kan in beginsel een (computer-)model
van een dergelijk netwerk worden gemaakt en
het dynamisch gedrag ervan worden geanalyseerd.
Met zo’n model kan voorspeld worden op welke
component(en) een drug moet aangrijpen om het
gewenste effect te bewerkstelligen, liefst zonder
allerlei nevenverschijnselen. Dat leidt tot gerichte
experimentele validatie van voorspellingen en optimalisatie van de potentiële drug.
Natuurlijk moet ook in ogenschouw genomen
worden hoe zo’n potentiële drug inwerkt op andere
netwerken in de cel én op die tussen cellen, weefsels en organen. We zullen daarom uiteindelijk
toe moeten naar integrale, multi-schaal netwerken
van complete organismen, inclusief de mens. Hoe
gedetailleerd dat soort modellen moet zijn, met
name op de hogere hiërarchische niveaus (weefsel
en organen) weten we nog niet. Er lijken geen echt
fundamentele blokkades te zijn die zoiets onmogelijk maken. Ook financieel is het zeker haalbaar,
zoals simpele kosten-baten analyses met betrekking tot de directe en indirecte kosten van ziekten
(bijvoorbeeld obesitas, type-2 diabetes, etc.) laten
zien. Zo’n integrale aanpak vereist het opschaling van onderzoeksprogramma’s die individuele
landen, industrieën en het huidige financieringssysteem in Europa te boven gaat. Meer nog dan de
wetenschappelijke uitdagingen lijken politieke en
sociologische horden de grootste obstakels te zijn
op dit moment.

De figuur is overgenomen van de System Biology Organisation http://www.systems-biology.org/001/005.html, waar
een hoge resolutie PDF kan worden gedownload. Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de publicatie Oda et al.,
Molecular Systems Biology (2005) doi: 10.1038/msb4100014..
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Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof
Prof.dr. H.J.M. de Groot
Leiden Institute of Chemistry, Universiteit Leiden

Hoe kunnen recente inzichten in het proces van
fotosynthese aanwijzingen geven over hoe de
derde generatie biobrandstoffen gegenereerd kan
worden? Zonne-energie is in voldoende mate aanwezig om aan de jaarlijkse behoefte te voldoen,
gezien de grote hoeveelheid die ieder uur het
aardoppervlak bereikt. Het probleem is gelegen in
hoe er op een goede manier gebruik van gemaakt
kan worden.
De natuur heeft met fotosynthese een zeer efficiënt en flexibel proces geperfectioneerd over een
breed scala, van geïsoleerde bacteriële kolonies tot
aan grote bossen. Recent is vooruitgang geboekt
bij het begrip van en zelfs het nabootsen van deze

processen. Dat heeft bij wetenschappers tot de
stellige overtuiging geleid dat het mogelijk moet
zijn om brandstoffen – geïnspireerd door biologische systemen – op een commerciële en duurzame
manier te produceren. Het doel hiervan is om zowel
natuurlijke als kunstmatige omzettingssystemen
voor zonne-energie te creëren die op lange termijn
voor een stabiele en duurzame energievoorziening
kunnen zorgen.
In zijn onderstaande artikel belicht prof. De Groot
enkele aspecten van zijn onderzoek. Het verscheen
in Applied Magnetic Resonance (2010) 37, 497-503
(Open Access).

Integration of Catalysis with Storage for the Design of Multi-Electron
Photochemistry Devices for Solar Fuel
Abstract
Decarbonization of the transport system and a
transition to a new diversified energy system that
is scalable and sustainable, requires a widespread
implementation of carbon-neutral fuels. In biomimetic supramolecular nanoreactors for solar-tofuel conversion, water-splitting catalysts can be
coupled to photochemical units to form complex
electrochemical nanostructures, based on a systems integration approach and guided by magnetic
resonance knowledge of the operating principles
of biological photosynthesis, to bridge between
long-distance energy transfer on the short time
scale of fluorescence, ~10 -9s, and short-distance
protoncoupled electron transfer and storage on
the much longer time scale of catalysis, ~10 -3s.

A modular approach allows for the design of nanostructured optimized topologies with a tunneling
bridge for the integration of storage with catalysis
and optimization of proton chemical potentials, to
mimic proton-coupled electron transfer processes
in photosystem II and hydrogenase.

1 Introduction
Although solar energy plays a major role in all scenarios for a secure, sustainable and efficient energy
supply, direct solar-to-fuel conversion remains a dis-

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 21 november 2011
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tant goal due to major scientific and technological
challenges. During his career, Lubitz et al1 has been
one of the pioneers in the scientific underpinning
of the principles of photosynthetic energy conversion, with a particular focus on resolving molecular
mechanisms of multi-electron catalysis in photosystem II and in hydrogenates. The recent scientific
breakthroughs in basic research in photosynthesis
have made it possible to learn from Nature how to
construct artificial devices that can be put to use
for harnessing solar energy for sustainable production of primary energy carriers, like hydrogen from
water or carbon-based fuels from CO2. Building bioinspired photoelectrochemical cells for fuel production from solar energy will require the development
and systems design of integrated supramolecular
modular systems that combine functionalities for
light harvesting, charge separation, protoncoupled
electron transfer and multi-electron catalysis (Fig. 1).
With a nanostructured device, it is possible to use the
physical–chemical principles for efficient photochemical conversion and storage at early stages of natural
photosynthesis as a blueprint for the construction of
artificial systems that convert solar energy into fuel
in a rational higher order supramolecular assembly

design by systems integration. The crucial point that
is brought forward in this contribution, is that a full
merger between catalysis and storage will allow for
optimal matching of time, length and energy scales for
solar energy to fuel conversion.2

2 Photochemical Energy Storage
In nature, the photosynthetic apparatus is connected to a steady-state network of catalytic conversion reactions in the organism that is continuously dissipating energy and generating entropy.
From a biological perspective, photosynthesis is an
expensive process in terms of resources required,
and organisms generally produce only the photosynthetic capacity that they need to serve their
requirements within the limits of the environmental
and developmental constraints. At low light intensities, however, the productive storage of energy is an
efficient chemical thermodynamics process, which
is optimized against depletion by wasteful back
reactions that feed into the decay of the absorber
with rate g = 1/τ from the excited chlorophyll state
into the ground state at the start of the conversion
chain. 3 Natural photosynthesis requires coupling
of primary conversion into biochemical networks

Figure 1
Solar energy-driven photoelectrochemistry for production of hydrogen or methanol with high efficiency (schematic).
Systems integration of modules will combine a light-harvesting antenna system and photochemical reaction center,
containing a donor (d) and an acceptor (A), to produce a stable photocurrent that drives novel catalysts for multielectron reactions (R → P). Such 'smart matrices' represent built upon knowledge about natural photosynthesis and
hydrogenase to extract electrons from water and produce fuel(s) from protons or CO2.

64

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof

and catalytic cycles that are subject to regulation
for protection against excess light, leading to limited photosynthetic capacity. In contrast, for artificial photosynthesis it is necessary to consider the
minimal design requirements for the most efficient
solar-to-fuel conversion process, operating close to
the theoretical limits on solar energy conversion.
To understand how thermodynamic constraints
can guide the design of artificial systems for photochemical storage, it is best to start from minimal models that consider the thermodynamic constraints on the photovoltaic or photochemical solar
energy conversion by exploring the analogy with
efficient conversion in the solar or photovoltaic
cell. 3-5 In productive photochemical conversion, the
storage or downstream utilization is described as
a single step conversion of solar energy into Gibbs
free energy. Like the silicon solar cell, the photosynthetic solar cell is in its simplest form a molecular
absorber that is excited and produces energy conversion by charge separation with rate I into an
electron and hole in dynamic equilibrium with the
absorber (Fig. 2). The excitation of a molecular Chl
absorber in exchange with the field of solar irradiation leads to a difference in chemical potential
p
		
Δμabs = hν0 + k B T ln p
(1)

( )
0

with p and p 0 being the populations of the excited
and ground state of the absorber, respectively. 4 In
the dark, the excited and ground state are in equilibrium and Δμabs = 0, leading to p/p 0 = exp (-hv 0/
kBT), the Boltzmann distribution. For Chl a in green
plants, hv 0 = 1.8 eV. Detailed balance has been used
to calculate the upper limit at the absorber stage,
which leads to the maximum efficiency η = 1 - 4T/
3TS = 93%, for reversible operation, due to entropic
losses originating from the different temperatures
of the incoming radiation at Ts ~ 5800 K and of the
heat reservoir at T ~ 300 K. 3, 5, 6
A photovoltaic (PV) solar cell produces electricity,
while a photosynthetic reaction center produces
a photochemical steady state with a voltage over
the membrane and charge separation in dynamic

Figure 2

Basic electrochemistry and energetics of the
photosynthetic solar cell, after ref.4 A chlorophyll
molecule is connected to a reservoir at ambient
temperature T ~ 300 K, and emitting heat at a rate
I qout, is excited due to the heat flow I qin from the solar
reservoir at temperature T = 5800 K, with a rate g to
an excited state separated by an energy ην0 from the
ground state. The excited chlorophyll state either
decays with loss rate 1/τ or produces an electron–
hole pair with net charge separation rate I and free
energy Δμ =μe - μh.

equilibrium with the absorber. Recently, the solar
energy conversion has been considered in a general
setting, including both the photochemical and photovoltaic mechanisms. 4 The equation
,
		
p,q,
Δμe-h = eΔψ + kBT Ln p, q,
(2)

(

0

0

)

represents the difference in chemical potential
or free energy produced by light induced charge
separation and contains an electronic term eΔψ.
,
		
p,q,
In addition, a photochemical term k BT Ln p, q,
0 0
		
measures the concentration p,q, of the charge
separated state, i.e. the probabilities of electron
and hole occupation of the acceptor and donor
states, in the light relative to the concentration
p, 0q, 0 in the dark. This term is proportional to the
temperature.
Equation (2) illustrates how the electrochemical
potential Δμe-h can comprise a light-induced
electrostatic potential or charge
separation eΔψ,
,
		
p,q,
a photochemical k BT Ln p, q, , or both, as in
0 0
		
photosynthesis. 4

(

(

)

)
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The net production rate of the charge separation
and energy storage in a photosynthetic process can
then be described by the solar cell equation

(

)

I = If – Ib eΔμ/k BT – 1 ,

(3)

with If and IB being the forward and backward reaction rates, respectively. 6,7 The difference I represents the energy extraction. For PV, this is electrical
energy, and for artificial photosynthesis, I is the net
flow of energy into proton-coupled electron transfer and temporary storage, followed by the multielectron chemical reaction that oxidizes water or
produces fuel.
The second principle of thermodynamics, stating that entropy cannot be destroyed, limits the
efficiency of solar energy conversion to 0.93 for
reversible operation. 6 Extraction of energy implies
a non-reversible process with a theoretical limit less
than 93% for the reversible process. 3 Processing the
incident solar energy current is thus not possible
without lowering the efficiency, and Eq. (2) can be
generalized according to
Δμst= Δμmax + kBT Ln δ

(4)

actual catalytic reaction. This makes that the processes of storage and catalysis have to go hand in
hand. Catalytic processes operate on the millisecond time scale, and the accumulation of several
electrons or holes on this time scale is rate limiting.
Thus, Δμst inside the catalyst should be sufficiently
low to trap electrons or holes for allowing multielectron catalysis to proceed against back reactions.
For efficient solar-to-fuel conversion, the overall
rate of energy extraction has to be close to the net
rate of excitation of the molecular absorber at the
start of the conversion chain. When the absorber
operates at an energy hv 0 with an excited state
lifetime τ, the theoretical limit to the electrochemical potential Δμst that can be established inside the
catalyst in a reversible process in a multi-electron
catalytic chain will depend on the required storage
time t for accumulation prior to the actual catalytic
process, according to2,8
Δμst (t) = hv0 - kBT Ln (t/τ)

(6)

and will decrease in order to establish a net energy
flow I through the catalyst for the chemical reaction, in line with Eqs. 3-5

with a quantum yield
ηst = [If / (τ-1 + If )] . (1- δ)

(5)

Here the first factor is due to the kinetics of the
steady state, while δ measures the thermodynamic
activity of the trap. 3 Hence, in order to favor the
forward reaction over the backward process, the
energy of the combined products is lower than for
the excited state by at least k BT In (δ). The maximum
power is generated for d ~ kBT/μmax, a compromise
between a high conversion efficiency and a high
storage efficiency.
Since multi-electron catalysis for water oxidation
or hydrogen production requires storage for downstream accumulation of electronic charges at longer
time scales than the initial light absorption process,
a catalytic site in an artificial photosynthesis device
will be in Boltzmann equilibrium with the initial
excited state throughout the entire process, both
during the accumulation of charge and during the
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3 An Integrated Modular Approach for
Solar-to-Fuel Conversion
The fundamental limits on solar energy conversion in photosynthesis have been described many
times in the literature. The crucial point about
Equation 6 is, however, that it links the time scale
of the chemical process to the electrochemical
potential that is established inside the catalyst, and
to the free energy difference hv 0 - Δμst(t) that is minimally required to achieve the desired steady state
for thermodynamic reasons. It puts a fundamental
restraint on how to match length, energy and time
scales, and allows for the design of nanostructured
artificial solar-to-fuel conversion topologies based
on the knowledge about length, time and energy
scales from natural photosynthesis that have been
discussed extensively recently.9
In Fig. 1, catalysis is integrated with storage to allow
for a multi-electron process. When operating a
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multi-electron catalyst in artificial photosynthesis,
part of the initial free energy, stored in the solar
energy assimilation hv0 , will be necessary to produce a free energy difference hv0 - Δμst(t). This free
energy difference is inevitable, and must be put to
use in promoting confinement of electrons or holes
inside catalytic sites, in line with Eq.6. Viewed in this
way, the term kBT ln (t/τ) leads to a nanostructure
design concept that is fundamentally different from
alternatives, that work from delocalized electrons
at moderately functionalized extended semiconductor interfaces or try to combine the different
required functions of storage and catalysis into
essentially one or two complex molecules that
perform all the functions of an anode or a cathode.
In particular, the incorporation of insulating tunneling bridges between the catalyst and the elec,
trode are critical parameters in the design. Inside
		
p,q,
the nanostructure, the eΔψ and the k BT ln p, q, are
0 0
		
interchangeable, as described by Eq.2. During accumulation, energy is to be preserved locally, initially
in the form of eΔψ, followed by chemical coupling
into a proton process to temporarily neutralize the
charge. It may appear counterintuitive at first sight,
but the tunneling bridge ensures that the overvoltage for catalysis produces a suitable confinement
potential for electrons or holes in the catalytic sites.
A tunneling bridge of ca. 20 Å will allow the accumulation of charges on a time scale necessary for
multi-electron catalysis.9 Similarly, the spatial orientation and separation between the antenna and the
donor–acceptor pairs will be adjusted for optimal
exciton trapping and charge separation.9
While it is essential to have the free energy difference operational in confining electrons and holes, it
will be equally essential that the subsequent chemical conversion can proceed downhill, without any
restraints. This implies that there should not be a
potential barrier between the proton exchange
membrane and the catalytic nanostructure, to allow
for barrierless proton-coupled electron transfer and
smooth charge transfer across the proton exchange
membrane. Previous attempts to perform multielectron catalysis on an electrode often work from
catalysts embedded in proton exchange mem-

(

)

branes optimized for proton conduction, such as
NAFION, with a pKa ~ −6. In this case, the chemical
potential for protons at the catalytic site is very high.
While such an approach may work well for hydrogen
production at a photocathode, for water oxidation
at a photoanode it will give rise to a free energy
difference that competes with the tunneling barrier, quenching catalysis. For a photoanode it would
be preferred to work from an alkaline environment
to produce a low proton chemical potential and to
tune the chemical potential of intermediates in the
multi-electron pathway for optimal proton-coupled
electron transfer and a charged resting state. This is
in line with the mechanisms in natural photosynthesis that have been resolved with EPR by Lubitz and
others,1 and recently also by NMR and theoretical
analyses.10,11

4 Concluding Remarks
Many scientists believe that it is now possible, given
sufficient resources, to capitalize on recent scientific
progress in the understanding of photosynthesis,
to learn from Nature how to harness solar energy
for sustainable production of primary energy carriers, like hydrogen from water or carbon-based
fuels from CO2, at an affordable cost. Photochemical devices that mimic the photosynthesis of plant
leaves and produce renewable fuels from solar
energy using water as raw material, require the
integration of efficient light harvesting and photocatalysis in nanostructured ,smart matrices, based
on powerful biochemical and biophysical insights
on natural water splitting and hydrogenases to
address the complex chemistry of conversion and
storage by multi-electron photocatalysis. When vigorously pursued, such systems represent one of the
very few major options that mankind has to provide
clean energy, provide its security in a humanitarian
manner instead of confrontation, and eliminate the
‘overshoot’ of our footprint that is now maintained
by liquidating the planet’s ecological resources.

Acknowledgments
This research was financed in part by the Chemical
Sciences Section of the Netherlands Organization

67

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof

for Scientific Research (NWO) through a TOP grant.
Discussions with Hans van Gorkom on the thermodynamics and energetics of photosynthesis are
gratefully acknowledged.

7. M.D. Archer, J.R. Bolton, J. Phys. Chem. 94, 8028–8036
(1990).
8. H.J. van Gorkom, Bioelectrochem. Bioenerg. 16, 77–87
(1986).
9. D. Noy, C.C. Moser, P.L. Dutton, Biochim. Biophys. Acta

Open Access
This article is distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduc-

J. Phys. Chem. C 111, 18821–18823 (2007).
11. A. Alia, P.K. Wawrzyniak, G.J. Janssen, F. Buda, J.

tion in any medium, provided the original author(s) and

Matysik, H.J.M. de Groot, J. Am. Chem. Soc. 131, 9626–

source are credited.

9627 (2009).

References

Op 23 april 1999 sprak prof. De Groot zijn oratie uit bij de

1. W. Lubitz, E.J. Reijerse, J. Messinger, Energy Environ.

aanvaarding van zijn hoogleraarschap in de biofysische

Sci. 1, 15–31 (2008).
2. A. Pandit, H.J.M. de Groot, A. Holzwarth, Harnessing

68

1757, 90–105 (2006).
10. J. Rossmeisl, K. Dimitrievski, P. Siegbahn, J.K. Norskov,

organische chemie aan de Universiteit Leiden. Daarin
ging hij in op zijn belangrijkste onderzoeksonderwerp: de

Solar Energy for the Production of Clean Fuels (European

moleculaire elektronica van de biologische zonnecel, beter

Science Foundation, Strasbourg, France, 2006).

bekend als fotosynthese. In de aanpak van het onderzoek

3. R.T. Ross, M. Calvin, Biophys. J. 7, 595–614 (1967).

staat Nuclear Magnetic Resonance (NMR) met hoge mag-

4. T. Markvart, P.T. Landsberg, Physica E 14, 71–77 (2002).

neetvelden centraal.

5. P. Wurfel, Physica E 14, 18–26 (2002).

Een PDF van de oratie is beschikbaar bij de redactie van

6. W. Shockley, H.J. Queisser, J. Appl. Phys. 32, 510 (1961)

het Jaarboek .

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

De LED lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing
Prof.dr. C.R. Ronda
Philips Research, High Tech Campus Eindhoven, en Universiteit Utrecht

Inleiding
Licht heeft de mensheid altijd gefascineerd. Het
speelt een belangrijke rol in veel religies, waar het
o.a. met heilig wordt geassocieerd. Sterrenbeelden,
erg belangrijk in veel culturen, zijn gebaseerd op
de mogelijkheid zichtbaar licht waar te nemen. De
mogelijkheid zelf licht te maken was erg belangrijk
voor de economische ontwikkeling, op deze manier
kon de lengte van de productieve dag worden vergroot.
De methoden om zichtbaar licht te genereren
zijn in de loop van de eeuwen sterk veranderd.
Vooral in de laatste 150 jaar is dit snel gegaan. De
oudste manier om licht te maken is gebaseerd op
chemische processen (verbranding), zoals toegepast bij fakkels en kaarsen. Dit heeft de mensheid
vele eeuwen gedaan. Deze methode is erg energieintensief, daar met deze methode voornamelijk
warmte wordt gegenereerd en licht bij wijze van
spreken een afvalproduct is. Het lichtrendement bij
dit soort oplossingen ligt ruim beneden een procent.
De komst van de gloeilamp bracht grote veranderingen met zich mee. Licht kon worden opgewekt
zonder vuur en de bijbehorende geur. Uiteraard
moest hiervoor wel een elektrische infrastructuur
worden ontwikkeld. Er kwam ook een nieuw user
interface: de elektrische schakelaar waarmee het
licht kan worden aan- en uitgeschakeld. Het energierendement van deze oplossing ligt rond de
drie procent, voor halogeengloeilampen zelfs bij
5%. De productie van gloeilampen vereist glas- en
vacuümtechnologie. Deze technologie maakte het
ook mogelijk gasontladingslampen te ontwikkelen.
Sommige gasontladingen, zoals de Hg-ontlading,
wekken UV straling op. Zichtbaar licht wordt opgewekt door fosforen, ‘lichtdragers’ in het Grieks, die

UV licht absorberen en dit omzetten in zichtbaar
licht. Bij dit soort oplossing kan het lichtrendement
waarden van ongeveer 25% bereiken. Technisch is
van belang dat dit systeem op een cascade gebaseerd is: elektrische energie wordt omgezet in
UV straling, in een tweede stap wordt UV straling
omgezet in zichtbaar licht. Ditzelfde principe wordt
ook toegepast in licht emitterende diodes (LEDs),
die wit licht opwekken. De LED technologie resulteert in een verdere verhoging van het lichtrendement, dit kan meer dan 50% bedragen. Daarnaast
zijn LEDs erg robuust: er is geen hoge- of lage druk
nodig om in LEDs licht op te wekken.
De werking van LEDs kan worden begrepen met
de bandentheorie, een erg belangrijke theorie in de
vaste stof fysica. Met dezelfde theorie wordt ook de
werking van bijv. transistoren, diodes, zonnecellen
of image sensoren in digitale camera’s beschreven.
Intussen wordt ongeveer 20% van de totale
elektrische energie die wordt geproduceerd, voor
verlichting gebruikt. LEDs zijn aanmerkelijk efficiënter dan andere verlichtingsoplossingen en kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan
de oplossing van het energievraagstuk. Een andere
manier om hier tegen aan te kijken is dat er, door
toepassing van LEDs, minder nieuwe (kern-)energiecentrales hoeven te worden gebouwd, ondanks een
snelle ontwikkeling van landen als China, India of
Brazilië (tot wel 400 minder!). Op indirecte wijze kan
er dan veel geld worden gespaard en kan het risico
van nucleaire vervuiling worden verkleind.

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 12 december 2011
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LEDs
In deze bijdrage concentreren we ons op anorganische LEDs. De eerste commerciële LEDs verschenen
in het begin van de jaren zestig van de twintigste
eeuw (Holonyak) en emitteerden in het rood. De
doorbraak kwam in het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw, toen Nakamura van de
Japanse firma Nichia de blauwe LED uitvond. In
combinatie met fosforen werd het mogelijk vaste
stof lichtbronnen voor wit licht te maken.
Blauw luminescerende LEDs zijn gebaseerd op
(Ga,In)N. Het licht wordt opgewekt in quantum well
structuren. Men spreekt van quantum well structuren wanneer de energieniveaus van de elektronen
worden bepaald door de grootte van de well (‘deeltje in een doos’). Hoe kleiner de afmetingen van
de quantum well, des te hoger het energieverschil
tussen de verschillende energieniveaus en des te
kortgolviger is de emissie; op deze manier kan de
emissiekleur worden gevarieerd. Een tweede mogelijkheid om de kleur van de LEDs te variëren is het
variëren van de Ga/In verhouding, meer In zorgt
voor een verlaging van de fotonenenergie die door
de LEDs wordt uitgezonden. Dit kent echter zijn
beperkingen en daarom zijn er nog geen zeer efficiënte groene LEDs. Rode LEDs zijn gebaseerd op een
andere materiaalcompositie.
Het stralingsrendement van LEDs wordt door een
groot aantal factoren bepaald. Enkele daarvan zijn:
• de efficiëntie waarmee elektrische energie in licht
wordt omgezet in de LED chip;
• de efficiëntie waarmee de fotonen de LED chip
kunnen verlaten;
• de fotonenenergie van het omgezette licht, in
relatie tot de bedrijfsspanning;
• bij gebruik van fosforen is ook de omzettingsefficiëntie van de fosforen belangrijk.

LEDs voor verlichting
Wit licht kan met LEDs op verschillende manieren
worden gemaakt:
• Een combinatie van LEDs die in verschillende
kleuren emitteren. Hieraan is een aantal nadelen
verbonden:
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-		 LEDs emitteren smalle emissiebanden (ordegrootte 20 nm breed) en er zijn daarom veel
verschillende LED types nodig om licht van een
hoge kwaliteit kleurweergave te maken, daar
anders slechts een gedeelte van het zichtbare
spectrum wordt afgedekt;
-		 er zijn nog geen zeer efficiënte LEDs in het groen;
-		 het emissiespectrum van de rode LEDs is temperatuurafhankelijk;
• Blauwe LEDs in combinatie met fosforen
-		 Deze weg wordt door veel ondernemingen
gevolgd, de lichtrendementen kunnen duidelijk hoger zijn dan 50%, de kleurweergave
kan heel goed zijn. Het blauwe licht van de
LEDs wordt niet geheel geabsorbeerd, op
deze manier kan met een geel luminescerend
materiaal of met bijv. groen en rood luminescerende materalen wit licht worden verkregen.
De eerste wit licht emitterende LEDs die op de
markt verschenen, wekken wit licht op door
blauw licht gedeeltelijk in geel licht om te zetten. Het materiaal dat hiervoor wordt gebruikt
is Y3Al5O12:Ce (YAG), dit materiaal heeft ook een
gele daglicht kleur. Nadeel van het gebruik van
YAG is dat er relatief weinig rode straling wordt
opgewekt, er wordt daarom licht gegenereerd
dat een hoge kleurtemperatuur heeft.
• UV LEDs in combinatie met fosforen
-		 Deze optie is eveneens realistisch, maar kan
niet de lichtrendementen van blauwe LEDs met
fosforen halen, aangezien de conversieverliezen hoger zijn: UV fotonen dragen immers
meer energie dan blauwe.
De komst van blauw of nabij UV emitterende LEDs
heeft geresulteerd in research naar nieuwe composities voor luminescerende materialen. Traditionale
verlichtingsfosforen zijn geoptimaliseerd voor absorptie in het UV en de meeste ervan absorberen
geen zichtbaar licht. Daarom zijn fluorescentielampen, wanneer ze niet branden, wit. Voor blauwe
LEDs moeten de fosforen gekleurd zijn. Voor nabij
UV emitterende LEDs is dit geen noodzaak, maar de
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absorptiespectra zijn vaak breed, waardoor in veel
gevallen fosforen voor toepassing in dit soort LEDs
eveneens gekleurd zijn.
Er was en is dus research nodig om de absorptiebanden van de fosforen voor toepassing in LEDs naar
duidelijk lagere energieën te verschuiven. Dit type
van research wordt gestuurd door toepassing van
een tweetal chemische concepten: de covalentie
van de bindingen in de luminescerende materialen en de lokale omringing van de luminescerende
ionen in de fosforen. Zijn de meeste fosforen in
fluorescentielampen oxidisch, voor toepassing in
LEDs wordt veel onderzoek gedaan naar materalen
die covalenter zijn en waar de wisselwerkingen
van de luminescerende ionen met de omringende
ionen sterker is. De combinatie van deze effecten
leidt tot sterke absorptie van nabij UV of blauw licht
door Eu2+ of Ce3+ ionen. Bovendien kan er zichtbare

emissie in het zichtbare gebied worden verkregen
wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Belangrijke klassen van verbindingen zijn de nitrides en oxinitrides, het onderzoek naar nieuwe
samenstellingen in deze materiaalklassen is in volle
gang. Een typisch voorbeeld is Sr2Si5N8:Eu. Dit materiaal absorbeert blauw licht en emitteert rood licht.
De daglichtkleur van dit materiaal is rood.
De luminescerende materialen kunnen op de
LED chip worden afgescheiden in poedervorm maar
ook als dun keramisch plaatje. Dit laatste wordt bijv.
gedaan door Philips-LumiLeds (het concept heet
Lumiramic®). Instellen van de juiste laagdikte zorgt
dan voor de gewenste eigenschappen van het licht
dat door de LEDs wordt opgewekt.

Toepassingen van LEDs
In het verleden werden LEDs vrijwel uitsluitend
gebruikt voor indicatiedoeleinden en gesegmen-

Figuren 1 en 2

LED Lamp en een LED armatuur voor algemene verlichtingstoepassingen.
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teerde displays. Intussen is de hoeveelheid licht
die LEDs kunnen genereren voldoende hoog voor
diverse verlichtingstoepassingen en zijn deze
inmiddels op de markt verschenen (zie figuren).
Links een LED lamp die direkt een gloeilamp kan
vervangen (retrofit). Retrofitlampen zijn erg belangrijk, alleen al in de USA zijn er meer dan een miljard
fittingen! Het energiesparen kan zodoende direkt
beginnen! Rechts een plaatje van LEDs ingebouwd
in een armatuur. LEDs maken het mogelijk zeer
vlakke armaturen te construeren. Armaturen voor
gloeilampen moeten niet alleen het licht verdelen,
maar ook de warmte. Te kleine of te dunne armaturen worden zo heet dat men er zich aan kan branden. Bij LEDs is dit niet het geval.
Hoogwaardige platte schermen hebben LED eenheden als backlight en LEDs worden ingezet in city
beautification; dit wordt mogelijk gemaakt door
de zeer lange levensduur. LEDs kunnen de warmte
die tijdens bedrijf ontstaat in een andere richting

uitkoppelen dan het licht. Dit biedt allerlei nieuwe
mogelijkheden, bijv. in de BlueTouch pain relieve
pad, een nieuw product dat verlichting biedt bij rugpijn, gebaseerd op blauwe LEDs. Een andere toepassing is het gebruik van blauw emitterende LEDs in
dekentjes die bij vroeggeboren babies biluribine
afbreken (zie bovenstaande figuur). In beide gevallen is de afstand tot de huid erg klein.
Onderzoek naar LEDs in landbouwtoepassingen is
eveneens in volle gang en biedt wellicht de mogelijkheid de opbrengst aan groente per m2 en per
kWh elektrische energie verder te verhogen bij een
heel hoge kwaliteit ervan, aangezien de hoeveelheid licht en de golflengte ervan kunnen worden
geoptimaliseerd.
LEDs bieden ook de mogelijkheid de sfeer in te
stellen en bijv. in scholen optimale leercondities in
te stellen. LEDs worden intussen ook gebruikt als
flitslamp in mobiele telefoons.

Figuur 3

LEDs geïntegreerd in textiel voor biluribine reductie bij vroeggeboren babies.

72

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

De LED lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing

Een andere en ook erg belangrijke toepassing van
LEDs is het gebruik ervan in autonome verlichtingssystemen, waarin de elektrische energie m.b.v.
zonnecellen wordt opgewekt. Dit is van belang in
omstandigheden waar er geen elektrische infrastructuur is, bijv. in ontwikkelingslanden, of wanneer het aanleggen van een verbinding naar de
plaats waar het licht nodig is veel te duur is.
Tot slot: in quantum well structuren kan ook populatie-inversie worden verkregen (er worden dan meer
elektronen in hogere energieniveaus dan gaten in
lagere energieniveaus in de quantum wells geïnjecteerd) en op deze manier kunnen ook laser diodes
worden gemaakt, die in het blauw luminesceren. Dit
opende de mogelijkheid de informatiedichtheid op
compacte schijven aanmerkelijk te vergroten.

73

74

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk
Prof.dr. A.F.W. van der Steen
Biomedical Engineering, Thorax Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam

Atherosclerose of aderverkalking is een ziekte die
ongeveer vanaf de geboorte het menselijk lichaam
betreedt. In de meeste gevallen levert dit meer
dan zestig jaar geen symptomen op. Als de atherosclerose bestaat uit bindweefsel of kalk die de
kransslagaderen van het hart te ver beginnen af
te sluiten, levert dit pijn op de borst op, hetgeen
behandeld dient te worden.
Als de atherosclerose bestaat uit een vetbolletje met een dun bindweefselvliesje hebben we
een heel ander probleem. Het vliesje kan scheuren,
waardoor het vet in het bloed komt. Dit kan leiden
tot een chemische reactie, waarbij een bloedprop
ontstaat die het gehele vat afsluit. In Nederland
sterven jaarlijks ca. 22.000 mensen aan een hart- of
herseninfarct, veroorzaakt door het scheuren van
zo’n plaque. Voor de meesten is het infarct het eerste symptoom van hun ziekte.

Gebaseerd op fysische eigenschappen van atherosclerose kan worden bepaald of bij een individu
de vaten langzaam dichtslibben of dat er een acuut
hart- of herseninfarct kan ontstaan. Dat hangt af van
de mechanische eigenschappen en van de absorptie/reflectie van geluid of licht of combinaties daarvan. Het Thorax Centrum ontwikkelt catheters waarmee deze eigenschappen gemeten kunnen worden.
Verschillende daarvan worden intussen gebruikt in
de kliniek.
Het onderstaande overzichtsartikel, verschenen in
Interface Focus (2011) 1, 565-575, behandelt een aantal aspecten van het onderzoek van prof. Van der
Steen. Auteurs zijn C.L. de Korte, H.H.G. Hansen en
A.F.W. van der Steen.
De Royal Society verleende toestemming om dit
artikel hier op te nemen.

Vascular ultrasound for atherosclerosis imaging
Cardiovascular disease is a leading cause of death
in the Western world. Therefore, detection and
quantification of atherosclerotic disease is of paramount importance to monitor treatment and possible prevention of acute events. Vascular ultrasound
is an excellent technique to assess the geometry of
vessel walls and plaques. The high temporal as well
as spatial resolution allows quantification of luminal
area and plaque size and volume. While carotid
arteries can be imaged non-invasively, scanning
of coronary arteries requires invasive intravascular
catheters. Both techniques have already demonstrated their clinical applicability. Using linear array
technology, detection of disease as well as monitor-

ing of pharmaceutical treatment in carotid arteries are feasible. Data acquired with intravascular
ultrasound catheters have proved to be especially
beneficial in understanding the development of
atherosclerotic disease in coronary arteries. With
the introduction of vascular elastography not only
the geometry of plaques but also the risk for rupture of plaques might be identified. These so-called
vulnerable plaques are frequently not flow-limiting

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
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and rupture of these plaques is responsible for the
majority of cerebral and cardiac ischaemic events.
Intravascular ultrasound elastography studies have
demonstrated a high correlation between high
strain and vulnerable plaque features, both ex vivo
and in vivo. Additionally, pharmaceutical intervention could be monitored using this technique.
Non-invasive vascular elastography has recently
been developed for carotid applications by using
compound scanning. Validation and initial clinical evaluation is currently being performed. Since
abundance of vasa vasorum (VV) is correlated with
vulnerable plaque development, quantification of
VV might be a unique tool to even prevent this from
happening. Using ultrasound contrast agents, it
has been demonstrated that VV can be identified
and quantified. Although far from routine clinical
application, non-invasive and intravascular ultrasound VV imaging might pave the road to prevent
atherosclerotic disease in an early phase. This paper
reviews the conventional vascular ultrasound techniques as well as vascular ultrasound strain and vascular ultrasound VV imaging. Keywords: ultrasound
imaging; vascular; elastography; vulnerable plaque;
contrast-enhanced ultrasound.

tion of these plaques is a major determinant of the
risk for the patient. A small fibrous plaque is most
of the time not flow-limiting owing to the fact
that the artery remodels: the luminal area is kept
similar by compensatory expansion of the vessel.1
But with increasing plaque size the vessel wall is
unable to compensate further and narrowing of the
lumen occurs. This narrowing results in complaints
especially when the need for oxygen and nutrients
is increased, for example, during physical effort.
A life-threatening situation occurs when the main
constituents of the plaque are not fibrous and/or
calcified tissue but when it is composed of a large
lipid core that is shielded from the blood by a thin
fibrous cap. This so-called vulnerable plaque or thin
cap fibro atheroma has a high risk for rupture. 2 The
risk for rupture is further increased by the presence
of macrophages in the fibrous cap. 3 After rupturing,
the contact between the core and blood will result
in a thrombogenic reaction. Rupture of a vulnerable
plaque is responsible for 60–80% of all myocardial
infarctions and strokes. 4–6 Therefore, early detection and recognition of such plaques before rupture
is important to prevent the occurrence of stroke and
myocardial infarction.

1. Introduction

In past years, ultrasound research primarily focused
on improving the quantification of the stiffness of
the arterial wall. By assessment of the luminal area
or diameter over the pressure cycle, an indication of
the local wall stiffness was obtained (distensibility).
The global stiffness can be determined from the
velocity with which the arterial pulse wave travels
over the arterial wall. The pulse wave velocity can be
measured between two sites a known distance apart
using a specific feature of the pressure waveform to
calculate the transit time. Furthermore, Doppler
techniques are used to estimate the blood velocity
and flow. In this way, a haemodynamic quantification of the grade of stenosis can be obtained which
is of crucial importance for planning surgical or
interventional therapy. Echography is also the most
used technique to quantify the geometry and size
of the plaque. Geometry and size of the plaque are
usually quantified by measuring the thickness of

The vascular system is the crucial transportation
mechanism of the body: the arterial system delivers
oxygen and nutrients to the organs and the venous
system is responsible for the removal of waste
products. Owing to genetic factors and Western
lifestyle, the function of the vascular system is seriously threatened. A substantial number of people
develop atherosclerotic disease when they age. It
has been observed that the global stiffness of the
vascular system increases with age. An increasing
stiffness leads to chronic pressure overload of the
left ventricle and may eventually result in heart
failure. Consequently, assessment of the global
stiffness of the arterial system is of diagnostic
value. Furthermore, not only the global stiffness is
affected but also local disease may occur. Initially,
fatty streaks may develop that in time may grow
into atherosclerotic plaques. The size and composi-
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the two innermost layers of the vessel (the intima
media thickness; IMT) or the luminal area reduction.
Recently, more emphasis has been put on characterization of the composition of the plaque. It is known
that standard echography has a poor sensitivity and
specificity to identify the composition of plaques.
However, by using more sophisticated techniques
like spectral analysis7 and elastography, 8,9 the composition can be determined. In spectral analysis
techniques, not only the amplitude of the reflected
ultrasound signal is used, but also the frequency
content of the reflected signal and the attenuation
of the ultrasound signal as a function of echo depth
are determined. In elastography, the acoustic amplitude or a parameter related to that is not visualized,
but ultrasound is used to quantify the deformation
of tissue.
Initially, this technique was developed for
tumour detection since these are predominantly
much stiffer than the surrounding tissue. For this
application, an ultrasound dataset is acquired and
subsequently the tissue is deformed and a second
dataset is captured. The local displacement and the
local strain of the tissue are derived from comparison of the two datasets.
For vascular applications, the pulsatile intraluminal
pressure is used as deformation force and therefore
application of elastography in arteries is feasible
without the need for applying an external force.
Prevention of cardiovascular disease is more effective than treating it. Hunting for vulnerable atherosclerotic plaques is an approach, but detecting the
processes that are crucial in the pathogenesis of
vulnerable plaques might be even more effective.
When the vessel wall thickens, it will have more
problems getting all the nutrition into its cells.
Caused by hypoxia, a network of very small vessels
(approx. 20–100 μm in diameter) will grow into the
vessel wall and into the atherosclerotic plaque.10
This network of vessels is referred to as vasa vasorum (VV). VV delivers oxygen, but is primarily a
cleaning mechanism to get low-density lipoprotein
out of the plaques back into the blood.11 The main
problem though is that these vessels are immature.

Their endothelial cells are not well aligned and there
are holes between them. As a result they can leak
red blood cells. These red blood cells cause inflammation leading to vulnerable plaques.12
In this paper, conventional vascular and intravascular ultrasound techniques are described. Furthermore, elastography and VV imaging using invasive
as well as non-invasive echography will be discussed and their potential to identify the development and presence of vulnerable plaques.

2. Ultrasound imaging
Ultrasound scanning is always a compromise
between resolution and penetration. With increasing frequency, the resolution is improved: a resolution of 500 μm is obtained for an ultrasound
system using a 5 MHz pulse whereas this resolution
improves to 125 mm for a 20 MHz pulse. Nowadays,
non-invasive imaging of superficial arteries and
veins is performed with linear array transducers
operating at frequencies between 5 and 18 MHz.
However, since the penetration depth of the ultrasound pulse decreases with increasing frequency
arteries located deeper in the body like coronary
arteries cannot be imaged using these high frequencies. The disadvantage of using a 5 MHz system
conventionally used for cardiac imaging is that it is
not capable of adequately imaging coronary arteries because of the poor resolution. Especially, when
intimal thickening and early plaque development is
studied, another approach is required. Therefore,
invasive intraluminal echocatheters operating at
20–40 MHz are used for imaging coronary arteries.

3. Vascular ultrasound scanning
Linear array transducers are composed of 64 up to
256 and more elements to generate a high resolution image in both the axial direction (determined
by the frequency and bandwidth) and lateral direction (determined by the frequency, number of elements and distance between the elements). When
256 ultrasound lines per frame are scanned, typically 50 fs -1 can be obtained. This not only allows
assessment of the geometry, but also visualization
of the dynamics of the arterial wall and plaque.
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3.1. Non-invasive vascular ultrasound scanning
For carotid applications, the common carotid artery
as well as the internal and external carotid artery
can be imaged. During a routine evaluation of the
supraortic vessels, the array transducer is positioned in the longitudinal direction of the artery.
The carotid wall as well as the eventually present
intimal thickening or plaque can be quantified.
Since the acoustic impedance of blood and the intimal layer is different, this transition is characterized
by a bright reflection.Additionally, the transition
between the medial and adventitial layer is characterized by a bright reflection. Furthermore, the
echogenicity of the intima-media layer is characterized by a low echogenicity whereas the adventitial
layer has an increased echogenicity. The relatively
high resolution with respect to magnetic resonance
imaging (MRI) and the ability to provide a detailed
image of the arterialwall and plaque instead of the
lumen only as provided by the gold standard computed tomography (CT) make ultrasound imaging
an excellent technique for studying the presence
and progression of plaque. Multiple serial measurements can be made to accurately monitor changes
in atherosclerosis. Furthermore, no X-ray radiation
exposure is present and the procedure is relatively
simple and inexpensive. There is a wealth of data
indicating that the carotid IMT as non-invasively
measured with a linear array transducer is an excellent surrogate marker for cardiovascular disease.
Since development of atherosclerosis is a systemic
disease, carotid plaques are also indicative for the
risk for coronary events13 and the severity of coronary artery disease.14,15 Observational studies have
demonstrated that carotid IMT is a strong predictor
of future stroke and myocardial infarctions,16 for
future myocardial infarctions17 and increased risk
for clinical coronary events.18
The image quality as provided by linear array
scanning has improved considerably over the last
decade. Owing to an increasing bandwidth of the
transducers, the resolution in especially the axial
direction has increased. Furthermore, since the sensitivity of the used transducer materials has been
improved, higher frequencies can be employed also
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resulting in better resolution. The image quality
has also been improved by reducing the speckle.
Since the speckle pattern can be characterized as
spatial noise, a different pattern is observed when
scanning the same region from another position. By
using electronic beam steering, one region can be
imaged from multiple angles without moving the
transducer itself. The combination of the various
angular acquisitions is called spatial compounding.
It results in images that preserve the specular reflection of the arterial wall and other tissue boundaries by averaging the speckle pattern. In this way,
smoother images are obtained without deterioration of the tissue features (figure 1).

4. Intravascular ultrasound scanning
Intravascular ultrasound (IVUS) is a technology
that was invented in 1972.19 An ultrasound unit
is mounted on the tip of a catheter. This unit can
consist of a single element piezoelectric material
with a frequency range between 30 and 45 MHz or
of an array of 64 elements with a centre frequency
of 20 MHz. 20 For the single element catheters,
the beam will be steered by mechanically rotating the element and for the array the beam will
be steered electronically. These catheters can be
advanced through the groin, through the aorta all
the way into the coronary arteries. In this way, a
tomographic image of the vessel, vessel wall and
atherosclerosis can be created. Ab initio it was used
for a more accurate diagnosis of atherosclerosis.
The gold standard still is X-ray angiography, which
can display a shadow image of the free lumen. The
disadvantage of X-ray imaging is that the lumen is
imaged and not the diseased artery wall. Dissections are easily missed by angiography and can be
easily found by IVUS. 21 IVUS has played an important role in the development of standard of care
in treatment by balloon angioplasty and by stents.
The exact size of balloon and stent needed can be
carefully determined and stent malapposition can
be easily assessed22 (figure 2). In this way, IVUS has
taught us to which pressure the balloons should be
inflated to get optimal stent deployment. 23 With
the advent of the drug-eluting stent, this became
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Figure 1
Echogram of the longitudinal view of a common carotid artery using (a) conventional scanning and (b) scanning using spatial
compounding. The speckle pattern is diminished while the specular reflections are preserved.

Figure 2
(a) Angiogram with corresponding IVUS echograms (b–f ) of a coronary artery demonstrating that the luminal
area as provided by the echogram does not provide information on the presence of plaque (b,c). Furthermore, the
presence of (d) a dissection and (e) the adequate positioning and ( f ) malapposition of a stent can be visualized by
IVUS.
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even more important since the dosage of the drugs
is dependent on the contact between the stent
struts and the vessel wall. 24 IVUS plays a major role
in clinical trials. Plaque progression and regression
can be accurately measured using IVUS and in such
manner the efficacy of new cardiovascular drugs
can be assessed. 25 For the assessment of the risk for
acute cardiovascular events, plaque composition
is more important than plaque volume. 3 Plaque
composition cannot be directly assessed from ultrasound, but additional data processing as described
below provides tools to determine relevant plaque
components.

5. Vascular strain imaging
With ultrasound strain imaging, an indication of the
mechanical properties of the vessel wall and plaque
can be obtained. The technique is based on the
principle that soft tissue deforms more than hard
tissue when an external force is applied. To measure
strain, an image of the tissue in an initial condition
is made and a second image is made after applying
a force. Comparison of the pre- and post-deformation registration produces the local tissue displacements. These displacements can be converted into
tissue strains by spatial derivation.
Ophir et al. 26 were first to describe the concept
of strain imaging using ultrasound data. Ultrasound
data are very suitable for strain imaging, since
the periodicity of ultrasound allows very accurate
estimation of the displacement. Ophir et al. determined the local tissue displacements by crosscorrelating one-dimensional windows of pre- and
post-deformation radiofrequency (RF) data. The
location of the peak of the normalized crosscorrelation corresponds to the time shift between the two
RF signals caused by the displacement of the tissue.
Since time corresponds to depth in ultrasound, the
time shift can be translated into a local tissue displacement for the tissue in the window of interest.
By repeating this cross-correlation procedure for
multiple depths the displacement profile along the
ultrasound beam can be estimated. In the next step,
spatial derivation can be applied to obtain strains.
Instead of direct point-to-point spatial derivation

80

often a least squares strain estimator (LSQSE) is
applied. 27 An LSQSE calculates a least squares linear
fit through the displacement values. The slope of
this fit corresponds to the strain. This is done to
reduce the error in displacement estimates caused
by high frequency noise. RFbased techniques have
optimal performance when the strain is measured
along the ultrasound beam. Perpendicular to this
direction, the displacement estimate is primarily
based on the envelope information and consequently less accurate. 28
Based on speckle-tracking techniques as developed for cardiac strain imaging, these techniques
have recently also been evaluated for vascular strain
imaging. The advantage of these optical flow-based
techniques is the limited computational load and
consequently the possibility for real-time implementation. However, since these techniques are
based on using the envelope of the ultrasound
signal only, the accuracy will be worse than for RFbased techniques. 28
5.1. Non-invasive vascular strain imaging
Linear array transducers are used to non-invasively
obtain ultrasound images of superficial arteries, like
the carotid and femoral arteries. The images can be
acquired both for longitudinal and transverse cross
sections of the arteries at frame-rates of 50–100 Hz.
When imaging in the longitudinal direction, the
ultrasound beams are aligned with the radial deformations of the vessel. Non-invasive strain imaging
in the longitudinal direction was described by Bonnefous et al. 29 using cross-correlation analysis and
later by Hasegawa30 and Kanai et al. 31 using the
phase tracking method. The method of Bonnefous
et al. 29 was tested in vitro in cadaverous human arterial samples. A pulsating blood flow was generated
through the arterial segments and ultrasound data
were obtained in a longitudinal plane. The obtained
radial strain images were compared with histology data. Low strains were found in hard lesions
and high strains were observed in soft lesions. The
phase shift approach of Hasegawa & Kanai32 was
experimentally validated using a pressurized homogeneous vessel-mimicking phantom. The technique
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was also applied to in vitro recordings of a femoral
artery and to in vivo recordings of carotid arteries. 33,34
For the femoral artery, again low strains were
observed for the calcified, stiff regions and higher
strains were observed in regions that contained
mainly smooth muscle cells and collagen. For the
in vivo carotid recordings, systolic and diastolic
pressures were combined with the strain estimates
to derive elastic moduli. These ‘elasticity’ images
revealed lower elastic moduli for lipid rich regions
compared with regions that mainly contained collagen and smooth muscle cells. 35 This method was
recently extended and now also allows estimation
of the lateral strain component (along the vessel
axis). 36
Since longitudinal scanning does not provide
information on the whole plaque, transverse scanning is required. In this case, the ultrasound beams
and the radial strain are not aligned anymore. Consequently, the radial strain can only be determined
by using two-dimensional strain estimation (along
the ultrasound beam as well as perpendicular to the
beam). Different methods are available to estimate
strains in two dimensions. Ribbers et al. 37 applied a
twodimensional multi-step algorithm to derive axial
and lateral strains and composed radial and circumferential strain images out of the axial and lateral
strain estimates. Based on the strain values a soft
and a hard plaque were identified in phantoms. The
initial clinical applicability was demonstrated using
in vivo recordings in longitudinal and transverse
cross sections of 12 carotid arteries. This technique
was further extended by Hansen et al. Instead of
cross-correlating the data once for fixed window
sizes, it is repeated iteratively with decreasing window sizes. 28,38 In the first iteration, global motion
and small strains are detected. In the following
iterations this initial guess is used and strains are
estimated more locally. The use of shorter windows
is needed to be able to detect larger strains. Large
strains cause the signals to decorrelate fast and
therefore window sizes must be restricted. 39
A different method for strain imaging is the
Lagrangian speckle motion estimator (LSME) as

introduced by Maurice et al.: one ultrasound frame
is deformed in multiple iterations until it matches
the next frame best. The translations and deformations of the predeformation image that are
required to find the optimal match correspond
to the two-dimensional displacements and strains
that occurred between pre- and post-deformation
situation. The LSME approach allows estimation of
the radial and circumferential strains in transverse
imaging planes, although in this case isotropy and
incompressibility are assumed. The method was
validated using several vessel-mimicking phantoms
with varying stiffness. 40 The results demonstrated
the potential of the technique to differentiate
between hard and soft tissue. In Schmitt et al. 41,
the technique was applied in vivo: four subjects
were imaged during five to seven heart cycles in a
longitudinal plane.
Two of the subjects were young and healthy, the
other two subjects were 75-year-old asymptomatic
patients with severe carotid stenosis. It was illustrated that the hard calcified stenotic tissue strained
less than the wall tissue. Furthermore, it was found
that the strain pattern in the stenotic region was
more heterogeneous than the strain pattern for
the vessel walls of the healthy subjects. There are
several ways to circumvent the use of the lateral
strain component when using RF-based strain estimation for strain imaging in transverse imaging
planes. Nakagawa et al. 42 changed the time delays
of adjacent transducer elements to electronically
steer the ultrasound beam through the centre of
the lumen to obtain radial strains for a larger segment of the cross section (figure 3a). The method
was applied to a pressurized rubber tube and in
vivo ultrasound registrations of a carotid artery. The
disadvantage of this method is that only a part of
the arterial cross section can be imaged. Hansen et
al. 38,43 used beam steering of entire image planes
to acquire axial strain data for various regions of
the cross section. These methods for radial and
circumferential strain imaging in transverse planes
show significantly improved radial and circumferential strain estimates compared with strain imaging
without beam steering. By correcting for the angle
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Figure 3
Beam steering methods for vascular strain imaging in transverse planes. (a) Method by Nakagawa et al. and (b) method by
Hansen et al.

between the axial and radial strain, radial strains
are acquired for various circle segments of the cross
sections which were combined afterwards (figure
3b). More recently, Hansen et al. 44 proposed a new
method in which radial and circumferential strains
were obtained by projection of axial strain data only
from two or more acquisitions at multiple steering
angles. Phantom experiments were performed to
validate the technique and revealed an even better
performance when compared with the initial beam
steering technique. In figure 4, the improvement
in performance when using beam steering is illustrated for a vulnerable plaque simulation. In vivo
recordings of a healthy human carotid artery dem-

onstrated that the usage of two angles to reconstruct radial and circumferential strain is possible in
a pulsating environment. 45
5.2. Intravascular strain imaging
For vascular applications, the pulsatile intraluminal
pressure is used as source for deformation. Since the
strains in the radial and circumferential direction are
the principal directions, there is a great benefit of
using intravascular catheters: the ultrasound beams
are more or less in the radial direction whereas the
circumferential strain can be determined from displacements perpendicular to the ultrasound beams.
For acquiring an intravascular elastogram, an IVUS

Figure 4
Circumferential strain reconstructions for a vulnerable plaque model.
(a) The theoretical strain image is shown which was derived by finite
element modelling. Ivory, lipids (25 kPa); orange (dark grey),
vessel wall (1000 kPa); yellow (light grey), centre of fibrous cap (1250 kPa);
red (darkest grey), shoulders of cap (1500 kPa).
(b) Strain images derived from simulated ultrasound data are shown.
The left image was derived using conventional single angle data.
The right image was estimated using beam steering at angles of -30°, 0° and 30°.
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Figure 5
IVUS palpogram of a non-culprit lesion. The patient had a myocardial infarction caused by an occlusion of the left anterior
descending coronary artery. Recordings were made at the same location in the right coronary artery, (a) directly after infarct
and (b) at three months follow up. The eccentric lesion was not occluding, but characterized by increased strain, which was
worse after three months.

catheter was inserted in a coronary artery and RF
data were recorded for the full circumference for
a low and a high intraluminal pressure. Next, radial
displacements were calculated by applying the
aforementioned crosscorrelation technique to each
separate ultrasound line.
From the displacements, the strain is calculated
and plotted next to the IVUS echograms. A different
way of visualization is by plotting only the inner
ring of strain values (the eventually rupture prone
region) in the B-mode data at the lumen vessel wall
boundary. 46 Such an image is referred to as a palpogram (figure 5).
The first reports on IVUS strain imaging came
from three different research groups. 47-49 The performance of the technique was first tested on
homogeneous vessel-mimicking phantoms and
vessel-mimicking phantoms with layers of soft or
hard plaques. The strain in the homogeneous vessel
was in accordance with theory. Furthermore, the
harder and softer plaques were correctly identi-

fied. 47 Next, the technique was tested in vitro on
excised coronary and femoral arteries. The obtained
radial strain maps were locally compared with corresponding histology. It was shown that IVUS strain
imaging enabled differentiation between fibrous,
fatty and fibro-fatty plaques based on their strain
values. 50 Then, the step towards in vivo imaging
was taken. IVUS strain imaging also proved to be
successful for differentiating between fibrous and
fatty materials using data from atherosclerotic iliac
and femoral arteries of a Yucatan minipig. 51 In a
later study, its ability to correctly classify vulnerable
and stable plaques was investigated. IVUS strain
data from 54 cross-sectional recordings of excised
coronary arteries were compared with vulnerable
plaque classification based on histology. It was
shown that the technique identified vulnerable
plaques in vitro with a sensitivity of 88 per cent and
specificity of 89 per cent. 52 Next, the correlation
between three-dimensional IVUS strain imaging
and clinical symptoms was investigated. 53 Three-
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dimensional IVUS palpograms were estimated from
RF data obtained during catheter pullback for 55
patients. A high correlation was found between
the number of high strain spots and the clinical
symptoms of the patients. Patients suffering from
unstable angina or from an acute myocardial infarction had significantly more high strain spots than
patients with stable angina.
The number of studies that confirm the usefulness of intravascular ultrasound strain imaging of
the coronary arteries for vulnerable plaque detection is still increasing. In the Integrated Biomarker
and Imaging Study (IBIS), it was shown that the
density of spots with strain values above 0.9 per
cent decreased significantly in acute coronary syndrome patients using standard of care treatment. 54
In IBIS-2, it was shown that patients with vulnerable plaques that were treated with Darapladib, an
inhibitor of an enzyme associated with inflammation activity, showed a significant decrease in strain
values in 12 months time. 55
Patients who were treated using standard of
care also showed a small decrease in strain values,
resulting in non-significant treatment effect. However, a major drawback of IVUS elastography will
always remain its invasive nature, which implies
that the technique can only be applied to patients
who are already in the catheterization laboratory for
catheterization. In other words, the technique can
only be applied to people who already have clinical symptoms. As explained before, most people
who are at risk of having a myocardial infarction
or a stroke are asymptomatic. 56 Since ultrasound is
relatively cheap and harmless compared with other
imaging modalities like MRI and CT, a non-invasive
variant for vascular ultrasound strain imaging would
be ideal for preventive screening of these populations as well. Since atherosclerosis is a systemic
disease the local findings in the carotid artery might
also serve as a surrogate marker for overall disease
in a certain patient. 57

6. Vasa vasorum imaging
Since the presence and size of the VV are related
to plaque vulnerability it is currently believed that
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early identification and treatment of abundance
of VV will prevent many cardio- and neurovascular
events. Vascular ultrasound has potential to provide
this information.
6.1. Non-invasive vasa vasorum imaging
Based on knowledge obtained from myocardial
perfusion measurements, echographic methods
have been developed to identify the perfusion of
atherosclerosis using vascular ultrasound in combination with ultrasound contrast agents. As initially
reported by Feinstein et al. in 2004, ultrasound
contrast agents revealed real-time visualization of
the carotid artery adventitial VV network in patients
undergoing routine carotid ultrasonography. 58,59
Several independent reports using similar techniques confirmed the initial discoveries including
the observations that adventitial VV and intraplaque angiogenesis can be visualized. 60-69
6.2. Intravascular ultrasound
vasa vasorum imaging
With the recent interest in VV of the carotid arteries
using ultrasound contrast agents, there is accompanying interest in developing an IVUS application
for measurement of coronary VV. However, since
IVUS systems generally operate at acoustic frequencies in the range of 20–50 MHz, these systems will
provide high spatial resolution (approx. 125 to 50
μm, respectively) with cross-sectional images of the
lumen and walls of larger blood vessels, but these
high frequencies may not provide optimization of
the harmonic contrast effect resulting in visualization of the coronary artery VV. Ultrasound contrast
agents have primarily been designed to be used
at low frequencies, from 1 to 5 MHz. As identified
above, commercial contrast agents have been used
clinically for carotid VV identification with ultrasound systems that operate at frequencies ranging from 7 to 12 MHz. Despite conventional belief,
Goertz et al.70 have shown that it is possible to identify contrast agent signals at the higher frequencies
used specifically for IVUS. Harmonic IVUS seems
a fruitful approach for this.71 Conventional IVUS
elements have a bandwidth that is too limited for
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Figure 6
In vivo results in an atherosclerotic rabbit aorta using an ultrasound contrast agent.
(a) Fundamental mode at 20 MHz,10 s after injection where changes in adventitial enhancement are not evident.
(b) At 10 s after injection, the harmonic mode (transmit at 20 MHz, receive at 40 MHz) shows significant adventitial
enhancement, consistent with the detection of adventitial microvessels. The white dots are contrast agents in the vasa
vasorum and the bright ring contrast agents attached to the luminal border. The dynamic range of the fundamental and
harmonic images is 40 and 25 dB, respectively.

optimal harmonic imaging though. A new generation single crystal technology or composite transducers based on dual resonance layers (capacitive
micromachined ultrasound transducers or CMUTs)
are under development.72-74 The harmonic IVUS system that approaches current IVUS practice employs
filtered transmission and reception of signals. Granada & Feinstein75 showed enhanced adventitial
signal in coronary arteries in a swine model for atherosclerosis using this system. A problem associated
with filtering is the inhibition of resolution. Methods
that require less steep filtering provide preserved
resolution using multi-pulse sequences, similar to
pulse inversion and power modulation and these
processes occur prior to filtering. In the near future,
inherent tissue motion can be compensated for by
using novel sequence design.76
Goertz et al. reported detailed detection and
localization of VV in an atherosclerotic rabbit aorta

model using a dual frequency IVUS element and
pulse inversion followed by filtering out of the harmonic77 or subharmonic signals.78 Figure 6 shows an
example of VV detection in this model.

7. Discussion and conclusion
Vascular ultrasound is an excellent technique to
frequently scan arteries. Owing to the use of nonionizing radiation, its excellent temporal and spatial
resolution, the short acquisition time with real-time
visualization and its relatively low costs, vascular
ultrasound is the imaging modality for screening a
population. However, the clinical use will strongly
depend on the sensitivity and specificity to identify
the rupture proneness of atherosclerotic plaques.
IMT as measured using ultrasound has proved to be
associated with the risk for a cerebral event. However, this association is found in large-scale studies
and, at present, it seems that the published evi-
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dence to quantitatively support the use of a carotid
IMT measurement to help in risk stratification on
top of a risk function is limited.79 Presently, risk
prediction using threedimensional plaque volume
as assessed by vascular ultrasound in combination
with CT and MRI is investigated in a large cohort of
normal individuals. 80
Although conventional echo features like echolucent regions in carotid plaques are associated
with the risk for future strokes in symptomatic
patients, the prediction of future events in asymptomatic patients with echolucent regions remains
low. 81
With the introduction of vascular elastography,
information has become available potentially capable of identifying plaque vulnerability. Ex vivo validation studies using intravascular ultrasound elastography52 have demonstrated that an increased
strain value at the lumen vessel wall boundary
has a high sensitivity and specificity to identify
plaques with typical vulnerable plaque features. 2
Furthermore, in patients it was demonstrated that
the number and area of high strain regions were
associated with clinical symptoms and blood serum
markers. 53 With the implementation of elastography using non-invasive ultrasound, screening of an
asymptomatic population becomes feasible.
The recently started studies in patients are
required to demonstrate the effectiveness of vascular elastography to identify vulnerable plaques
and the possibility to intervene for prevention of
cardiovascular events. The current limitation of
vascular elastography is the huge computational
load to calculate the elastograms. Especially, since
frame-rates of the order of 50 per second are
required for RF-based elastographic techniques, the
current processing speed of ultrasound machines is
not sufficient. However, more and more dedicated
hardware is integrated in ultrasound machines to
address this problem. Using graphical processing
unit boards normally used in the gaming industry,
strain calculation speed can be improved orders of
magnitude. This principle is already used for shear
wave imaging (Aixplorer ultrasound system, Supersonic Imagine, Aix-en-Provence, France). Quantifi-
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cation of the VV remains a major issue confronting
the future development and implementation of
ultrasound contrast agent detection methods as
a clinically useful imaging technique. For good
quantification, it is crucial to understand the artefacts that are present in the images. 82 Different
pulse sequences will produce different artefacts.
Designing pulse sequences with minimal artefacts
and taking the remaining artefacts into account
will be an important step forward. Additionally,
three-/four-dimensional volumetric imaging will
be necessary for mapping and quantification of VV
within vascular systems. Currently, all the observational studies which use ultrasound contrast agents
for VV detection and quantification employ twodimensional ultrasound imaging and semi-quantitative approaches. 61,62,65,67,68 IVUS VV detection is
not ready for clinical use yet. Quantification and a
thoughtful strategy for three-dimensional reconstruction of the VV remain to be developed. 83 And
once developed, IVUS catheters and scanning methods require regulatory approvals. Yet, there is promise for the development of a significant extension of
the functionality of IVUS imaging. In the near future,
IVUS imaging of the coronary VV might serve as
an additional biomarker of plaque vulnerability. In
conclusion, ultrasound is an elegant and relatively
cheap technology for vascular scanning. It reveals
the geometry of the artery as well as the presence
of plaques. Since the carotid artery can be scanned
using non-invasive techniques, its application is
much more widespread than coronary artery scanning. The latter application requires intravascular
catheters and consequently the clinical applicability
is limited to the catheterization laboratory and in
patients undergoing an interventional procedure.
With the introduction of vascular strain imaging
and VV imaging, the presence and development of
plaque vulnerability might be identified paving the
road to prevention of cardiovascular events.
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Cochleaire Implantaten: klinisch probleem,
technische oplossing en sociale impact
Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns
Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Inleiding
Totaal doven worden door hun handicap ernstig
belemmerd in hun sociaal functioneren. Met elektrische binnenoorprothesen (cochlear implants,
CI’s) is het sinds het pionierswerk van Djourno
en Eyries (1957) en William House in de jaren 70
van de vorige eeuw (House & Urban, 1973) mogelijk (bilateraal) totaal doven een gehoorsensatie
te geven door directe elektrische prikkeling van
de gehoorzenuw. Daarbij wordt getracht met een
beperkt aantal elektroden (1 tot 22, afhankelijk van
het type implantaat) informatie over te brengen op
de 30.000 zenuwvezels die zich in het slakkenhuis
(de cochlea) bevinden. Meerkanaals implantaten
beogen gebruik te maken van de zogenaamde
tonotopische opbouw van de cochlea en de erin
uitwaaierende gehoorzenuw. Dit houdt in dat in de
fysiologische situatie de zenuwvezels die coderen
voor hoge frequenties basaal (dus in de buurt van
het ronde venster) in de cochlea liggen, terwijl lage
frequenties meer apicaal gecodeerd worden.
Waar het tot voor kort slechts voor een minderheid van de patiënten mogelijk was te komen tot
open set spraakverstaan zonder hulp van spraakafzien (‘liplezen’), is de laatste jaren veel verbeterd
door de ontwikkeling van betere elektroden en
snellere elektronica. Tevens is de indicatiestelling
aan sterke wijzigingen onderhevig geweest. Het
blijkt namelijk, dat CI bij volwassenen alleen een
bevredigend resultaat geeft als de patiënten doof
zijn geworden nadat de spraak- en taalontwikkeling heeft plaatsgevonden (ofwel: ze zijn postlinguaal doof). Implantatie van prelinguaal dove
volwassenen heeft tot teleurstellende resultaten
geleid, doordat de hogere hersencentra niet in staat
bleken de aangeboden informatie te verwerken.

Recent Leids onderzoek heeft aangetoond, dat prelinguaal dove volwassenen die ook voor vreemden
voldoende verstaanbaar praten, met de moderne
implantaten wel een acceptabel resultaat kunnen
behalen, zowel in termen van spraakverstaan met
CI als voor wat betreft verbetering van kwaliteit van
leven (QoL; Klop et al., 2007; Van Dijkhuizen et al.,
2011). Indien echter een prelinguaal doof kind zo
vroeg mogelijk in de kritische periode voor taalverwerving wordt geïmplanteerd, d.w.z. liefst voor de
leeftijd van 2 jaar en zeker voor het zesde levensjaar,
dan blijkt het voor een aanzienlijk aantal van deze
kinderen mogelijk slechthorendenonderwijs of zelfs
de normale basisschool te volgen in plaats van het
dovenonderwijs (Gezondheidsraad
r apport CI bij
kinderen, 2001; Frijns, 2006; Niparko et al., 2010). De
in het afgelopen decennium ingevoerde neonatale
hoorscreening heeft de mogelijkheden voor vroege
implantatie aanzienlijk vergroot (Grote, 2000; Korver et al., 2010).
In 1985 kregen de eerste CI’s hun FDA-approval
voor gebruik in de Verenigde Staten bij postlinguaal
dove volwassenen. Anno 2005 hebben, over de hele
wereld, meer dan 100.000 personen een cochleair
implantaat, waarvan de ongeveer de helft kinderen.
In 1995 werden ze in een NIH consensus statement
beschouwd als een bewezen effectieve wijze van
revalidatie van dove volwassenen en kinderen. In
Nederland werd in 1985 in Utrecht de eerste éénkanaals CI geïmplanteerd, maar het heeft het tot

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 23 januari 2012
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Uitwendig deel

Inwendig deel

Zendspoel
met magneet

Ontvanger
met magneet

Figuur 1
Het principe van een
CI. Het inwendige
deel wordt tijdens de
operatie geïmplanteerd,

Spraakprocessor
met microfoon

het uitwendige deel
wordt na genezing
door de audioloog

Elektrode in
slakkenhuis

1996 geduurd tot CI bij volwassenen als reguliere
verstrekking werd vergoed. Sinds november 1999
geldt dit ook voor kinderen. In 2004 zijn zeven
academische centra door het Ministerie erkend als
kinder-CI-centra. Zij hebben zich verenigd in het
Cochleaire Implantatie – Overleg Nederland (CION). Het overleg heeft als doel de uitwisseling van
ervaringen, visie en kennis op het gebied van cochleaire implantatie te bevorderen en de kwaliteit van
de zorg te bewaken door intervisie.
De huidige generatie meerkanaals CI’s bevat een
elektroden-array met 12 tot 22 contacten (zie ook
figuur 7), die via een opening (de zogenaamde
cochleostomie) in de buurt van de ronde vensternis in de scala tympani van de cochlea wordt
ingebracht. De elektronica die de aansturing van
de elektroden verzorgt, wordt samen met een ontvangstspoel in het schedelbot in de buurt van het
oor geïmplanteerd. Deze elektronica wordt van
energie en informatie voorzien door middel van
een zendspoel die met een magneet tegen de huid
wordt aangebracht. Deze zendspoel wordt aange-
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afgeregeld.

stuurd vanuit een uitwendig gedragen spraakprocessor (beschikbaar in de vorm van een oorhanger
of van een waterdicht kastje), die het met een microfoon opgevangen geluid analyseert en bepaalt
hoe het implantaat de zenuw moet prikkelen. De
afregeling van de spraakprocessor is per patiënt
verschillend en vereist regelmatige bijstelling door
een audioloog.
De risico’s van CI zijn te vergelijken met die van
een andere ooroperatie. Het belangrijkste risico
van de operatie is een laesie van de n. facialis
(de aangezichtszenuw), die tijdens de operatie
moet worden geïdentificeerd om lateraal hiervan
(via een zogenaamde posterieure tympanotomie)
een zo ruim mogelijke toegang tot de cochlea te
krijgen. Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt
van facialis monitoring (NeuroSign® of NIMM®). In
Nederland heeft zich, voor zover bekend, slechts
een enkel geval van een dergelijke complicatie
voorgedaan. Het inbrengen van de elektrode in
de scala tympani betekent vrijwel altijd het verlies
van het eventuele restgehoor in dat oor en soms
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A
Figuur 2
Een posterieure tympanotomie
in een linker oor.
A - Het beeld zoals gezien
tijdens de operatie
B - Schematische weergave
met uitleg

B

Lenticular process
Posterior canal wall

Incudostapedial joint Incus

een (i.h.a. kortdurende) periode van
duizeligheid. De belangrijkste postoperatieve complicatie is wondinfectie
of wondnecrose die in minder dan 5%
van de gevallen optreedt. Ter voorkoming hiervan wordt peri-operatieve
antibioticaprofylaxe gegeven en na de
operatie een genezingsperiode van
ca. 4 weken aangehouden voordat het
externe gedeelte definitief kan worden aangesloten. Hoewel is gebleken
Tegmen
Stapes
Chorda tympani
dat latere middenoorontstekingen in
Buttress
Round window
Stapedius tendon
Promontory External genu
Horizontal canal
het algemeen niet leiden tot problePyramidal process
men met het implantaat, wordt door
alle centra wel geadviseerd dergelijke
infecties te behandelen met antibiotica ter voor- gestructureerde, revalidatieperiode doormaken,
koming van complicaties, met name meningitis waarin ze onder leiding van een gespecialiseerd
(Laszig et al., 2007).
logopedist (een zogenaamde hoortherapeut) opnieuw leren horen. Een goed overzicht over de
Hoe geavanceerd de huidige CI´s ook zijn, het verschillende aspecten van cochleaire implantatie
geluid dat ermee waargenomen wordt is sterk af- bij volwassenen en kinderen wordt gegeven in
wijkend van wat normaalhorenden horen. Daarom Lenarz (1998).
is het noodzakelijk dat de patiënten een intensieve,
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CIRCLE, het Leidse CI-programma
Sinds 1988 wordt in de afdeling Keel-, Neus- en OorHeelkunde van het LUMC onderzoek gedaan naar
elektrische stimulatie van het binnenoor. Dit onderzoek, waarin computermodel–vorming (o.a. proefschriften Frijns, 1995 en Briaire, 2008; Frijns et al.,
2001; Briaire & Frijns, 2005; Frijns et al., 2009, 2011;
Carlyon et al., 2010) gecombineerd wordt met klinische studies en elektrof ysiologisch en histologisch
onderzoek in cavia’s, heeft zich in eerste instantie
gericht op de relatie tussen de stimulerende elektroden en de te prikkelen auditieve zenuwvezels.
Voortbouwend op deze onderzoekslijn en de
jarenlange klinische ervaring in het LUMC met
(vroeg-) diagnostiek naar doofheid en slechthorendheid is in 1999 in samenwerking met het Instituut voor Doven Effatha te Voorburg (nu gevestigd
Figuur 4
Een achter-het-oor processor.

Figuur 3
Een kind met kastprocessor.		

in Zoetermeer) het Cochlear Implant Rehabilitation
Centre Leiden-Effatha (CIRCLE) opgericht. In juli
2000 werd door dit team de eerste postlinguaal
dove patiënt geïmplanteerd, in 2001 het eerste kind.
Op dit moment zijn in Leiden ruim 500 implantaties
verricht, waarvan circa 150 bij kinderen (de jongsten
6 maanden oud). Het huidige programma omvat
80 implantaties per jaar. Implantatie vindt meestal
aan één zijde plaats. De meerwaarde van dubbel-
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zijdige implantatie is voornamelijk het opheffen
van het hoofdschaduweffect (Frijns,2007), maar de
laatste jaren zijn er toenemend aanwijzingen dat
dubbelzijdige implantatie bij kinderen een goede
taal-spraakontwikkeling bevordert (Boons et al.,
2012). In Nederland wordt, in tegenstelling tot in de
ons omringende landen, dubbelzijdige CI (nog) niet
vergoed. Een uitzondering hierop vormen kinderen
die doof zijn geworden door hersenvliesontsteking
(meningitis) en waarbij het slakkenhuis dreigt te
verbenen, waardoor latere implantatie onmogelijk
zou worden (Merkus et al., 2010).
De selectiecriteria en de procedure (aanmelding,
intake, pre-operatieve onderzoeken, operatie en revalidatie) worden samengevat in de informatiefolder
voor volwassenen, die is te downloaden via http://
www.lumc.nl/con/3080/111422/90303042413221/. In
Bijlage I is het verhaal van een CI-drager zelf en dat
van een dochter van een CI-draagster opgenomen.
De belangrijkste verschillen tussen het CIRCLE
programma en dat van andere implantatiecentra
zijn - naast het gebruikte implantaat - de op modelinzichten gebaseerde afregeling (Frijns & Briaire,
2001), die in het begin zeer frequent (tot 4 maal in
de eerste week) plaats vindt, en een zeer intensieve
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zich zeker geen uitsluitingscriterium voor de ingreep,
maar wordt in overleg met de geriater nagegaan of
de kandidaat fysiek en mentaal in staat is de operatie
en de bijbehorende revalidatie te ondergaan.
Ter vergelijking zijn in figuur 6 de resultaten na 1
jaar met implantaten uit eerdere generaties weer100
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hoortraining (beginnend met 2 sessies per dag
gedurende 2 weken), die op spraakverstaan gericht
is (Frijns-van Putten et al., 2005). Elke patiënt heeft
een zogenaamde co-therapeut, in veel gevallen de
partner, die de CI-gebruiker helpt bij het leren herkennen van omgevingsgeluiden en thuis met hem/
haar oefeningen doet.
Figuur 5 geeft het verloop als functie van de
tijd weer van de spraakverstaanvaardigheid voor
enkellettergrepige Consonant-Vocaal-Consonant
(CVC) woorden (in het vrije veld gemeten zonder
mondbeeld vanaf CD, NVA-lijsten bij een luidheid
van 65 dBHL). Opvallend is de in veel gevallen snel
oplopende curves, die reeds na 1 week een gemiddelde foneemscore van meer dan 45% laten zien.
Eén jaar na implantatie bedraagt de gemiddelde
score reeds meer dan 75%.
De patiënten die langer doof zijn geweest doen er
in het algemeen wat langer over om hun eindniveau
te bereiken en hebben hiervoor meer training nodig,
maar in tegenstelling tot de bevindingen in de literatuur hangt de eindscore in onze serie niet af van de
duur van doofheid. Opvallend is ook, dat 65+-ers het
de eerste maanden beter doen dan de groep, maar
dat ze vanaf 2 maanden na aansluiting niet meer
verbeteren in hun spraakverstaan. Na 2 jaar blijven ze
significant achter bij de groep. Toch is ouderdom op

Implantaattype
Figuur 6
De resultaten met CI zijn in de loop van de tijd sterk
verbeterd (Shannon, 2001).

Figuur 5
Gemiddelde
spraakverstaanscores
voor éénlettergrepige
woordenlijsten (65/
75dB SPL, in het vrije
veld, aangeboden
vanaf CD) voor de
eerste 91 volwassen
Leidse CI-dragers in
de eerste twee jaar
van de revalidatie,
ook uitgesplitst naar
deelgroepen.
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gegeven, zoals die zijn verzameld door Shannon
(2001). Hierin is te zien dat met het éénkanaals
House implantaat open set woordverstaan niet
mogelijk was, terwijl de eerste generatie modiolus
hugging implantaten gemiddeld 45% woordverstaan opleverden. Het Leidse resultaat met de CII
steekt hier dus gunstig bij af (Frijns et al., 2002; Van
der Beek et al., 2005).
Een meer met de praktijk overeenkomende,
maar moeilijker te standaardiseren, test is de zogenaamde speech tracking, waarbij de geïmplanteerde de opdracht krijgt een in frasen aangeboden
live gesproken verhaal van ongeveer 5 minuten
woordelijk te herhalen. De testafnemer herhaalt elke
zin maximaal 3 maal totdat deze geheel correct is
verstaan. De score is het aantal woorden per minuut
dat correct is herhaald. Normaalhorenden halen bij
deze test 80-100 woorden per minuut. In onze patiëntenpopulatie vonden we voor de conditie ‘alleen
CI’, waarbij het mondbeeld van de spreker achter
een scherm verborgen is, na een jaar een gemid-

Advanced Bionics (HiRes90K) uit de Verenigde Staten.

Cochlear (Freedom) uit Australië.

delde score van 50 woorden per minuut. Functioneel betekende dit voor alle patiënten dat ze zonder
al te veel moeite in staat waren een telefoongesprek
te voeren met een onbekende spreker (zelfs via een
GSM). Ook het spraakverstaan in achtergrondruis is
sterk verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Onze patiënten blijken nog meer dan 50% van
hun spraakverstaanvaardigheid in stilte te hebben
bij signaal/ruisverhoudingen (S/N-ratio’s) slechter
dan 0 dB (d.w.z. het stoorsignaal is minstens even
luid als de spraak) voor achtergrondruis met hetzelfde spectrum als de aangeboden spraak. Dit is
uiteraard slechter dan normaalhorenden, waarbij
dit punt bereikt wordt voor een S/N-ratio van –9 dB,
maar beter dan veel slechthorenden met een conventioneel hoortoestel. Met behulp van speciale
richtmicrofoons kan het spraakverstaan in ruis nog
verder verbeterd worden (Van der Beek et al., 2007).
In de afgelopen jaren zijn diverse nieuwe stimulatiestrategieën ontwikkeld die gebruik maken van de
flexibele mogelijkheden van de nieuwste implantaten. Soms leidde dit tot een nog
betere spraakverstaanvaardigheid in ruis (bv, Frijns et al.,
2003) of een natuurlijker klank
van het geluid (bijv. Büchner et
al., 2012), maar het wachten is
op de grote doorbraak, waarbij naast spraakverstaan ook
de perceptie van (complexe)
muziek tot de mogelijkheden
behoort (voor een uitleg over
de achtergronden van dit probleem, zie Frijns, 2006).
In Nederland (en ook in Leiden)
worden inmiddels 3 merken
implantaten toegepast (figuur
7), elk met hun eigen voordeFiguur 7
Een overzicht van de huidige
generatie implantaten en
processoren van verschillende in

Med-El (Concerto Pin) uit Oostenrijk .
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Nederland (en Leiden) gebruikte
merken cochleaire implantaten.
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len en beperkingen. Een gedetailleerde bespreking
hiervan valt buiten het bestek van deze voordracht.

De invloed van CI op de sociaalemotionele ontwikkeling van dove
kinderen

Objectieve bepaling van de respons

De afgelopen decennia heeft de aandacht van CIonderzoekers voornamelijk gelegen bij de mogelijkheden tot spraakverstaan en een gesproken
taalontwikkeling bij congenitaal dove kinderen.
Inmiddels is onomstotelijk bewezen dat CI op deze
gebieden voorheen ongekende voordelen biedt
(Niparko et al, 2010) en het voor veel kinderen
mogelijk maakt regulier in plaats van speciaal
onderwijs te volgen. Vroegkinderlijke slechthorendheid en doofheid leiden echter ook tot een
verhoogde kans op psychopathologie (Van Eldik
et al., 2004; Rieffe & Meerum Terwogt, 2000). Dit
kan verklaard worden uit het feit dat dove kinderen
veel minder gebruik kunnen maken van ‘incidenteel
leren’, maar voor hun ontwikkeling grotendeels
afhankelijk zijn van rechtstreeks op hen gerichte
input. Bovendien blijken horende ouders van dove
kinderen niet voldoende in staat tot het leren van
gebarentaal en beperken zij al snel hun uitingen tot
de meest essentiële informatie. Uit een vergelijkend
onderzoek tussen Nederlandse en Vlaamse kinderen is bovendien gebleken, dat het voor de spraaktaalontwikkeling van dove kinderen met een CI in
vele gevallen zelfs gunstiger is als ouders zich voornamelijk op gesproken taal richten (Wiefferink et al.,
2008). In hoeverre cochleaire implantatie daadwerkelijk leidt tot een meer normale sociaal-emotionele
ontwikkeling en minder psychopathologie is op
dit moment onderwerp van onderzoek, maar de
eerste resultaten zijn bemoedigend (Theunissen et
al. 2011, 2012).

De nieuwste generatie cochleaire implantaten biedt
de mogelijkheid om in patiënten de zenuwrespons
via de geïmplanteerde elektrode-array terug te
meten in de vorm van NRT (Neural Response Telemetry, ook wel Neural Response Imaging (NRI) of
Auditory Response Telemetry (ART) genoemd). In
principe is de middels NRT/NRI gezochte respons
de samengestelde actiepotentiaal van de gehoorzenuw, zoals die al enige decennia middels elektrocochleografie gemeten kan worden. Het belangrijkste probleem bij het meten van de NRT als reactie
op een elektrische stimulus uit de CI wordt gevormd
door het stimulusartefact dat 100 tot 1000 maal zo
groot is als de gezochte respons en hier circa 0,4 ms
aan vooraf gaat. Hierdoor dreigt de in het implantaat ingebouwde meetversterker langdurig in verzadiging te raken en is de respons onherkenbaar
in het artefact, maar er zijn inmiddels methoden
ontwikkeld om deze problemen te omzeilen.
De verwachting is dat met de zo verkregen informatie het beter mogelijk wordt op objectieve gronden de voor een individuele patiënt optimale stimulatiestrategie te bepalen. Dit is van bijzonder belang
bij prelinguaal dove kinderen, waarbij subjectieve
afregeling van de CI nu noodgedwongen plaats
moet vinden in de vorm van een soort observatieaudiometrie. Op dit moment geeft de NRT zoals
die als eerste in de Nucleus 24 is geïmplementeerd
echter niet meer dan een ruwe schatting van de
stimulatiegrenzen (Abbas et al., 1999). Theoretisch
en dierexperimenteel is het mogelijk door meting
van de zenuwrespons niet alleen informatie te verkrijgen over de stimulatiedrempel van de afzonderlijke elektroden, maar ook over de selectiviteit van
stimulatie (Hughes & Stille, 2008; Klop et al., 2009;
v.d. Beek et al., 2012). Nadere analyse zal moeten uitwijzen in hoeverre het mogelijk is hiermee te komen
tot een volledige eerste afregeling van processor bij
met name kinderen, die nog niet kunnen aangeven
of en wat ze horen.

Samenvatting
Door middel van cochleaire implantatie wordt het
steeds beter mogelijk totaal doven te revalideren.
De nieuwste ontwikkelingen zijn dat de spreiding
in de resultaten afneemt en de spraakverstaanvaardigheid zowel in stilte als in ruis steeds beter
wordt. Zowel voor postlinguaal dove volwassenen
als voor prelinguaal dove (jonge) kinderen zijn CI’s
in Nederland inmiddels opgenomen in het pakket
van verstrekkingen.
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Verdere informatie is te vinden op de website:
www.lumc.nl/kno.
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Werk

overgeven, de zuster de boel op laten ruimen. Zou het de

Officieel ben ik nog steeds Projectleider, maar ik kan dit

moeite waard geweest zijn? Nog afwezig vertelde de dok-

niet meer doen. Ik moest veel vergaderen en uitleggen hoe

ter aan mijn vrouw dat de operatie goed verlopen was. Veel

ik een en ander gerealiseerd wilde hebben. Gaat dus niet.

bloed (door hoge bloeddruk?). Helaas was het slakkenhuis

Dus in afwachting van een reorganisatie, houd ik

al aan het verbenen. Hierdoor doen 3 elektroden het niet.

projectdossiers bij. Voel me dus op het werk voor spek en

Maakt niet uit, de anderen worden straks wat ruimer inge-

bonen. Gekscherend zeg ik wel eens dat mijn werk bestaat

steld. Toch al vrij snel, na 5 dagen naar huis.

uit formuliertjes in mapjes doen. Wel heb ik diverse voorstellen gedaan wat ik naar mijn weten wel zou kunnen

Proefaansluiting

doen, maar door reorganisatie is daar nog steeds niets van

Vrijdag, 8 dagen na de operatie, worden de hechtingen

terecht gekomen.

verwijderd en vindt er een proef-aansluiting plaats. Wat
kan ik hier van verwachten? De berichten zijn van piepjes

Hoop

tot woordjes. Na de instelling van de drempels (wanneer

Door een logopediste leer ik spraakafzien. Is erg moeilijk,

hoor je geluid en is het weer weg) wordt een en ander

na een jaar kan ik enkele woordjes zien vooral bij mijn

omgeschakeld. En begint het geluid om mij heen. Overal

vrouw lukt dit. Maar in de buitenwereld bak ik er helemaal

hoor ik stemmetjes of eigenlijk gebrabbel, kan er niets van

niets van. Misschien komt de techniek mij te hulp. Men

maken. De audioloog stelt een en ander in, geeft aan dat hij

heeft een apparaat wat de stem kan herkennen en dit als

de dagen van de week gaat noemen en ik moet dat na zeg-

tekst op een schermpje kan laten zien. Maar helaas werkt

gen. Moeilijk, ik hoor maaag, maandag dus. De emoties van

dit nog niet goed, kan maar van één persoon de stem

blijdschap komen bij mij los. De logopediste en de dokter

herkennen. Maar wie weet in de toekomst. (je ziet nu al

steken hun duim omhoog. Volgens hun gaat het goed. Ik

hoe langer hoe meer apparatuur op de markt dat op stem-

vind dat het nog onwaarschijnlijk is dat ik binnenkort van

herkenning werkt, zoals mobiele telefoon en tv).

de woordenbrij iets kan maken. We vertrouwen er maar op.

Via mijn KNO-arts verneem ik dat ik waarschijnlijk een

Gelukkig is de proef nu gedaan, het is voor mij een hele

kandidaat ben voor een CI. Hij verwijst mij naar Nijmegen.

geruststelling dat het werkt en de dokter het volste ver-

Bij een intake gesprek aldaar wordt aangegeven dat de

trouwen er in heeft. Dit vooral omdat ik bijna 9 weken i.v.m.

resultaten heel verschillend zijn en ik er niet te veel van

vakanties moet wachten op de definitieve aansluiting.

moet verwachten. Maar ja, als je helemaal niets hoort is
alles meegenomen. De wachttijd is gezien het beschikbare

De revalidatie

geld en aantal patiënten max. 5 jaar (er kunnen nog patiën-

We hebben besloten om voor de eerste 2 weken van de

ten van afvallen door ongeschiktheid).

revalidatie in onze eigen caravan te verblijven. We hebben

De hoop dat ik weer wat ga horen houdt mij op de

dan ook een plaats besproken op Koningshof in Rijnsburg.

been. Na diverse andere pogingen (zelfs in Antwerpen)

En de daarop volgende 2 weken dit vanuit huis te doen.

vernam ik half vorig jaar dat ook Leiden ging opereren. Ik

Het programma is dan ook minder intensief. De eerste

kreeg een verwijs briefje van mijn KNO-arts.

dag beginnen we opnieuw met afstellen en vervolgens
een spraakoefening. Van de vele woordjes kan ik er enkele

De operatie
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verstaan maar zie er zelf nog geen gat in.

Na de vele vooronderzoeken bleek ik toch een geschikte

Even pauze, het centrum in, ik hoor voetstappen, moet

patiënt te zijn. Inmiddels was ik al een stuk enthousiaster

soms vragen aan mijn co-therapeut wat het voor een

door de verhalen over de CI op het internet. Echter voordat

geluid het is wat ik hoor. Alles is een brij en kakofonie van

de CI geïmplanteerd werd moest ik middels een operatie

geluiden. Alles lijkt op stemmetjes. Sommige woordjes van

het trommelvlies laten sluiten. De dokter had dan meteen

mijn vrouw kan ik verstaan. ‘s Middags opnieuw spraakoe-

de kans om in het oor te kijken naar de oorzaak van het

feningen. Gaat nog heel moeilijk. Terug naar de caravan om

niet horen. Eindelijk 28 juli was het dan zover, de CI werd

te oefenen. Nu al moe. Maar we zetten door. In de rustige

geplaatst. Hoe dichter bij de operatiedatum des te meer

caravan proberen we met elkaar te praten. Ik hoor wel niet

nam het geloof af dat het zou lukken.

alles maar kan er toch wat van brouwen.

Na de 6 uur durende operatie kwam ik bij, ik voelde me

Een nieuwe dag breekt aan, weer spraakoefeningen,

heel wat, maar moest toch 24 uur plat liggen. De volgende

het valt tegen, alles bij de logopediste klinkt zo hol, echoot

dag kon ik overeind en naast het bed zitten. Ik kan mij niet

en galmt. Ook mijn stem ijlt na. Ik probeer zo te spreken

meer heugen dat ik zo beroerd was als toen. Beschamend

dat ik me zelf kan horen. ‘s Avonds in de caravan gaat het
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weer beter, we blijven de hele avond met elkaar kletsen,

ningen. Ik droom al uufuu uubuu.
Vrijdags vindt er opnieuw een afregeling plaats, ook nu

van alles en nog wat komt op tafel. Emoties komen los.
Problemen komen van beide zijden los.
Ik hoop vooral voor mijn vrouw dat ik nu weer de oude

hoor ik weer weinig verschil. Maar als je het een paar dagen
later vraagt, hoor ik toch weer wat meer geluidjes.

Peter kan worden. We hebben het gevoel dat dit wel gaat

Test volgt, met de losse woordjes ben ik wel gevorderd

lukken. Maar toch hartstikke fijn dat we weer eens met

maar met de zinnen niet veel. Terwijl ik dacht dat het vrij

elkaar konden praten.

goed ging, maar ik struikelde over een woordje in een zin.

Woensdag, Leiden’s ontzet wordt gevierd. Betekent

En voordat ik daar achter was moest het een aantal keren

voor ons ook een vrije dag. Fijn, kunnen we samen genie-

herhaald worden en dat kost tijd. Weekend weer thuis,

ten van het nieuwe horen. Maar weer de kakofonie van

bijna een herhaling van vorige week. Nieuwe telefoon,

geluiden; kermis en druk, druk. Toch geniet ik van een stel

waarmee het mij lukt om te bellen zonder dat er een kastje

wat op trommels aan het slaan is, ik voel weer een beetje

tussen moet. Men schrikt aan de andere kant van de lijn, ze

ritme, doet me goed. Hoge tonen hoor ik echter niet. In een

hebben het moeilijk om mij te woord te staan. Ook ik heb

restaurantje lukt het praten weer een beetje. Op naar mijn

het in het begin moeilijk, wie heb ik aan de lijn? De eerste

vader, al een veel te lange tijd heb ik niet met hem kunnen

zinnen heb ik het moeilijk, maar dan gaat het.

praten en dat zou ik graag willen. Hij is tenslotte op zijn

Als ik het niet kan horen dan maar ophangen en vragen

leeftijd een man van de dag. Helaas loopt dit op een teleur-

of iemand anders het wil proberen. Nieuwe 3 e en 4 e week:

stelling uit, ik kan niet horen wat hij zegt, hij mompelt te

opnieuw oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ik zie

veel. Een andere keer maar weer proberen. De volgende

wat vooruitgang, in de kerk kan ik de koster horen praten

dag vraag ik mij af wat ik nog met de logopediste moet. Ik

via de ringleiding. Ook is er een ringleiding aanwezig bij

kan toch weer horen! Nou, daar ben je snel achter, zij gaat

een voorlichting over CI’s, ik kan het bijna letterlijk volgen.

achter een bordje zitten zodat ik haar mond niet kan zien.

Geweldig maar erg vermoeiend. Donderdags bij de hoor-

Ik kan het niet meer volgen. Kan ik dan toch spraakafzien?

training een tweegesprek, wie zegt er nou wat? Moeilijk

Dus toch maar weer gemotiveerd om door te gaan. Ook

volgbaar. Vrijdag de laatste dag van deze vier weken zullen

mag ik even telefoneren met de dokter, middels het kastje,

we ze wat laten zien met het testen!

buiten verwachting kan ik eindelijk eens horen wat hij zegt.
Vrijdag: Oefenen, oefenen en hoe zou het thuis gaan? In

Slot

het weekend thuis, de grote en holle ruimte. Vrienden en

Wat heb ik bereikt met een CI en wat wil ik er nog mee?

kennissen komen langs

Wat ik tot nu toe er mee bereikt heb is, dat de onder-

Eindelijk, doch wel met moeite kan ik weer eens met

linge communicatie aanzienlijk is verbeterd. Ik krijg er

hun praten. Ook zij kunnen nu weer eens over hun proble-

weer plezier in om met mensen te communiceren. Hoor er

men met mij praten. Wat word je moe van het luisteren.

weer bij, bloei weer op. Voel me niet meer buitengesloten.

Maandag testen; ten opzichte van de vorige test (zon-

Ben niet meer afhankelijk van anderen die iets voor mij

der CI) en nu met CI heb ik een behoorlijke sprong gemaakt,

moeten doen, zoals bellen of iets regelen. Ik kan (hopelijk)

maar ik ben volgens de statistieken nog niet eens op de

mijn werk weer oppakken, ga de eerste tijd nog wel met

helft. Dus blijven oefenen. De processor wordt opnieuw

iemand meelopen om te bekijken en leren wat er allemaal

ingesteld met op mijn verzoek meer hoge tonen. Binnen

veranderd is. Ik weet dat ik nog een lange weg te gaan heb,

in de geïsoleerde ruimte ging dit best goed maar eenmaal

ik ben er nog niet, zou nog veel meer moeten kunnen maar

buiten had ik spijt, ik kon haast niets meer verstaan.

dat kost tijd en geduld, en geduld heb ik niet altijd. Wil alles

De overige dagen slepen zich voort, oefenen in de

heel snel, zoals telefoneren, de tv beluisteren etc. Maar ik

caravan en bij de logopediste tot het weer vrijdag is. Ik

ben dan ook pas 4 weken bezig en hoop na 3 maanden

heb het idee dat ik ten aanzien van het spraak herkennen

nog veel verder te zijn dan nu. Ik ben de mensen van het CI

niet zoveel op geschoten ben. Waarschijnlijk door de hoge

team in Leiden heel dankbaar voor de inzet en hun motiva-

tonen, stemmetjes komen snerpend over. Daarnaast hoor

tie, het is een geweldig team, ze zijn allemaal erg betrokken

ik wel weer meer geluiden. Het programma van de proces-

bij de mensen en je voelt je op je gemak. Hebben ook een

sor wordt aangepast. Hoor zelf weinig verschil, echter het

geweldige prestatie neergezet!

snerpende is weg.
Met ups en downs kom ik de week door. Ik merk toch
een lichte vooruitgang. Het is bij de logopediste moeilijk

Maar last but not least ben ik veel dank verschuldigd
aan mijn co-therapeut die veel geduld heeft gehad en mij
heeft gesteund.

waar te nemen. Maar zij heeft ook steeds moeilijkere oefe-
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Mijn moeder hoort er weer bij - verslag van een

102

Dit besluit was het begin van een periode van wachten

co-therapeut

en heel veel uitgebreide onderzoeken. We maakten ken-

Ik heb net mijn moeder aan de telefoon gehad. Voor veel men-

nis met dokter Frijns, die ons haarfijn uitlegde wat een CI

sen van mijn leeftijd heel normaal, maar ik zit nu met een brok

inhield. We hadden gesprekken met de maatschappelijk

in mijn keel van ontroering en blijdschap. Dat was namelijk

werkster, met de audioloog, er werd een CT-scan en een

voor het eerst dat ik haar kon bellen en gewoon met haar kon

MRI-scan gemaakt. Die MRI-scan viel mijn moeder behoor-

kletsen over koetjes en kalfjes…. Wat een heerlijke ervaring!!

lijk tegen, bijna een uur stil liggen en je hoofd niet mogen

Mijn moeder is slechthorend zolang ik me kan herin-

bewegen, niks horen…. Ik mocht erbij blijven, maar ja, zon-

neren. Toen ze 7 was werd ze door onbekende oorzaak

der haar gehoorapparaten in en met haar hoofd in die buis

slechthorend, ze was dus al slechthorend toen ik geboren

kon ik niet veel meer doen dan een beetje doelloos over

werd. Ik weet dus niet anders als dat ik duidelijk moet pra-

haar been wrijven…. Vele onderzoeken volgden.

ten, mijn moeder aan moet kijken, af en toe voor haar moet

En in januari 2005 kwam eindelijk het verlossende

vertalen wat anderen zeggen, etc. De laatste jaren is haar

woord van dokter Frijns: ‘U bent een geschikte kandidaat,

gehoor mede door Tinnitus drastisch achteruit gegaan. Ze

u wordt op de wachtlijst geplaatst voor de operatie.’ En dat

raakte steeds meer in een sociaal isolement en ik moest

was het, we stonden zo weer buiten. Een beetje beduusd,

haar steeds vaker helpen. Ze kon steeds meer dingen niet:

thuis kwam pas de blijdschap. En dan wachten op de

telefoneren, fietsen, uit eten was een beproeving, om van

operatie… Dat duurde het langst. Half april kwam geheel

verjaardagen maar niet te spreken. Het functioneren op

onverwacht een telefoontje met de vraag: ‘Schikt het u om

haar werk werd door het slechte gehoor steeds moeilijker.

volgende week geopereerd de worden?’ Stomverbaasd

En ik werd er steeds meer van bewust, op jonge leeftijd al,

heeft mijn vader ja gezegd, en op 22 april werd mijn

hoe moeilijk het functioneren is als je slechthorend of doof

moeder geopereerd, in ruim 6 uur kreeg ze het cochleair

bent en de mensen om je heen zo weinig rekening houden

implantaat geplaatst en werd het getest. En het werkte.

met dat handicap. Ik heb van kinds af aan al gewenst dat

Mijn moeder herstelde bijzonder voorspoedig van de

mijn moeder weer eens zou kunnen horen. Wanneer ze

ingreep en ze mocht 26 april weer naar huis. Waarna bijna

stil in een hoek zat op haar eigen verjaardag, wanneer in

7 weken van stilte aan 1 oor volgden. Ondanks dat ze zo

de schouwburg iedereen dubbel lag om een grap van een

goed als doof was, miste ze het gehoor aan het ene oor

cabaretier, behalve zij, wanneer ik een mooi liedje hoorde

toch erg. Overigens was er een week na de operatie nog de

en wenste dat zij het ook kon horen, of gewoon, wanneer

proefaansluiting, een wonderlijke ervaring. Mijn moeder

ze weer eens iets niet had verstaan…

schrok in eerste instantie van de herrie. Ze vroeg zich na

In februari vorig jaar bleek die mogelijkheid er te zijn.

een paar minuten van praten en antwoorden af: ‘Wat hoor

Mijn moeder was met mijn vader en mij bij de KNO-arts in

ik nou steeds?’ Waarna ze zelf ontdekte: ‘Joh, dat ben ik zelf,

het LUMC. Tijdens de gehoortest zat ik op ongeveer een

dat is mijn eigen stem!!’ Het nazeggen van de maanden en

meter afstand, ik kon de woorden die uit de koptelefoon

de dagen ging meteen al vrij goed, al ontdekte ze konin-

klonken met gemak verstaan, maar mijn moeder zei, een

ginnedag niet tussen de gewone dagen van de week… En

beetje angstig: ‘Ik hoor niks…’ De KNO-arts bevestigde

het is nog wel haar favoriete dag! Hierna keken we nog veel

wat we eigenlijk al wisten: ‘Mevrouw, u bent eigenlijk doof.’

meer uit naar de definitieve aansluiting.

Ze hoorde nog wel wat, maar zo weinig dat ze functioneel

Op 13 juni was het dan eindelijk zo ver, de definitieve

doof was. Die dag kregen we een video te zien met een

aansluiting en de eerste dag van hoortraining. De aanslui-

inspirerend verhaal van een vrouw die in hetzelfde schuitje

ting verliep vlot, maar na een paar keer woorden nazeggen

zat als mijn moeder en een CI kreeg. Enkele uitspraken van

kwamen toch de tranen, ook bij mij en mijn vader. We

de vrouw bleven me zeer bij, zoals: ‘Ik heb zó’n stapel CD’s

kregen van Joyce en Antoinette een kwartiertje pauze, wat

gekocht!’ en ‘Mensen vinden me nu veel vriendelijker, ik

wel even hard nodig was. Ik bereidde me voor op een grote

zeg ten minste iets terug als ze goeiemorgen tegen me

schok voor mijn moeder door alle herrie op het Leidsche

zeggen.’ Mijn moeder kreeg informatie en een vragenlijst

Plein, waar we een kopje koffie dronken. Dit viel echter

mee. Nog diezelfde avond hebben we de beslissing geno-

alles mee, met een nieuwsgierige en verwonderde blik

men. Oké, het was een heel traject waar ze doorheen zou

keek ze rond en vroeg ze steeds: ‘Wat hoor ik, wat is dat?’

moeten en het was niet zeker dat het plaatsen van een CI

De eerste hoortraining opende een hele nieuwe wereld

mogelijk was en of het zou helpen na de plaatsing, maar

met nieuwe woordjes als Aafaa, iemie, ooboo en eengee.

wat hadden we te verliezen? Doof was ze toch al, veel

De dagen erna kwamen er steeds meer oefeningen bij, ook

slechter kon het niet.

met woordjes. Ze leken steeds meer op elkaar, wat het voor
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mijn moeder steeds moeilijker maakte om ze te herkennen.

verschrikkelijk goed uitgepakt. Ik weet dat er ook mensen

Maar ze maakte steeds meer vorderingen, wat geweldig

zijn waarbij het resultaat lang niet zo goed is, maar mijn

was om mee te maken. Ook de nieuwsgierige, verbaasde

moeder zei zelf: ‘Slechter dan nu kan het niet, het kan

blik bleef. Momenten die me bijgebleven zijn: ‘Wat maakt

alleen maar beter worden.’ Er gaat een wereld voor je open

het omslaan van een bladzijde een lawaai!’ Op de eerste

als je eenmaal weer meer kan horen.

dag, bijkomend in de tuin: ‘Wat hoor ik nou voor gepiep?’

De periode van oefenen is een zware periode, met

‘Mam, dat zijn nou de vogels.’ ‘Wat maken die beesten een

name voor degene die de CI heeft, maar ook voor de co-

herrie zeg!’ En na een half uurtje: ‘Nou vogels, hou nou

therapeut en de directe omgeving. Je zit in een emotionele

maar eens even je snavel!’ Terwijl zij nog op de wc zat en

achtbaan, het is enorm vermoeiend en zwaar. Het oefenen

ik mijn handen stond te wassen: ‘Maakt die stortbak altijd

is soms echt doodsaai en zowel mijn moeder als ik zijn het

zo’n lawaai?’ Wat me een verbaasde blik van iemand anders

af en toe meer dan beu. Maar we gaan nog steeds door.

die stond te wachten opleverde… Na een flinke niesbui en

Mijn moeder doet het geweldig, ze heeft de processor de

erbij horend neus snuiten: ‘Wat kan een mens een geluid

hele dag op, vanaf de eerste dag. Ook oefenen we trouw

produceren zeg!’ En zo kan ik nog wel even doorgaan.

elke dag. Mede dankzij deze feiten heeft ze inmiddels een

Maar al na een hele korte tijd merkten we ook bij haar

prima score op de tests en is ze al behoorlijk gewend aan

persoonlijk al zo veel verschillen. Mijn moeder is veel

het geluid van de CI. Goed oefenen dus als je net begint en

rustiger, veel meer ontspannen. Ze praat veel helderder

de processor niet af doen, ook al word je soms stapelgek

en minder hard. Als je met haar praat heb je nu echt een

en doodmoe.

dialoog, ze luistert en reageert ook op wat je zegt. Ze staat

Mijn moeder heeft haar leven terug gekregen dankzij

er niet meer zo verloren bij als ze met iemand staat te pra-

het CI-team van het LUMC. Ze hoort er weer bij, ze kan de

ten, maar ze doet actief mee aan het gesprek. Ze voelt zich

mensen veel beter verstaan, ze zit in de auto mee te swin-

veel beter en heeft het gevoel alsof haar een tweede leven

gen op de muziek, ze fietst weer, ze kan weer telefoneren.

is geboden. Ze heeft inmiddels weer een fiets gekocht en

Vorige week zag ik mijn vader en moeder samen in de tuin

heeft voor het eerst in 5 jaar weer gefietst. Ze heeft voor

zitten. Ze zaten ontspannen samen grapjes te maken en

het eerst sinds 15 jaar weer haar zus aan de telefoon gehad.

te lachen. Iets wat ik lang niet had gezien, mijn ouders

Ze heeft haar eerste CD gekocht en wil een dolby sur-

zo ontspannen pratend. Ook zijn we met het hele gezin

round geluidssysteem kopen. En ze maakt plannen om

uit eten geweest, mijn moeder stráálde de hele avond. Ze

ander werk te proberen te zoeken. Antoinette, de logope-

hoorde er weer bij.

diste, vatte het treffend samen: Je lééft weer! En dat doet
ze, ze leeft weer, en dit is nog maar het begin, want als ik

Het is een wonder. Godzijdank hoort mijn moeder er weer

dit schrijf heeft ze de processor nog maar ruim 5 weken op.

bij en lééft ze weer! CI-team, bedankt voor alles, we kunnen

Zijn er dan geen minpunten geweest in die eerste

niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar we jullie zijn!

weken? Natuurlijk wel. Het viel helemaal niet mee om
elke dag naar hoortraining te moeten. Leiden heb je na
2 weken slenteren echt wel gezien. De tigste keer aafaa,
iemie, oopoo, je kan ze af en toe wel schieten. Doodop
thuis komen en dan ook nog moeten oefenen. En ik moest
daarna nog naar mijn eigen huis, wat ook weer een uur
rijden is. Elkaar af en toe wel kunnen schieten, als je al
een paar jaar het huis uit bent is het echt niet altijd even
gezellig als je elkaar elke dag weer ziet. Tegenslagen en het
gevoel dat je niet vooruit komt samen moeten verwerken.
En elkaar af en toe moeten motiveren, ik heb mijn moeder
af en toe de auto in moeten sleuren….. Het waren zware
weken en het is nog steeds zwaar, maar het is echt de
moeite waard.
Tegen iedereen die overweegt een CI te nemen kan
ik alleen maar zeggen: Doen! Het is een moeilijke stap, je
stort je echt in het diepe. Wij wisten niet wat er zou komen,
maar hebben de gok genomen en die is bij mijn moeder
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Quantumzwaartekracht
Prof. dr. E.A. Bergshoeff
Centrum voor Theoretische Natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen

De zwaartekracht is iets waar we allemaal mee te
maken hebben in het dagelijks leven. Als ik mijn
laptop uit mijn handen laat vallen, dan is er een
grote kans dat hij onherstelbaar beschadigd raakt.
Dat is de schuld van de zwaartekracht! De eerste
formule die de werking van de zwaartekracht correct beschrijft is opgesteld door Newton in zijn
beroemde werk Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica uit 1687.
Deze formule vertelt ons dat twee voorwerpen
met een gegeven massa elkaar aantrekken met een
kracht die omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand tussen die twee voorwerpen.
De sterkte van de zwaartekracht wordt bepaald
door de zogeheten constante van Newton.
De zwaartekracht is zeer zwak in vergelijking tot
de andere krachten in de natuur, zoals de elektrische kracht. Toch domineert de zwaartekracht over
de andere krachten op de afstandsschaal die hoort
bij het dagelijks leven en bij nog grotere afstandsschalen. De oorzaak hiervan is dat de zwaartekracht
alleen aantrekkend is, terwijl de elektrische kracht
tussen twee voorwerpen zowel afstotend als aantrekkend kan zijn. Dit hangt ervan af of de twee
voorwerpen allebei een positieve of allebei een
negatieve lading hebben, of dat ze een tegenovergestelde lading hebben.
Gaan we naar zeer grote afstandsschalen, zoals
in de kosmologie, waar we naar het hele heelal
kijken, dan is de zwaartekracht de allesbepalende
kracht. De zwaartekracht tussen de verschillende
melkwegstelsels bepaalt hoe deze zich ten opzichte
van elkaar bewegen. De elektrische kracht speelt op
deze afstandsschaal geen rol van betekenis omdat
er gemiddeld evenveel positieve als negatieve elektrische lading voorkomt: de melkwegstelsels zijn
elektrisch neutraal!

De zwaartekrachtsformule van Newton heeft eeuwenlang goed gewerkt, totdat Einstein zich ermee
ging bemoeien. Einstein had in 1905 de speciale
relativiteitstheorie geïntroduceerd, die zei dat signalen niet sneller dan het licht doorgegeven kunnen worden. Bekijk nu de zwaartekracht tussen de
zon en de aarde. Licht doet er iets meer dan acht
minuten over om de afstand tussen de zon en de
aarde te overbruggen. Dat betekent dat als we in
een gedachte-experiment de zon plots weg zouden
nemen, iemand op aarde de zon nog acht minuten
aan de hemel zou zien staan! Hetzelfde geldt voor
de zwaartekracht tussen de zon en de aarde. Omdat
volgens Einstein geen signaal sneller dan het licht
kan reizen, zal de aarde pas op zijn vroegst na acht
minuten met een rechte lijn het heelal in verdwijnen
nu hij niet meer door de zon wordt aangetrokken.
Dit is in tegenspraak met de beschrijving van de
zwaartekracht door Newton.
U kunt de beschrijving van de zwaartekracht
door Newton het beste vergelijken met een man
op de zon die met een lang touw dat aan de aarde
vastzit onze planeet rondjes laat draaien. Het wegnemen van de zon heeft dan hetzelfde effect als
wanneer de man plots het touw loslaat. Het effect
hiervan op de aarde is instantaan: direct na het loslaten van het touw verdwijnt de aarde in een rechte
lijn naar een onbekende bestemming in het heelal.
Om deze tegenspraak met Newton te voorkomen
gaf Einstein een nieuwe beschrijving van de zwaartekracht: een soort tweestappenprocedure waarbij

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 6 februari 2012
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de ruimte tussen de zon en de aarde een cruciale
rol speelt. De eerste stap is dat de zon de aard van
de ruimte rondom de zon verandert: deze raakt
gekromd. U kunt dit vergelijken met een strakgespannen laken (de ruimte) waarop een zware bal (de
zon) gelegd wordt. De bal veroorzaakt een kuil in
het laken. Deze kuil is een visualisatie van de kromming van de ruimte die door de zon veroorzaakt
wordt. In een tweede stap reageert de aarde op de
kromming van de ruimte.
U kunt zich de aarde voorstellen als een knikker
die over het strakgespannen laken (de ruimte) rolt.
Zonder kuil zal de knikker in een rechte lijn door blijven rollen. Echter, in de aanwezigheid van de kuil zal
de knikker zich gedragen als het rouletteballetje in
een casino. De knikker valt als het ware in de kuil en
gaat rondjes draaien. Het enige verschil tussen de
aarde en het rouletteballetje is dat het rouletteballetje door wrijving met het oppervlak waarover het
rolt uiteindelijk tot stilstand komt, terwijl de aarde
rondjes om de zon blijft draaien.
Het voordeel van dit tweestappenscenario is dat
de kromming van de ruimte zich met een eindige
snelheid door de ruimte voortplant, en wel met precies dezelfde snelheid als het licht. U kunt dit vergelijken met een steen die u in het water gooit. Deze
steen veroorzaakt rimpels in het wateroppervlak
(de ruimte) die zich met een eindige snelheid weg
bewegen van de plaats waar de steen het water in
sloeg. Deze rimpels van de ruimte worden ook wel
zwaartekrachtsgolven genoemd. Er wordt de laatste jaren veel energie gestoken in het experimenteel waarnemen van deze zwaartekrachtsgolven.
Tot nu toe is dat nog niet gelukt.
Genoeg over de zwaartekracht! Wat hebben we
geleerd? De zwaartekracht bepaalt de natuurkunde
van de grote (kosmologische) afstanden en Einstein
vertelt ons dat de ruimte een essentiële bijdrage
levert aan de beschrijving van de zwaartekracht.
Laten we ons nu eens bezighouden met de
natuurkunde van de kleine afstanden, de wereld
van de atomen en kleinste deeltjes. Dankzij de vele
experimenten met de deeltjesversnellers, zoals die
op CERN bij Genève, zijn we over deze wereld van de
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kleinste deeltjes veel te weten gekomen. Het blijkt
dat de zwaartekracht geen enkele rol speelt in deze
wereld! Dit komt doordat de andere krachten in de
natuur op dit kleinste niveau veel sterker zijn. We
zijn erachter gekomen dat er drie andere krachten
zijn: (1) de elektromagnetische kracht die de al eerder genoemde elektrische kracht als een speciaal
geval bevat; (2) de zwakke kracht die verantwoordelijk is voor de radioactiviteit en het feit dat u
’s nachts op uw horloge kunt kijken en (3) de sterke
kracht die we in de toekomst hopen te gebruiken
om met behulp van kernfusie nieuwe energie op
te wekken.
De experimenten met de deeltjesversnellers
kunt u vergelijken met een jongen die een dinky
toy voor zijn verjaardag gekregen heeft. Om erachter te komen hoe dat autootje in elkaar zit, zal die
jongen het hard tegen de muur willen gooien. Ten
gevolge van deze botsing zal het autootje uit elkaar
springen. Door de verschillende onderdelen (veertjes, schroeven etc.) op te rapen en te bestuderen
probeert de jongen te achterhalen hoe de auto in
elkaar zat. Om meer informatie te krijgen zal hij het
autootje nog harder tegen de muur moeten gooien,
zodat er nog meer onderdelen alle kanten op springen. Precies zo werken ook mijn collega’s bij de
deeltjesversnellers, alleen zijn zij geïnteresseerd in
hoe de voorwerpen om ons heen uit kleinste deeltjes opgebouwd zijn. Een ander niet onbelangrijk
verschil is dat zij ervoor betaald worden!
Dankzij de vele experimenten zijn we erachter
gekomen dat de wereld van de kleinste deeltjes het
best beschreven wordt met behulp van de quantummechanica. De quantummechanica zegt dat
bepaalde grootheden in de natuur gequantiseerd
zijn. Op zich is quantisatie niet zo’n gek begrip. Het
komt bijvoorbeeld voor in het betalingsverkeer.
U kunt wel betalen met 1 euro of 100 euro maar
niet met 1,367 euro. De quantisatieregel zegt dat u
alleen kunt betalen met veelvouden van de kleinste
betalingseenheid, de eurocent. Precies zo’n quantisatieregel geldt ook voor het elektron dat rondjes
draait om de kern van een atoom. De straal van
deze baan kan niet alle waarden aannemen, maar
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slechts veelvouden van een kleinste waarde. Het
verschil is alleen dat we de quantisatieregel van het
betalingsverkeer normaal vinden, maar dat niet uit
te leggen valt waarom het verboden is dat de straal
van de baan van het elektron een andere waarde
aanneemt dan de quantisatieregel voorschrijft. We
moeten dit gewoon accepteren. Dit zijn nu eenmaal
de regels waaraan de kleinste deeltjes zich moeten
houden.
We hebben nu met een merkwaardige situatie te
maken. Aan de ene kant hebben we Einsteins theorie van de zwaartekracht, die de natuurkunde van
de grote afstanden beschrijft. Aan de andere kant
hebben we de wereld van de kleinste deeltjes, die
beschreven wordt door de quantummechanica. De
natuurkundigen die zich met de kleinste deeltjes
bezighouden hebben de zwaartekracht niet nodig,
terwijl de astronomen die nadenken over hoe het
heelal in elkaar zit het goed kunnen stellen zonder
de quantummechanica. Behalve dat het niet erg elegant is om twee theorieën te hebben die de natuur
om ons heen beschrijven, werkt dit ook alleen maar
als de wereld van de kleine en grote afstanden werkelijk niets met elkaar te maken hebben.
Dit blijkt echter niet het geval te zijn! Hubble formuleerde in 1929 een wet, gebaseerd op een grote
hoeveelheid waarnemingen, die zegt dat een ster
zich sneller van ons af beweegt naarmate hij verder
van ons afstaat. Hubble was achter het bestaan van
deze wet gekomen door gebruik te maken van het
feit dat sterren die zich van ons af bewegen er iets
roder uitzien dan normaal. Dit heet het dopplereffect en is te vergelijken met de verandering in toon
van een ziekenauto die ons eerst tegemoetkomt en
zich daarna van ons af beweegt. De wet van Hubble
is van grote invloed geweest op de manier waarop
wij naar ons heelal kijken. In plaats van iets wat er
altijd al was en zal blijven, blijkt dat we leven in een
heelal dat dynamisch is en uitdijt! Dit is van groot
belang voor onze huidige discussie: als ons heelal
uitdijt, dan houdt dat in dat het vroeger kleiner was
dan nu.
Blijven we extrapoleren in de tijd, dan moet op
een tijdstip ver in het verleden het heelal zo klein

geweest zijn dat de wereld van de grote afstanden en de wereld van de kleine afstanden niet
meer onafhankelijk van elkaar bekeken kunnen
worden! Sterker nog, er moet een tijdstip geweest
zijn waarop het hele heelal was samengebald in één
punt! We associëren dit tijdstip met de oorsprong
of oerknal van het heelal. Zo hebben we ons een
geschiedenis van de ontwikkeling van het heelal
gevormd dat begint met de oerknal en eindigt
met het huidige leven van de mens op de planeet
Aarde. U kunt dat vergelijken met de beschrijving
van de levensloop van een boom door middel van
jaarringen. Iedere jaarring geeft een overzicht van
de toestand van de boom op een bepaald moment
in het verleden. De buitenste jaarring beschrijft
de toestand van de boom nu, terwijl de binnenste
ring (een punt) het ontstaan van de boom uit een
zaadje weergeeft. Net zo weten we in grote lijnen
in welke ontwikkelingsfase het heelal zich op ieder
tijdstip tussen de oerknal en het heden bevonden
moet hebben.
Een overzicht van de geschiedenis van het heelal
vindt u in figuur 1. De tijdslijn loopt hier van links
naar rechts.
Helemaal links in figuur 1 ziet u kort na de oerknal
een lichtflits. Dit is het moment waarop het heelal
zover uitgedijd is dat licht niet meer tegengehouden wordt door de kleinste deeltjes, maar voor het
eerst vrij kan reizen. Het heelal wordt op dit tijdstip
zichtbaar. Het fascinerende is nu dat deze oerflits
vandaag de dag nog steeds zichtbaar is als een
zogeheten kosmische achtergrondstraling aan de
nachtelijke hemel! We kunnen deze restanten van
de oerflits niet met het blote oog waarnemen. Het
is radiostraling die we met behulp van satellieten,
waarvan er één aan de rechterkant van figuur 1
weergegeven is, kunnen zien. Zo’n satelliet maakt
als het ware een foto van de oerflits, zoals weergegeven in figuur 2. De oneffenheden in deze
foto stellen kleine verdichtingen in de hoeveelheid
kleinste deeltjes voor, die uiteindelijk zullen leiden
tot de structuurvorming in ons heelal (planeten,
sterren, melkwegstelsels, etc.).
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Figuur 1
Een beknopt overzicht van de geschiedenis van ons heelal. Bron: NASA/WMAP Science Team.

Figuur 2
Een foto van de oerflits. Bron: NASA/WMAP Science Team.

Kort na de oerknal zit alle massa van het heelal in
een klein volume. De zwaartekracht kan nu niet verwaarloosd worden. Om deze situatie te beschrijven
zijn we gedwongen om Einsteins theorie van de
zwaartekracht en de quantummechanica tegelijkertijd toe te passen! Het blijkt dat als we de regels
van de quantummechanica op de zwaartekracht
loslaten, de formules op hol slaan. Het is de heilige
graal van de theoretische natuurkunde om dit probleem op te lossen. Het droomhuwelijk tussen de
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quantummechanica en de zwaartekracht heet de
quantumzwaartekracht. We hopen met de quantumzwaartekracht de oerknal, en dus de oorsprong
van ons heelal, beter te begrijpen.
Waarom is het zo moeilijk om de quantummechanica en de zwaartekracht in één theorie te stoppen
en lukt het wel om de quantummechanica toe te
passen op de andere drie krachten die we kennen?
Dit heeft te maken met het feit dat de zwaarte-
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kracht, in tegenstelling tot de andere drie krachten,
gebaseerd is op een tweestappenprocedure waarbij
de gekromde ruimte een cruciale rol speelt. Om de
quantumzwaartekracht te begrijpen moeten we de
regels van de quantummechanica ook op de ruimte
zelf toepassen. Eén van de bijzondere voorspellingen van de quantummechanica is dat de plaats en
de snelheid van een deeltje niet precies vastliggen.
Op dezelfde manier denken we dat bij zeer kleine
afstanden (veel kleiner dan de kleinste deeltjes en
veel kleiner dan we ooit met behulp van de deeltjesversneller kunnen waarnemen) de ruimte zelf
niet precies bepaald is, maar gegeven wordt door
een chaotisch geheel waarin niets vastligt. We noemen dit het ‘ruimteschuim’. Op grotere afstanden
is het ruimteschuim onzichtbaar en kan de ruimte
beschreven worden als een continu medium. Het
is dit chaotische ruimteschuim dat de problemen
veroorzaakt.
De snaartheorie, die gebaseerd is op de aanname
dat de kleinste deeltjes geen puntdeeltjes maar
kleine snaartjes zijn, lost het probleem van het
ruimteschuim op. Dit valt het best te begrijpen door
het verschil tussen een puntdeeltje en een snaar
te vergelijken met dat tussen een gewone fiets en
een mountainbike. U kunt het ruimteschuim dan
vergelijken met een terrein waar allemaal kleine
kiezelsteentjes liggen.
Waarom heeft een gewone fiets wél en een
mountainbike géén last van de kiezelsteentjes?
Dat komt doordat het profiel van de band van een
mountainbike net wat grover is dan de gemiddelde
kiezelsteen. Dat maakt de mountainbike ongevoelig
voor de chaos op de grond. Op precies dezelfde
manier is een snaar ongevoelig voor de chaos
van het ruimteschuim. In tegenstelling tot wat
bij deeltjes het geval is, blijkt dat wanneer we de
quantummechanica op de snaartheorie loslaten, de
formules niet op hol slaan. Deze eigenschap maakt
de snaartheorie erg populair bij mijn collega’s.

nen waarnemen. Ook zijn er alternatieve theorieën
in omloop, zoals de zogeheten `luszwaartekracht’.
Een theorie wordt pas natuurkunde als zij aanleiding geeft tot voorspellingen die we middels een
experiment kunnen verifiëren. Het antwoord op
bovenstaande vraag kan nu nog niet gegeven worden. Er wordt wel naar aanwijzingen gezocht voor
een indirect bewijs van de snaartheorie. Zo zoekt
men bijvoorbeeld op CERN naar nieuwe zogeheten
`supersymmetrische’ deeltjes, die een aanwijzing
voor het bestaan van de snaartheorie zouden kunnen geven.
Ook doet de snaartheorie voorspellingen over
de manier waarop ons heelal zich ontwikkeld heeft,
die bevestigd of ontkracht kunnen worden door
de nieuwe en betere foto’s die men van de oerflits hoopt te maken. We leven in een spannende
tijd waarin veel nieuwe experimenten plaatsvinden
die ons iets kunnen vertellen over het wel of niet
bestaan van de snaartheorie.
We moeten voorzichtig zijn en constateren dat de
quantummechanica en de zwaartekracht nog geen
droomhuwelijk aangegaan zijn. Het is wel duidelijk
dat ze elkaar nodig hebben om het moment vlak
na de oerknal en misschien zelfs de oerknal zelf te
beschrijven. Vooralsnog is er echter eerder sprake
van een latrelatie dan van een droomhuwelijk!

Allemaal leuk en aardig, maar maakt de natuur
ook gebruik van de snaartheorie? De snaartjes zijn
immers zo klein dat we ze nooit direct zullen kun-
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X-ray Fluorescence Imaging of Old Master Paintings
Prof.dr. J. Dik,
Materials Science and Engineering, Technische Universiteit Delft

Vlak onder het zichtbare oppervlak van een schilderij,

the other. Conventional imaging techniques include

letterlijk enkele micrometers, ligt soms een schat aan

X-ray radiography and infrared photography/reflecto-

informatie over de kunstenaar. Te denken valt aan de

graphy, as well as ultra violet (UV) photography. These

onderschildering, de eerste opzet van het schilderij,

methods are employed on a routine basis in many

maar ook veranderingen van de compositie tijdens het

museums worldwide, but have important limitations.

schilderproces. In sommige gevallen gaat onder het

Cross-sections require destructive sampling of pain-

oppervlak zelfs een tweede, geheel andere compositie

tings, while x-ray radiography is only sensitive to a

schuil. Veel schilders hadden immers de gewoonte om

limited number of painting pigments.

doeken of panelen te hergebruiken. Een kijkje onder
het verfoppervlak van een schilderij biedt daarom een

Over the past years a number of new, analytical ima-

blik over de schouder van de kunstenaar.

ging techniques have been introduced to the field

In mijn lezing kwamen verschillende, nieuwe tech-

of painting studies. Most of these concepts extend

nieken aan bod waarmee onderliggende verflagen in

current imaging capability into the 3D-domain (Liang

beeld worden gebracht, variërend van TeraHertz Time

2005) or add some form of analytical capability to an

Domain spectroscopie tot aan Röntgen fluorescentie

existing imaging method (Tauber 2009). The most

spectrometrie. Deze technieken zijn gebruikt in het

promising methods concern X-ray fluorescence ima-

onderzoek naar schilderijen van Rembrandt en Vincent

ging (Bull 2011, Alfeld 2011, Dik 2008), X-ray diffraction

van Gogh, hetgeen nieuwe, soms onverwachte inzich-

imaging and infrared imaging spectroscopy (Delaney

ten opleverde. Een aantal daarvan komt in het vervolg

2010, Delaney 2009). In the recent past we have proven

van deze bijdrage aan de orde.

the feasibility and effectiveness of these methods
on a laboratory-scale. We are currently working on

Old Master Paintings pose many problems for art his-

their development to more robust, portable and user-

torians and conservators due to their complex conser-

friendly instrumentation. Their further development,

vation history and multi-layer build up. Areas may be

and combined application to a coherent set of iconic

overpainted, altered in some way or covered in thick,

paintings with urgent conservation and art histori-

discolored layers of varnish. Distinguishing between

cal questions is the main scientific challenge of our

the effects of ageing, past restoration, and deliberate

research.

painterly effects is often very difficult. In addition,
many painters are known to have painted on top of

An example of the use of X-ray fluorescence imaging

existing paintings, thus effectively recycling their can-

in the work of Vincent van Gogh is described below

vas. It is estimated that up to one quarter of Vincent

(Loeff 2012).

van Gogh’s oeuvre has been painted on top of earlier
paintings!
Traditionally, the technical study of paintings relies on

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij

the combination of a 2D-imaging technique on one

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage

hand, and the examination of paint cross-sections on

op 20 februari 2012
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Four images showing the distribution of zinc white
(ZnO), captured using MA-XRF from the verso at DESY
(Hamburg) and the coarser scans at the Kröller-Müller
Museum; overlaid with the X-ray image. In interpreting
this zinc file, it must be taken into account that lead
white impedes zinc radiation
Vincent Van Gogh,
Stiil life with meadow flowers end roses, 1886-87,
oil on canvas, 99x79 cm. Kröller-Müller Museum,
Otterloo; F 278 JH 1103

The authenticity of Still life with meadow flowers and

development and of the voyage of discovery that even-

roses by Vincent van Gogh (see picture below) has been

tually led to this cutting-edge insight follows below.

in doubt ever since it was added to the collection of
the Kröller-Müller Museum in 1974, due to the unusual

Antwerp

size of the canvas and the anomalous signature among

The story begins in Antwerp, where Van Gogh arrived

other things. The work was dismissed in 2003 and has

in late November 1885 and enrolled at the Art Academy

been listed as ‘artist: anonymous’ ever since. Now, nine

in January 1886. Part of the course was an exercise to

years later, a team of researchers from the TU Delft, the

paint a pair of wrestlers. Van Gogh’s teacher urged him

University of Antwerp, Deutsches Elektronen-Synchro-

to purchase a large canvas, new brushes and paint, as

tron (DESY) Hamburg, the Van Gogh Museum and the

Vincent wrote in a letter of 22 January. He himself had

Kröller-Müller Museum has succeeded in confirming its

no money, but Theo enabled him to buy the materials.

authenticity.

A week later he wrote ‘This week I painted a large
thing with two nude torsos – two wrestlers’ and that

The results were presented in the article Rehabilitation

he was delighted with the result. The large canvas was

of a flower still life in the Kröller-Müller Museum and a

a standard format for figure paintings at the Academy

lost Antwerp painting by Van Gogh, a prepublication of

in Antwerp.

Van Gogh Studies 4 (Loeff 2012). For the first time in its
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history, the flower piece will be given a prominent posi-

Paris

tion among other works by Vincent van Gogh in the

Van Gogh took the canvas with him when he went

museum’s collection. A brief history of the painting’s

to live with his brother in Paris in late February 1886.
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There, he painted over the wrestlers several months

models posed half naked in contrast to academies else-

later in a manner that was typical for him during this

where, but that the pigments used correspond entirely

period, namely without first scraping off the first

with Van Gogh’s palette at that time. Furthermore,

depiction or painting an intermediate layer over it: he

it was also possible to recognize Van Gogh’s typical

painted immediately on top of it. The doubts about

brushstrokes in the now far more visible depiction.

the authenticity of the flower piece were prompted

Attribution

in part by the unusual format for the subject: 100 x 80

These and other arguments explained in detail in the

cm. Van Gogh’s Parisian flower still-lifes are generally

article leave no doubt that the wrestlers and the flower

smaller, but here the size proved to be determined by

still life were painted by Van Gogh.

the underlying academic piece. Another argument for

The article Rehabilitation of a flower still life in the

its dismissal was the flower piece’s uncharacteristic

Kröller-Müller Museum and a lost Antwerp painting by

exuberance for Van Gogh, particularly the opulently fil-

Van Gogh (Loeff 2012) is published in Van Gogh: New

led foreground. But that too can be linked to the format

Findings (Van Gogh Studies deel 4, 2012, WBooks under

and the fact that the artist had to paint over an entire

the auspices of the Van Gogh Museum).

wrestler on that spot.

Still life with meadow flowers and roses is on display in
the Kröller-Müller Museum, together with Van Gogh’s

Kröller-Müller Museum

Roses and peonies and Flowers in a blue vase.

When the work appeared in an auction in 1920, where
the Kröllers purchased 26 (!) of the 48 Van Gogh pain-
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De ontdekking van ‘onmogelijke’ microben
in de koolstof- en stikstofcyclus
Prof. dr. ir. M.S.M. Jetten
Afdeling Microbiologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Microbiologie is de wetenschap die heel kleine eencellige organismen bestudeert. Ook al zijn ze klein,
micro-organismen zijn met zeer velen. Onze aarde
wordt naar schatting bewoond door zo’n 10 30 van
deze organismen. Daarmee vormen de micro-organismen de helft van alle biomassa op aarde. Op
dit moment kunnen ongeveer twintigduizend verschillende microbiële stammen gekweekt worden.
Moleculaire studies laten zien dat dit maar een klein
deel is van de microbiële diversiteit op aarde en dat
er dus nog heel veel micro-organismen te ontdekken zijn.
Leven op onze aarde zou niet mogelijk zijn
zonder de micro-organismen. Ze zijn de drijvende
kracht achter alle biogeochemische cycli. Ze produceren grote hoeveelheden zuurstof en fixeren
70% van alle stikstof op aarde. Micro-organismen
zijn de beste chemici en katalyseren vele reacties.
Ze wonen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen,
van pH 0 tot 12 en van -2 tot +120 °C. Vele planten
en dieren leven in symbiose met micro-organismen.
In tegenstelling tot de algemene opvatting, is maar
een heel kleine fractie van de bacteriën pathogeen.
De meeste bacteriën zijn onschuldig en vele worden
nuttig toegepast, in bijvoorbeeld de behandeling
van huishoudelijk en industriëel afvalwater, de productie van voedsel en dranken, of de productie van
geneesmiddelen.
De meeste hogere organismen hebben lucht (20%
zuurstof en 80% stikstof) nodig om te leven, maar
vele micro-organismen groeien uitstekend zonder
zuurstof. Deze anaërobe micro-organismen gebruiken alternatieve elektron-acceptoren zoals nitraat,
sulfaat of koolstofdioxide. Ze spelen een essentiële rol in de biogeochemische cycli, maar van

vele microben is de identiteit onbekend (Figuur 1).
Vanwege hun grote rol in de kringlopen van koolstof
en stikstof zijn wij op zoek gegaan naar twee microorganismen waarvan biologen heel lang gedacht
hebben dat ze ‘onmogelijk’ konden bestaan. Deze
twee ‘onmogelijke’ reacties zijn de anaërobe ammonium oxidatie (anammox) en de nitriet afhankelijke
anaërobe oxidatie van methaan (N-DAMO) gekatalyseerd door de Methylomirabilis oxyfera bacteriën.

Figuur 1

Overzicht van chemolithoautotrofe reacties die door microben
gekatalyseerd kunnen worden. De vraagtekens geven aan
dat lange tijd gezocht is naar de ‘onmogelijke’ anammox en
Methylomirabilis oxyfera bacteriën.

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
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De twee reactievergelijkingen van de processen en de bijbehorende vrije energie zijn:
3 CH4 + 8 NO2- + 8 H+
NH4+ + NO2-

3 CO2 + 4 N2 + 10 H2O
N2 + 2 H2 O

(ΔG0’ = -928 kJ mol -1 CH4)
(ΔG0’ = -358 kJ mol -1 NH4+)

Vanuit een biochemisch oogpunt zijn ammonium
en methaan relatief moeilijk te activeren. Heel lang
was het niet mogelijk de anammox of N-DAMO op
te hopen of te isoleren Daardoor geloofden vele
microbiologen dat ammonium en methaan inert
waren onder anaërobe condities. Maar deze opvatting is nu veranderd en op dit moment werken er
wereldwijd meer dan 100 onderzoeksgroepen aan
deze twee processen. Omdat de verantwoordelijke
micro-organismen zeer langzaam groeien moeten ze in speciale bioreactoren gekweekt worden
(Figuur 2).
Naast de bioreactoren met zeer efficiënte biomassaretentie, is het ook nodig de bacteriën te voorzien
van speciaal samengestelde cultuurvloeistoffen, die
bicarbonaat, ammonium (of methaan in het geval
van N-DAMO), nitriet en nutriënten bevatten.1, 2
Op deze manier zijn er in Nijmegen verschillende
anammoxbacteriën opgehoopt en met behulp van
fysische scheidingsmethoden verder gezuiverd.
Met deze gezuiverde cellen konden we het genetisch materiaal in kaart brengen en aantonen dat
ze tot een bijzondere orde van bacteriën behoren,
namelijk de Brocadiales.3 Daarnaast konden we hun
fysiologische eigenschappen bepalen en laten zien
dat ze het reactieve stikstofmonoxide en explosieve
hydrazine als intermediair gebruiken. 4 Met behulp
van elektronenmicroscopie kon worden aangetoond dat de anammoxbacteriën een zeer bijzondere celstructuur bezitten en een uniek bacteriëel
organel bevatten. Dit organel is zeer waarschijnlijk
betrokken bij de omzetting van stikstofmonoxide
en ammonium tot hydrazine. Het membraan van
dit organel bevat unieke ladderaan lipiden5 die het
organel minder permeabel maken en zo de giftige
en reactieve tussenproducten (stikstofmonoxide
en hydrazine) in het organel houden. Recent zijn
enkele van de belangrijke eiwitten betrokken bij de
anammoxomzetting gezuiverd en gekaraktiseerd.
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Figuur 2

Voorbeeld van een speciale bioreactor die gebruikt
wordt om anammox en N-DAMO bacteriën te kweken.

Het hydrazinesynthase complex blijkt te bestaan
uit drie ondereenheden die samen het stikstofmonoxide en ammonium omzetten naar hydrazine. 4
Het gevormde hydrazine wordt met behulp van
het hydrazine-oxidase, een eiwit dat maar liefst 8
zogenaamde heem-cofactoren bezit, omgezet naar
stikstofgas.
Door de resultaten uit de fundamentele studies
naar de eigenschappen van de anammoxbacteriën
konden verschillende diagnostische testen ontwikkeld worden voor de detectie van deze bacteriën
in natuurlijke ecosystemen. Zo werden specifieke
anammoxoligonucleotide sondes ontworpen op
basis van het 16S ribosomaal RNA gen en werden
specifieke primers voor het hydrazinesynthase gen
ontwikkeld voor de nog beter en selectievere ampli-
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ficatie van genetisch materiaal afkomstig uit anammoxbacteriën. Stabiele isotooptesten die gebruik
maken van zware stikstofatomen (15NH4+) kunnen
worden gebruikt om aan te tonen dat anammoxbacteriën actief zijn in zuurstofgelimiteerde ecosystemen. De heel bijzondere ladderlipiden zijn een
uitstekende biomarker voor anammoxcellen in het
geologische verleden. Door gebruik te maken van
deze methoden, kon worden aangetoond dat anammoxbacteriën actief zijn in de zuurstofarme zones
van de oceaan en daar een significante bijdrage
leveren aan het verlies van stikstof. 6 Op dit moment
wordt geschat dat de helft van alle stikstofgas op
onze aarde wordt geproduceerd door anammoxbacteriën in de oceaan.
Naast deze belangrijke rol in de gobale stikstofkringloop kunnen de anammoxbacteriën worden
toegepast in de duurzame verwijdering van ammonium uit afvalwater.7, 8 De toepassing van anammoxbacteriën leidt tot een reductie van de operationele
kosten met ongeveer 90%, terwijl bovendien de CO2
emissie substantieel teruggebracht kan worden. De
laatste ontwikkelingen laten zien dat met behulp
van het anammoxproces een afvalwaterzuivering
zelfs omgebouwd kan worden naar een energiefabriek Het is daarom niet verwonderlijk dat snel na
het succes van enkele proefopstellingen, het anammoxproces nu op volle schaal in diverse Nederlandse
en Chinese afvalwaterzuiveringen wordt toegepast
(zie http://www.paques.nl).
De ontdekking van het N-DAMO proces vond plaats
in 2006. Na diverse pogingen lukte het ons om de
verantwoordelijke bacteriën op te hopen uit modder van het Twentekanaal.9 Deze ontdekking kreeg
grote aandacht in de media en haalde zelfs het NOSjournaal van acht uur. De verantwoordelijke bacteriën werden met behulp van moleculaire technieken
geïdentificeerd en bleken tot het zogenaamde NC10
phylum te horen. Ze komen op vele plaatsen in de
natuur en in diverse afvalwaterzuiveringen voor.10-12
Door gebruik te maken van moderne genoomtechnieken kon de blauwdruk van de verantwoordelijk
bacteriën worden opgehelderd. Tot onze grote ver-

rassing bleken de N-DAMO bacterien een ‘normale’
aërobe afbraakroute voor methaan te hebben. Op
basis hiervan formuleerden we de hypothese dat
deze micro-organismen een totaal nieuw eiwit
moest bevatten, dat twee moleculen stikstofmonoxide kon omzetten in zuurstof en stikstofgas volgens de volgende reactie.
2 NO

N2 + O2

Proeven met stabiele stikstof- en zuurstofisotopen toonden inderdaad aan dat er door cellen
intern zuurstof werd geproduceerd. Dit geproduceerde zuurstof werd meteen weer gebruikt om
methaan om te zetten in methanol.13 Op basis van
deze spectaculaire eigenschap werd de bacterie
Methylomirabilis oxyfera (wonderlijke methaanetende zuurstof produceerder) genoemd.
Omdat zowel ammonium als methaan eindproducten van anaërobe afbraak zijn, komen ze samen
voor in zuurstofgelimiteerde ecosystemen. Het
is dus zeer goed mogelijk dat de anammox en
Methylomirabilis bacteriën ook samen voorkomen in
deze ecosystemen. Als proef op de som hebben we
ammonium toegevoegd aan verrijkingscultures van

Figuur 3

Microscopische opnamen van een cocultuur van anammoxbacteriën (donker grijs) en N DAMO bacteriën (licht grijs) na
100 dagen voeding met zowel ammonium als methaan.
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M. oxyfera. Op die manier stimuleerden we de groei
van anammoxbacteriën en na 100 dagen verkregen
we een stabiele cocultuur waarin beide groepen
ongeveer de helft (Figuur 3) van de biomassa vormden.14 Bovendien bleek de cocultuur sneller ammonium en methaan om te zetten dan iedere groep
afzonderlijk zou kunnen doen. Dit wijst erop dat
de bacteriën elkaar helpen in het wegvangen van
toxische tussenproducten of elkaar voorzien van
essentiële groeifactoren. Ook de combinatie van
anammox en N-DAMO is interessant voor de toepassing in afvalwaterzuivering. De haalbaarheid van
dit gecombineerde proces wordt momenteel in ons
laboratorium onderzocht.

Noten
1. Strous et al. Nature 1999, 400, 446.
2. Raghoebarsing et al. Nature 2006, 440, 918.
3. Jetten et al. Bergey 2010, 4, 596.
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7. Jetten et al Wat SciTtech 1997, 35, 171.
8. Kartal et al Science 2010, 328: 702.
9. Raghoebaring et al Nature 2006, 440: 918.
10. Ettwig et al Appl Environ Microbiol 2009, 75, 3656.
11. Luesken et al Appl Environ Microbiol 2011, 77, 3877.
12. Luesken et al Appl Microbiol Biotechnol 2011, 92, 84.
13. Ettwig et al Nature 2010, 464, 543.
14. Luesken et al Appl Environ Microbiol 2011, 77, 6802.

Conclusies
Onze studies hebben aangetoond dat de microbiële wereld nog vol met verrassingen zit en dat er
nog heel veel nieuwe microben te ontdekken vallen. Met moderne DNA technieken zullen de complexe microbiële levensgemeenschappen sneller en
beter in kaart gebracht kunnen worden en zullen
hun eigenschappen sneller ontrafeld worden. Deze
kennis is nodig om het functioneren van de microbiële kringlopen op onze planet beter te begrijpen
en daarmee beter te kunnen voorspellen hoe en in
welk tempo het klimaat in de toekomst zal veranderen. Daarnaast kan deze kennis gebruikt worden
voor goedkoper en duurzamere zuivering van ons
water.
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Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg
Prof. dr. ir. A. van den Berg
Afdeling Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Universiteit Twente, Enschede

De ontwikkeling van zogenaamde lab on a chip
systemen heeft de laatste twintig jaar een enorme
vlucht genomen. Zoals de naam al doet vermoeden
is een lab on a chip eigenlijk niet anders dan laboratorium ter grootte van een postzegel. De voordelen
van zo’n minuscuul laboratorium zijn legio. Voor de
analyses zijn kleine hoeveelheiden van het monster
nodig; in plaats van een buisje bloed af te nemen,
volstaat een druppel bloed dat met een vingerprik
verkregen wordt. Ook worden de benodigde volumes van vaak dure reagentia sterk gereduceerd.
Door de kleine volumes, veelal kleiner dan microliters, gaat de analyse een stuk sneller. Daarnaast
is het in potentie goedkoper en geeft een lab on
a chip de mogelijkheid om meerdere processen
naast elkaar uit te voeren. Al deze voordelen zorgen
ervoor dat voor verschillende toepassingen lab on a
chip systemen ontwikkeld worden. Diverse toepassingen worden aan de Universiteit Twente bij het
MESA+ Instituut voor Nanotechnologie ontwikkeld.
Hiervan zullen er twee in meer detail beschreven
worden.

Fertility chip
Stellen die onvrijwillig kinderloos zijn, zullen na
ongeveer een jaar met een gynaecoloog in aanraking komen. Bij zowel de man als vrouw wordt
gekeken wat de oorzaken van het uitblijven van een
zwangerschap kunnen zijn. Om de vruchtbaarheid
van de man te onderzoeken wordt er een semen
analyse uitgevoerd. Hiervoor moet de man zijn ejaculaat in een potje doen en dit binnen een uur bij
het laboratorium afleveren. De gouden standaard
voor de semen analyse is nog steeds een subjectieve
handmatige beoordeling van het ejaculaat, waarbij
een druppel semen met behulp van een microscoop
door een laborant(e) geanalyseerd wordt op con-

centratie en beweeglijkheid. In grotere ziekenhuizen wordt voor de semen analyse gebruik gemaakt
van een duur computer systeem dat met behulp van
software de analyse kan doen. Met de software kunnen meerdere kenmerken van de beweeglijkheid
worden verkregen. Echter voor deze methode is ook
getraind personeel nodig en een goede kwaliteitscontrole noodzakelijk, voordat het tot betrouwbare
resultaten leidt. Om van de huidige nadelen af te
komen en het meer patiëntvriendelijk te maken, is
er een eerste stap naar de ontwikkeling van een lab
on a chip voor semen analyse gezet.
Met een lab on a chip kan op een objectieve wijze
de concentratie en beweeglijkheid van de spermatozoa in het semen bepaald worden. Allereerst is
er een methode ontwikkeld om met een microfluïdische chip de concentratie van spermatozoa te
bepalen. Deze (glazen) chip bevat een microkanaal
waarin een elektrodepaar geplaatst is. Dit microkanaal is 18 µm diep en heeft een breedte van 38
µm. Met behulp van elektrische impedantiemetingen wordt de concentratie bepaald. Een spermatozoon (lengte ca. 50 µm met kopgrootte van 3 bij 5
µm) zal bij het passeren van het elektrodepaar een
verandering in de impedantie geven en daardoor
kunnen de afzonderlijke spermatozoa geteld worden (zie figuur 1(a)). De impedantieverandering (in
een bepaald frequentiegebied) is afhankelijk van de
grootte van het deeltje. Hierdoor is het mogelijk om
de kleinere spermatozoa te onderscheiden van grotere witte bloedcellen (diameter > 10 µm) die ook in
het semen aanwezig kan zijn.1, 2 Nu is het alleen nog

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
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Figuur 1
De detectie van spermatozoa met een chip. (a) Een spermatozoon dat het elektrodepaar (twee horizontale witte lijnen)
voorbijkomt. (b) Voorbeeld van de elektrische impedantie metingen met in het bovenste signaal het ruwe signaal en onder
het bewerkte signaal met de pieken. De grote pieken zijn polystyreen bolletjes, de kleine pieken de spermatozoa.2

Figuur 2
De chip om de motiliteit te meten.
Het bestaat uit twee ingangen en
twee uitgangen. In de bovenste
uitgang wordt het semen geplaatst
en in de onderste medium. Alleen
bewegende cellen kunnen uit de
laminaire stroom zwemmen en in
uitgang 2 komen. Vlak voor beide
uitgangen worden de afzonderlijke
passerende cellen gedetecteerd
met elektrische impedantie
metingen. De verhouding tussen
het aantal cellen wordt gebruikt om
de beweeglijkheid van het sample
te bepalen.5
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belangrijk om te weten wat het volume is dat het
elektrodepaar gepasseerd is, om een uitspraak over
de concentratie van spermatozoa te kunnen doen.
Om dit te bepalen wordt een bekende concentratie van polystyreen bolletjes aan het semen monster
toegevoegd. Deze bolletjes geven een afwijkende
impedantieverandering vergeleken met spermatozoa en witte bloedcellen (zie figuur 1b) waardoor ze
onderscheidbaar zijn. Door naar de verhouding van
bolletjes en spermatozoa te kijken, is het mogelijk
om hieruit de spermatozoa concentratie in semen te
bepalen. 2
Een andere belangrijke parameter van de semen
kwaliteit is de motiliteit of beweeglijkheid van
de spermatozoa. Voor deze bepaling is ook een
methode ontwikkeld, waarmee de meting op chip
gedaan kan worden. Op kleine schaal is de stroming
van vloeistoffen anders vergeleken met stromingen
in grotere dimensies, zoals een waterleiding, rivier of
kanaal, waar sprake is van turbulente stroming. In een
microfluïdisch kanaal is er namelijk laminaire flow,
wat inhoudt dat de (relatieve) positie van een deeltje in een kanaal niet verandert. Dit gegeven is eerst
gebruikt om beweeglijke zaadcellen uit het semen te
isoleren voor in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) behandelingen. 3, 4
Een aangepaste microfluïdische chip met elektrodeparen is gebruikt om de beweeglijkheid van zaad
te bepalen. Bewegende zaadcellen zijn in staat om uit
de laminaire stroom te zwemmen en zullen daardoor
eerder bij de andere uitgang komen dan niet zwemmende cellen (zie figuur 2). Door de ratio van cellen

1

bij beide uitgangen te meten met elektrische impedantiemetingen, is het mogelijk om een semen sample met dode spermatozoa te onderscheiden van
een sample met levende spermatozoa. 5 Momenteel
wordt deze methode verder gevalideerd, zodat ook
kwantitatieve data over de motiliteit verkregen kan
worden.

Lithium chip
De Fertility chip is momenteel nog niet commercieel verkrijgbaar en de ontwikkeling ervan verkeert
nog in de onderzoeksfase. Dit in tegenstelling tot de
microfluïdische chip die ontwikkeld is om de lithiumconcentratie in bloed te meten. 8-10 Het spin-off
bedrijf Medimate7 brengt momenteel deze lab on a
chip op de markt. Voor de behandeling van manisch
depressiviteit kunnen personen worden behandeld
door lithium te slikken. Echter de dosis die genomen
moet worden valt binnen nauwe grenzen. Te hoge
dosering is gevaarlijk voor de gezondheid, terwijl te
laag geen effect heeft op het ziektebeeld. Voorheen
kon de lithiumconcentratie alleen maar op het laboratorium bepaald worden, wat een bezoek aan de
prikpoli of het ziekenhuis tot gevolg heeft. Met de
lab on a chip zal dit in de toekomst verleden tijd zijn.
De microfluïdische chip, die voor de lithium bepaling
is ontwikkeld, is uit glas gemaakt en bevat kanalen
en elektroden. De wegwerp-chip is gevuld met een
specifieke vloeistof en vervolgens geseald. Aan het
begin van een meting wordt de seal verwijderd
en wordt er een druppel bloed op de ingangen

2

3

Figuur 3
Het gebruik van de chip.
1. De cartridge waarin de microfluïdische chip voor de lithium bepaling zit.
2. De cartridge is geopend en de seal is verwijderd waarna er een druppel bloed op de ingang wordt gelegd.
3. De cartridge wordt in het meetapparaat gedaan en vervolgens wordt de analyse uitgevoerd.6
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Figuur 4
Boven: foto van de microfluïdische chip. Onder: een schematische weergave van de met vloeistof gevulde chip (grijs)
waarop een druppel bloed wordt gelegd (donker).6

geplaatst (zie figuur 3). Eén ingang is verbonden
met een ongevuld kanaal (E, zie figuur 4 ) en het
bloed zal hier instromen door capillaire werking. In
dit kanaal wordt de geleidbaarheid van het bloed
bepaald, wat later als correctiefactor gebruikt wordt
voor de bepaling van de lithium concentratie.
De twee andere ingangen zijn verbonden met
de dubbele T junctie. Door een elektrisch veld tussen A en B aan te leggen, worden de positieve ionen
het kanaal ingetrokken, terwijl de negatief geladen
bloedcellen achterblijven. Daarna wordt er een
spanning tussen C en D aangebracht. Hierdoor worden de positieve ionen die op de kruising van kanaal
AB met CD waren naar D getrokken. Hierbij vindt
elektroforese plaats, waardoor de verschillende
ionen met verschillende snelheden door het kanaal
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bewegen. Door het meten van de geleidbaarheid
bij punt 6, kan deze scheiding van de verschillende positieve ionen gedetecteerd worden en met
behulp hiervan kan de lithium concentratie bepaald
worden 6 (zie figuur 5).
De eerste resultaten van het systeem zijn veelbelovend. De metingen komen overeen met waarden
gemeten met de gouden standaard. Op dit moment
worden er testen gedaan buiten het bedrijf, in ziekenhuizen. Ook wordt er gekeken of het meten
van ionen in biologische vloeistoffen voor andere
toepassingen gebruikt kan worden. Een voorbeeld
hiervan is Blue4Green die een vergelijkbare techniek gebruikt om bij koeien melkziekte te kunnen
detecteren.11 In plaats van lange wachttijden op
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Figuur 5
Werking chip.
1. Bloed wordt op chip aangebracht.
2. Een voltage wordt aangebracht, waardoor positieve
ionen het kanaal ingaan.

1

3. Tussen het andere elektrodepaar wordt een elektrisch
veld aangebracht, waardoor
de positieve ionen gaan
scheiden.
4. Detectie van de verschillende positieve ionen.
5. Bepaling van de concentratie lithium.

2
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CLi = f(ALi, ANa, T...)
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resultaten uit het lab, kan het meten van de waarden in de stal tot een sneller daadkrachtig optreden
leiden.

zoals bijvoorbeeld een pil waarin een lab on a chip
voor darmkanker detectie zit, zullen in de toekomst
tot het scala van de diagnostische hulpmiddelen
behoren.

Toekomst
Zoals uit de voorbeelden blijkt zijn er, door het laboratorium naar de patiënt of dier te brengen (‘at the
point of care’), voordelen te behalen op het gebied
van kwaliteit, kosten en gebruiksgemak. In plaats
van omslachtige procedures waarbij samples in een
centraal lab geanalyseerd worden, kunnen door
metingen ‘at the point of care’ direct interventies
gepleegd worden. Dit is niet beperkt tot de fertility
chip of de lithium chip. Vele andere toepassingen,

Referenties
1. Segerink, L.I., et al., Spermatozoa detection and
counting on chip. Nederlands tijdschrift voor klinische
chemie, 2009. 34: p. 254-255.
2. Segerink, L.I., et al., On-chip determination of
spermatozoa concentration using electrical impedance
measurements. Lab on a Chip, 2010. 10: p. 1018-1024.
3. Cho, B.S., et al., Passively driven integrated microfluidic
system for separation of motile sperm. Analytical
Chemistry, 2003. 75: p. 1671-1675.

123

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg

4. Schuster, T.G., et al., Isolation of motile spermatozoa
from semen samples using microfluidics. Reproductive
BioMedicine Online, 2003. 7(1): p. 75-81.
5. Segerink, L.I. Fertility chip, a point-of-care semen
analyser. PhD thesis, 2011, University of Twente
6. Floris, A., et al., A prefilled, ready-to-use
electrophoresis based lab-on-a-chip device for
monitoring lithium in blood. Lab on a Chip, 2010. 10(14):
p. 1799-1806.
7. Medimate. Medimate, diagnostics at the point of
care. (cited 26-4-2012); Available from: http://www.
medimate.nl/.
8. Vrouwe, E.X., R. Luttge, and A. Berg van den, Direct
measurement of lithium in whole blood using
microchip capillary electrophoresis with integrated
conductivity detection. Electrophoresis, 2004. 25:
p. 1660-1667.
9. Vrouwe, E.X., et al., Microchip analysis of lithium in
blood using moving boundary electrophoresis and
zone electrophoresis. Electrophoresis, 2005. 26(15):
p. 3032-3042.
10. Vrouwe, E.X., et al., Microchip capillary electrophoresis
for point-of-care analysis of lithium. Clinical chemistry,
2007. 53(1): p. 117-123.
11. Blue4Green. Blue4Green, analysis @ the point of
animal care. (cited 26-4-2012); Available from: http://
blue4green.com/en/.

124

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 90

De Nobelprijs Scheikunde 2011 verklaard: quasikristallen
Prof. dr. T.W.J. Janssen
Afdeling Theoretische Natuurkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen

Inleiding
In oktober 2011 maakte het Nobelcommitee voor
Scheikunde bekend de Nobelprijs 2011 toe te kennen aan Prof. Dan Shechtman van het Technion in
Haifa. In het volgende wil ik ingaan op de geschiedenis en betekenis van zijn werk. Dit is te zien als
een onderdeel van de kristallografie, een wetenschap die, afhankelijk van het land, gerekend wordt
tot de natuurkunde, de scheikunde of de geowetenschappen. Het werk zou dus ook in aanmerking
hebben kunnen komen voor de natuurkunde prijs.
De fraaie vormen van vele kristallen hebben de
mensheid al vroeg geïntrigeerd en vele beoefenaars van de natuurwetenschappen hebben geprobeerd er een verklaring voor te vinden. Onder hen
was Johannes Kepler (1571-1630). Een interessante
verklaring werd gegeven door Abbé Haüy (17431822) in Parijs. Hij stelde zich voor dat kristallen zijn
opgebouwd als een regelmatige opeenstapeling
van dezelfde kleine eenheden (molécules intégrantes, nu eenheidscellen genoemd). Hij kon daarmee
de opvallende grensvlakken van kristallen aannemelijk maken.
In de 19e eeuw leidde Bravais de 14 mogelijke
opeenstapelingen van deze eenheidscellen af, en
Fedorov en Schönflies alle combinaties van rotaties
en verschuivingen die zulke opeenstapelingen in
zich zelf overvoeren (de 230 ’ruimtegroepen’ in 3
dimensies). Zij lieten zien dat voor 3-dimensionale
kristallen alleen rotaties over π, 2π / 3, π / 2 en π / 3
op kunnen treden. Een bewijs voor het bestaan van
molécules intégrantes werd pas veel later gegeven,
na de ontdekking van Röntgenstralen. Max von
Laue gebruikte deze voor onderzoek van kristallen.
Hij liet een Röntgenbundel vallen op een kristal en
ontdekte (in 1912) dat deze door het kristal in scherp
bepaalde richtingen werd afgebogen, wat een

puntpatroon opleverde op een fotografische plaat.
Dit is een gevolg van de diffractie, en Röntgenstraling is hier zo nuttig omdat de golflengte daarvan
van de orde van grootte is van de afstanden tussen
roostervlakken. Uit de positie en de helderheid van
de diffractiepieken kan de structuur van het kristal
bepaald worden.
Een rotatiesymmetrie is al meteen te zien. Als de
Röntgenbundel langs de as van een sneeuwkristal
valt, heeft het diffractiepatroon 6-voudige symmetrie: een rotatie over 60° laat het diffractiepatroon
onveranderd.

Aperiodieke kristallen
Decennia lang bleef het idee dat de grondtoestand
van materie bij lage temperatuur zo’n kristallijne
structuur had: een kristal is rooster-periodiek, d.w.z.
er zijn 3 fundamentele translaties die atoomposities
van het kristal overvoeren in atoomposities, en alle
combinaties van deze basistranslaties doen dit ook.
In april 1982 onderzocht Shechtman, te gast op
het National Bureau of Standards in Washington,
de structuur van een uiterst snel afgekoeld mengsel van aluminium en mangaan. Hij liet de hete
vloeistof op een roterend wiel vallen en zocht dan
splintertjes uit voor onderzoek met een elektronenbundel. Tot zijn verbazing zag hij een patroon met
tienvoudige symmetrie (figuur 1a). Hij realiseerde
zich meteen dat die observatie botste met het
idee van een periodiek kristal. Dat is eenvoudig
aan te tonen (figuur 1b). Bovendien vond hij nog
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voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
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meer symmetrie: door het kristalletje te draaien
vond hij ook 3- en 2-voudige symmetrie in andere
richtingen. AlMn leek de symmetrie te hebben van
een voetbal, of in mathematischer termen van een
icosaëder.
Het artikel over deze ontdekking werd geweigerd
door het tijdschrift waar het heen was gestuurd,
met als argument dat het algemeen bekend was
dat vijfvoudige symmetrie onmogelijk is voor een
kristal.
De referees gingen er eenvoudig van uit dat
een kristal periodiek moest zijn, maar al 20 jaar eerder waren niet-periodieke kristalstructuren gevonden. In 1962 was een magnetische spiraalstructuur
gevonden waarvan de spoed niet gelijk was aan een
periodiciteit van het onderliggende rooster, maar
daar kon men nog zeggen dat er twee structuren
naast elkaar bestonden. In 1964 werd gevonden
dat NaNO2 en watervrij Na2CO3 in bepaalde temperatuurintervallen niet-periodieke afwijkingen vertoonden van een periodieke structuur. De eerste
die (voor Na2CO3) hiervan een kristallografische
beschrijving gaf was de Delftse hoogleraar Pim de
Wolff.

γ-Na2CO3 vertoont tussen -163°C en 22°C extra pieken
in de diffractie die aantonen dat de atomen in het
materiaal afwijken van hun periodieke beginpositie,
en dat deze afwijking zelf periodiek is, maar met een
periodiciteit die verschilt van die van de basisstructuur (figuur 2a). Het geheel is dan niet langer periodiek, maar aperiodiek. Omdat er twee periodes
aanwezig zijn die niet op elkaar passen werden deze
kristallen incommensurabel genoemd. De Wolff
slaagde erin een kristallografische beschrijving te
geven met behulp van een 4-dimensionale periodieke structuur. De 3-dimensionale aperiodieke
structuur komt dan te voorschijn als de doorsnijding van een 4-dimensionale periodieke structuur
met de 3-dimensionale fysische ruimte. Dan is de
beschrijving van incommensurabele structuren te
geven met gewone kristallografische methoden,
maar dan in een ruimte met meer dan drie dimensies. In Nijmegen hadden Aloysio Janner en ik al
een beschrijving van zulke structuren gegeven in
de 4-dimensionale ruimtetijd. We slaagden er toen
in, samen met Pim de Wolff, de kristallografische
beschrijving tot willekeurige aperiodieke kristallen
en wilkeurige dimensies uit te breiden.

(b)

Figuur 1
(a) Het diffractiepatroon voor een quasikristal met vijfvoudige symmetrie. De pieken worden met 4 gehele getallen
geïndiceerd. Deze kunnen worden geïnterpreerd als de projectie van pieken voor een 4-dimensionaal rooster.
(b) Als een patroon invariant is onder een draaiïng van 72º en onder een translatie a, dan ook onder de over 144º
gedraaide translatie b, de som a+b en de over 72º gedraaide a. Omdat de laatste in dezelfde richting loopt als a+b en
hun verhouding irrationaal is, volgt hieruit dat over de gehele lijn invariantie bestaat. Dan is het patroon dus constant
over het gehele vlak, en is er dus geen discrete structuur.
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Andere niet-periodieke structuren werden daarna
ontdekt, die bestaan uit 2 (of meer) deelsystemen
die ieder periodiek zijn, maar waarvan de periodes
verschillen. Zo vond men in 1978 een systeem van
kwikketens in een grondstructuur bestaande uit
octaëdra van AsF6: Hg3−δAsF6. Deze materialen werden incommensurabele composieten genoemd en
waren ook met gebruik van meer dimensies kristallografisch te beschrijven.

Quasikristallen
Het was voor wetenschappers die zich met deze
materialen bezig hielden een geweldig bericht dat
Shechtman weer een nieuwe klasse had gevonden, die van de quasikristallen. Helaas hadden de
referees nog niet van incommensurabele kristallen
gehoord, waardoor het langer duurde dan nodig
was geweest voor de wetenschappelijke wereld
op de hoogte werd gebracht. Maar toen brak dan
ook een hevige activiteit los. Binnen een jaar verschenen talloze artikelen over quasikristallen. Deze
klasse van aperiodieke kristallen was dan ook spectaculairder, niet alleen vanwege de vijfvoudige sym-

metrie die tot dan toe nog niet was waargenomen,
maar omdat hier de aperiodiciteit veel geprononceerder aanwezig was. Kon men de voorgaande
materialen nog beschouwen als variaties op een
periodiek structuur, hier was dat niet meer mogelijk.
Al snel werd ingezien dat er al eerder mathematische modellen waren geconstrueerd van aperiodieke systemen met vijfvoudige symmetrie. De
Britse fysicus Roger Penrose, eigenlijk actief op het
gebied van kosmologie en elementaire deeltjes,
had in 1975 een aperiodieke betegeling van het
vlak gevonden (figuur 2b). Het probleem was met
een eindig aantal typen van tegels het vlak te vullen zonder overlap en zonder gaten, zodanig dat
met deze tegels niet een periodieke betegeling
mogelijk was. Hem lukte dit met twee ruitvormige
tegels, een met een hoek van 36 o en een met een
hoek van 72o . De Amerikaan Conway deed het
toen met tegels in de vorm van ’kites’ en ’darts’.
De Nederlandse wiskundige N.G. de Bruijn bewees
eigenschappen van de Penrose betegeling en gaf
een constructiemogelijkheid. Hij maakte daarbij
ook gebruik van meer dimensies, vijf in dit geval.

(b)

(a)
Figuur 2
(a) Een 2-dimensionaal kristal waar alle atomen horizontaal periodiek verplaatst zijn, waarbij de verhouding tussen
periode λ en de roosterconstante b irrationaal is. Het geheel vormt een incommensurabele fase.
(b) Een Penrosepatroon met ruiten.
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Figuur 3
Constructie met een hoger-dimensionale ruimte van:
a) Een 1-dimensionale keten met een incommensurabele periodieke modulatie. De posities van de atomen worden
bekeken als functies van de fase van de modulatiegolf.
b) Het eenvoudigste model voor een quasikristal, de Fibonacciketen. Met 2 letters, L en S, krijgt men een aperiodieke
keten door steeds een S door een L en een L door een paar LS te vervangen. In de limiet wordt een aperiodieke keten
verkregen als men L en S door intervallen van lengte 1, resp. (

5−1) / 2 ≈ 0.618.. (de gouden snede) vervangt. Deze

reeks intervallen wordt ook verkregen door het periodieke 2-dimensionale patroon van verticale lijntjes te snijden met
de ’fysische ruimte’, de horizontale lijn.

De quasikristallen bleken verwant te zijn aan een
realisatie van een 3-dimensionale versie van het
Penrosepatroon, een versie met icosaëdrische symmetrie. Onze beschrijving van aperiodieke kristallen met een hoger-dimensionale ruimte kon ook
hier toegepast worden (figuur 3). Voor aperiodieke
kristallen (incommensurabele fasen en quasikristallen) kan het diffractiepatroon gezien worden als
de projectie van dat voor een hoger-dimensionale
periodieke structuur op de fysische ruimte. In beide
gevallen worden de pieken beschreven met geheeltallige coördinaten (figuur 1a).
De naam ’quasikristal’ werd voorgesteld door
Dov Levine en Paul Steinhardt. De naam is gebaseerd op het begrip ’quasiperiodiciteit’, ingevoerd
door de Letse wiskundige Piers Bohl. Een quasiperiodieke functie ƒ(x) is dan een functie die te schrijven
is als een som van functies sin(kx), waar k weer de
som is van een eindig aantal ki = k1x + ... + knx. Dan
is een periodieke functie ook quasiperiodiek. Dus
eigenlijk is met ’quasikristal’ bedoeld een quasipe-

128

riodiek, maar aperiodiek, kristal met een symmetrie
die niet op kan treden bij een periodiek kristal (zoals
die van een icosaëder).
Bij een Penrosepatroon valt het op dat er wel
hoekpunten zijn waarom heen men het patroon
over 72o kan draaien, maar dat dat alleen lokaal
opgaat. Kijkt men verder dan is de overeenstemming van gedraaid patroon met het origineel niet
perfect. Toch heeft het diffractiepatroon een perfecte vijfvoudige symmetrie. Dat komt omdat bij
diffractie gemiddeld wordt over het hele kristal, en
gemiddeld is die vijfvoudige symmetrie wel aanwezig. Dat was al aangetoond door Alan Mackay, die
een Penrosepatroon bestraalde met een laser, en
een diffractiepatroon vond dat veel weg heeft van
dat later gevonden door Shechtman (figuur 4).

Uitstraling
De ontdekking van de quasikristallen heeft geleid
tot fundamentele vragen op vele gebieden. Op het
gebied van de kristallografie was een aanpassing
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in figuur 6. In 2006 werd voor het eerst een precieze structuurbepaling gepubliceerd voor YbCd.
De complexiteit van zo’n bepaling is te zien aan
de 3-dimensionale objecten die nodig zijn om het
quasikristal te beschrijven in een 6-dimensionale
ruimte (figuur 5). Deze objecten komen in plaats van
de lijntjes in een 2-dimensionale ruimte in figuur 3b.

Figuur 4
Diffractiepatroon van een Penrose-betegeling, gemaakt
door Alan Mackay (1982).

van de definitie van ’kristal’ nodig. In de oude definitie, ingevoerd na het werk van von Laue, bestond
een kristal uit een regelmatige opeenstapeling van
’eenheidscellen’ met periodiciteit in drie richtingen.
Volgens die definitie was γ-Na2CO3 ook geen kristal
meer. De definitie moest dus aangepast worden.
Een ander probleem is de bepaling van de structuur. Voor een traditioneel kristal moeten de vorm
en afmetingen van de eenheidscel worden bepaald
en de soort en positie van de atomen daarin. Aperiodieke kristallen hebben een hoger-dimensionale
eenheidscel, waarvan de afmetingen en vorm ook
te bepalen zijn, maar in plaats van puntatomen
moeten nu positie en vorm van de objecten in die
hoger-dimensionale eenheidscel worden bepaald.
Voor γ-Na2CO3 is dat nog een redelijk eenvoudige
functie, maar voor quasikristallen worden dat ingewikkelde 2- en 3-dimensionale objecten. Het heeft
dan ook lang geduurd voor men antwoord wist te
vinden op de vraag die al in het prille begin gesteld
was: waar zitten de atomen? Een bepaling van de
structuur was pas mogelijk toen er veel betere quasikristallen kwamen. De AlMn-kristallen van Shechtman waren klein (50 nm) en misschien niet stabiel.
Veel betere werden gemaakt, o.a. door An Pang Tsai,
met aluminium, koper en ijzer, of met ytterbium
en cadmium. Een voorbeeld (HoMgZn) is gegeven

Figuur 5
Enige van de 3-dimensionale objecten die de structuur
van YbCd beschrijven in 6 dimensies. Takakura et al.,
Nature, 2006).

Voor een periodiek kristal is het eenvoudig voor te
stellen hoe het groeit: als een opeenstapeling van
eenheidscellen. Een Penrosepatroon is veel moeilijker op te bouwen aan de hand van lokale regels.
Probeert men dit met een verzameling tegels van
de goede vorm en grootte, dan loopt het al vrij
snel vast. Toch groeit een YbCd-quasikristal onder
de juiste omstandigheden vrijwel perfect. Dit is
nog niet begrepen. Tot voor kort waren slechts
quasikristallen bekend die gemaakt waren in een
laboratorium. Enige jaren geleden echter vond de
conservator van het mineralogisch museum in Florence, Luca Bindi, dat hij in zijn verzameling een
quasikristallijn mineraal bezat. Kort geleden heeft
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Figuur 6
Hoewel het fasendiagram van een mengsel van
elementen holmium, zink en magnesium e.d. ingewikkeld
is, is men erin geslaagd perfecte quasikristallen te maken.
Dit was noodzakelijk om de fysische eigenschappen te
meten. Een HoMgZn-quasikristal (I.R. Fisher (Stanford)
en P.C. Canfield (Ames). Interessant zijn de regelmatige
vijfhoeken, die het kristal begrenzen.

men opnieuw op de vindplaats van dat specimen
(Kamtsjatka) gezocht en nog meer van het mineraal
’icosaëdriet’ gevonden. Opmerkelijk is, dat de isotopensamenstelling van dit mineraal verschilt van
de standaard isotopenverdeling. Als verklaring is
geopperd dat dit materiaal uit de ruimte op aarde
is terecht gekomen, maar een bewijs daarvoor is
niet geleverd.
Aperiodieke kristallen hebben ook natuurkundige eigenschappen die verschillen van die voor
periodieke kristallen. Veel van de toepassingen van
vaste stof, bijvoorbeeld in de elektronica, zijn gebaseerd op het gedrag van elektronen en trillingen
van het rooster. Bij de theorie speelt de periodiciteit
een belangrijke rol. Vanwege die eigenschap kan
het bepalen van de eigenschappen sterk vereenvoudigd worden door het probleem te reduceren
tot een eenheidscel. Voor aperiodieke kristallen,
zoals quasikristallen, ontbreekt die mogelijkheid.
Tot nu toe benadert men het probleem door het
aperiodieke kristal licht te vervormen tot een periodieke structuur. Dat geeft bevredigende resultaten, maar een fundamentele methode ontbreekt.
Voor periodieke kristallen is de elektrondichtheid in
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iedere eenheidscel dezelfde. Voor aperiodieke kristallen zijn er aanwijzingen voor veel gecompliceerdere toestanden, maar het is nog onduidelijk welke
rol deze spelen voor de eigenschappen.
Het is duidelijk dat incommensurabele kristallen
kunnen bestaan bij zeer lage temperaturen. Over
de vraag of dit ook mogelijk is voor quasikristallen
verschillen de meningen. Er zijn modellen voor
quasikristallen met een dusdanige interactie tussen de atomen dat de quasikristallijne structuur de
meest stabiele is. Andere modellen geven aan dat
de entropie, een maat voor het aantal toestanden,
voor de stabiliteit van quasikristallen zorgt en dat
bij het absolute nulpunt een periodieke structuur
het meest stabiel is.
De ontdekking van quasikristallen heeft ook de
belangstelling van de wiskundigen voor aperiodieke betegelingen aangewakkerd. Voor periodieke
betegelingen en voor betegelingen van het type
Penrosepatroon kan men aantonen dat het diffractiepatroon bestaat uit scherpe pieken. Maar dit
geldt niet voor alle aperiodieke betegelingen. Een
open vraag is nog steeds: welke structuren geven
een scherp diffractiepatroon? Een andere wiskundige vraag betreft het spectrum van de elektronen.
Voor periodieke kristallen bestaat dit uit ’banden’.
Al of niet gesplitst zijn van banden bepaalt of een
materiaal een isolator, een geleider of een halfgeleider is. De vraag naar het spectrum voor aperiodieke structuren is nog niet beantwoord.
Beantwoording van de vraag naar de fysische
eigenschappen is natuurlijk van fundamenteel
belang voor eventuele toepassingen. De elektronenbandenstructuur van quasikristallen heeft
inderdaad speciale eigenschappen. Dit maakt dat
het oppervlak waterafstotend is, en de wrijving
laag. Bovendien is het materiaal hard en zijn de thermische en elektrische geleiding bijzonder.
Momenteel denkt men o.a. aan de volgende potentiële toepassingen:
- lagers met lage wrijving, zodat geen
smeermiddel nodig is;
- sterke en waterafstotende coatings, bijvoorbeeld
voor bakpannen;
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- versterking van staal (voor chirurgische
instrumenten) door inbouw van kleine
quasikristallen;
- opslag van waterstof: quasikristal kan veel
waterstof absorberen en dit is gemakkelijk te
extraheren;
- een quasikristallijn oppervlak kan katalyse
stimuleren.
Zoals zo vaak, duurt het ontwikkelen van toepassingen en het beantwoorden van de vraag of de
toepassing economische betekenis heeft in het
algemeen lang. (Vergelijk bijvoorbeeld de supergeleiders met hoge kritieke temperaturen).
Ook in de kunst hebben aperiodieke betegelingen invloed gehad. Bepaalde betegelingen aan
de Darbi Iman moskee (1200 AD) in Isfahan in Iran
kunnen als aperiodiek geïnterpreteerd worden. Op
de universiteit van Helsinki is een vloer voorzien
van een Penroseachtig patroon. De Nederlandse
kunstenaar Gerard Caris heeft zich in een reeks van
zijn werken laten inspireren door vijfvoudige en
icosaëdrische symmetrie.

Dan Shechtman (1941):

Pim de Wolff (1919-1998)

Quasikristallen: 1982.

Incommensurabele
structuren: 1964.

Figuur 7
De ontdekkers van de aperiodieke kristallen.
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De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels
Prof.dr. P. van Dokkum
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Achtergrond
Sterrenstelsels zijn de bouwstenen van het heelal.
Voor zover wij weten bevinden nagenoeg alle sterren en planeten zich in sterrenstelsels. Ons eigen
stelsel is de Melkweg, een enorm spiraalstelsel
dat een kleine miljard sterren bevat. Gevoelige
opnamen met telescopen zoals de Hubble Space
Telescope laten zien dat het heelal vergeven is van
de sterrenstelsels: op een minuscuul stukje van de
hemel (100x kleiner dan de volle maan) waar Hubble enkele weken naar gekeken heeft zijn meer dan
5000 sterrenstelsels geteld.

is voor de grote verscheidenheid aan eigenschappen. Een nevendoel van dit onderzoek is dat het
inzicht kan geven in de aard van de zogenaamde
“donkere materie”, de nog niet geïdentificeerde
vorm van massa, waarvan 10x meer aanwezig is in
het heelal dan de ons bekende vormen van materie.
Nog mysterieuzer is de “donkere energie”, een soort
anti-zwaartekracht die het heelal uiteen doet vliegen. In de context van deze geheimzinnige zaken
zijn de zichtbare sterrenstelsels een soort bakens,
die ons in staat stellen te zien hoe het heelal zich
ontwikkeld heeft onder de overheersende invloed
van de dingen die wij niet direct kunnen waarnemen.

Onderzoeksmethoden

Figuur 1. Een gedeelte van de meest gevoelige opname
van de hemel die de mensheid tot nu toe maakte. De
opname werd gemaakt met de Hubble Space Telescope
gedurende 2 miljoen seconden. In dit piepkleine stukje
van de hemel (slechts 0,1% van de schijnbare grootte
van de maan!) zijn vele duizenden sterrenstelsels te
zien (zie ook: http://www.nu.nl/wetenschap/2919064/

Astronomen gebruiken twee methoden om te
onderzoeken hoe sterrenstelsels zijn ontstaan. De
eerste methode begint bij het begin: dankzij de kosmische achtergrondstraling, een soort overblijfsel
van de oerknal, hebben we uitstekende informatie
over de toestand van het heelal toen het een leeftijd had van slechts 300.000 jaar. Er waren toen nog
geen sterren of sterrenstelsels maar alleen maar
heel kleine fluctuaties in een soort oersoep van
elementaire deeltjes. Niettemin bevat deze oersoep
alle elementen die later leidden tot de vorming van
de structuren die we nu in het heelal waarnemen.
Dankzij krachtige computers kunnen we uitrekenen hoe het heelal er uit zou moeten zien. Deze
methode is elegant en getuigt van een diep geloof
in onze kennis van fysica: we stoppen de initiële
condities van het heelal in de computer, vertellen

ruimtetelescoop-hubble-kijkt-verder-dan-ooit.html).
Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij

Een belangrijke vraag in de sterrenkunde is hoe al
die sterrenstelsels zijn ontstaan en wat de verklaring

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage
op 16 april 2012
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het ding de regels van de natuurkunde en laten het
uitrekenen hoe de komende 13,7 miljard jaar eruit
zouden moeten zien.
De tweede methode doet het andersom en begint
bij het einde. Doordat de lichtsnelheid niet oneindig groot is duurt het even voordat het licht van
sterren en sterrenstelsels tot ons komt. Zo bezien
staat de maan ongeveer een seconde van ons
vandaan, de zon acht minuten en Pluto dertien uur.
Door gebruik te maken van grote telescopen kunnen astronomen sterrenstelsels zien die miljarden
lichtjaren van ons vandaan staan - en die afstanden
zijn zo groot dat het heelal merkbaar verandert terwijl het licht onderweg is. Door opnamen te maken
van sterrenstelsels die steeds verder weg staan
kijken we steeds verder terug in de tijd. We kunnen
dus op een heel directe manier zien hoe sterrenstelsels zijn veranderd in de loop van de kosmische
geschiedenis.

2005 hebben verschillende studies echter aangetoond dat sterrenstelsels wel degelijk een stuk
kleiner waren in het verleden. We weten nu ook dat
vrijwel alle grote sterrenstelsels omgeven zijn door
een waar kerkhof van verscheurde dwergstelsels,
die in de loop van de geschiedenis met de grote
stelsels versmolten zijn. Sterrenstelsels zijn dus kannibalen: zij groeien door kleinere soortgenoten te
consumeren.

Successen
Veel doorbraken in de wetenschap komen van het
bijeenbrengen van verschillende delen informatie
en zo is het ook in de astronomie: het mooie van
de twee methoden is dat we kunnen zien of de
geschiedenis van het heelal in de computer enigszins lijkt op de geschiedenis van het heelal zoals die
zich aan onze telescopen openbaart. Er zijn enkele
grote successen geboekt. In de computermodellen,
waar donkere materie een dominante rol speelt,
vormen sterrenstelsels “bottom-up”: eerst zijn zij
kleine klontjes, die vervolgens samensmelten tot
grotere klonten. Een groot sterrenstelsel in het
huidige heelal heeft dus - in de computers - een
zeer bewogen leven achter de rug en was enkele
miljarden jaren daarvoor een stuk kleiner.
Tot enkele jaren geleden leek het erop dat het werkelijke heelal niet volgens de regels speelde: het
leek erop dat grote sterrenstelsels al vele miljarden
jaren geleden gevormd waren en er werd gesuggereerd dat het hele donkere materie model misschien
overboord gezet moest worden. Vanaf ongeveer
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Figuur 2. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden
dat vele sterrenstelsels botsingen hebben ondergaan in
het verleden, wat tot samensmelting van de botsende
stelsels heeft geleid. De restanten van die botsingen zijn
vaak nog te herkennen, aan de hand van lichtzwakke
sterstromen rondom de nieuwgevormde stelsels. Bij dit
sterrenstelsel zijn die stromen goed te zien.

Problemen
Hoewel het basisprincipe van de vorming van sterrenstelsels nu algemeen geaccepteerd is, zijn de
details nog onduidelijk. Het belangrijkste probleem
is dat in het echte heelal de meeste sterrenstelsels
(inclusief de Melkweg) gedomineerd worden door
grote, roterende schijven. Ze lijken op een spiegelei,
met een kleine bol van oude sterren in het midden
en een grote platte schijf van gas en jonge sterren
er omheen. De computersimulaties hebben moeite
om zulke eieren te bakken, omdat botsingen tussen
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sterrenstelsels leiden tot bollen, niet tot schijven.
Verder hebben de simulaties moeite om sterrenstelsels te laten stoppen met groeien. Telescopen laten
zien dat veel sterrenstelsels opgehouden zijn met
het vormen van nieuwe sterren; sommige hebben
zelfs al zo’n 10 miljard jaar niet veel meer uitgevoerd. In de simulaties wordt telkens nieuw gas
aangetrokken door de zwaartekracht en dit gas zou
omgezet moeten worden in nieuwe sterren.
Het antwoord op deze vragen ligt misschien in een
ander geheimzinnig gebied van de sterrenkunde:
enorme zwarte gaten, die zich in het centrum van
alle sterrenstelsels ophouden. Niemand weet waar
zij vandaan komen en wat hun rol is in de evolutie
van de stelsels. Het zou kunnen dat zij op de een of
andere manier de stervorming reguleren en ervoor
zorgen dat hun gaststelsel niet te groot wordt.

De toekomst
Er zijn spannende ontwikkelingen op komst. De
gestage voortgang van de kracht van computers
zorgt ervoor dat computersimulaties telkens beter
worden en tot in groter detail de vorming van
stelsels kunnen nabootsen. Nieuwe computer programma’s volgen niet alleen de donkere materie en
de sterren, maar ook het gas en de zwarte gaten.
Ook wat betreft de waarnemingen van het heelal
staan we niet stil: de opvolger van de Hubble Space
Telescope, de James Webb Space Telescope, is in
aanbouw en verscheidene enorme telescopen op
aarde worden verwacht in de vroege jaren ’20. Deze
telescopen kunnen de eerste fasen van stervorming
in het heelal direct waarnemen, wat ons hopelijk
de “missing link” geeft tussen de kosmische achtergrondstraling en de sterrenstelsels die we nu zien in
de meest gevoelige opnamen van de Hubble Space
Telescope.
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