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Voorwoord

Voor u ligt een nieuwe uitgave van ons jaar-
boek. We zijn als bestuur ieder jaar weer 
trots als de klus is geklaard en dit jaar zijn we 

extra trots. Het is ons gelukt om de uitgave geheel 
in eigen beheer te realiseren. Dat wil zeggen, we 
hebben alle bijdragen van de sprekers verzameld, 
de verenigingsinformatie e.d. geschreven en zelf 
het boekwerkje opgemaakt. De redenen om het zelf 
te doen zijn in de eerste plaats dat het goedkoper is 
en in de tweede plaats hebben we nogal wat plan-
nen met ons drukwerk en onze videopresentaties. 
Dat laatste kost geld, dat we gedeeltelijk opbrengen 
uit de verminderde kosten voor het jaarboek. Wist u 
dat een groot deel van uw contributie opgaat aan 
het jaarboek? Het opmaken, drukken en verzenden 
vormen een steeds groter aandeel in onze totale 
kostenbegroting.
In het bestuur hebben we ons afgevraagd hoe groot 
de interesse nog is in de gedrukte versie. De jaar-
boeken zijn immers ook als pdf beschikbaar, zodat 
u ze op uw pc of tablet kunt lezen. Op de website 
staan bovendien de artikelen uit de jaarboeken in 
een handig overzicht. Het lijkt op het alfabetisch 
register van de voordrachten (zie pag. 159), maar 
nu kunt u direct op de gevonden auteur of titel klik-
ken en voilà daar verschijnt het gezochte artikel... 
eenvoudiger kan het niet. Dus, wie wil er nog een 
gedrukt exemplaar? Die vraag was mede de reden 
voor de enquête die we eerder dit jaar aan u voor-
gelegd hebben. Natuurlijk zal er altijd een beperkt 
aantal gedrukte exemplaren behouden blijven en 
willen we de schriftelijke verslaglegging van de 
Nieuwe Reeks (dit is al weer no. 93) sinds 1921 niet 
onderbreken. 
Daarnaast willen we weten hoe de videoregistraties 
aanslaan en in hoeverre die de gedrukte artikelen 
kunnen vervangen. Het is namelijk niet altijd een-
voudig en soms zelfs niet eens mogelijk om een 
artikel van een spreker te bemachtigen.
Minder exemplaren drukken betekent minder kos-
ten en minder druk op het milieu. We gaan daarom 

de komende tijd door met het zoeken naar creatieve 
oplossingen op dit gebied. En zo zouden we uitein-
delijk kunnen terechtkomen bij een model waarbij 
u een gedrukt exemplaar kunt afhalen op een lezin-
genavond, al dan niet tegen een kostendekkend 
tarief (een boek kost tussen de €3,- en €10,-).
We hopen dat het nieuwe jaarboek u bevalt. De 
lay-out is grotendeels gelijk gebleven aan die van 
de vorige edities. Maar er zijn ook wat verschillen. 
Zo zijn de wetenschappelijke artikelen naar voren 
gehaald. Dat is immers de belangrijkste component. 
Het verenigingsnieuws, jaarverslag, Diligentiaprijs, 
overzichten van besturen en sprekers zijn meer 
naar achteren in het jaarboek te vinden. Overtollige 
pagina's zijn verwijderd, maar het boekje is niet 
dunner geworden, dus meer interessante kost voor 
u! En, door de besparing op de opmaakkosten, 
kunnen we nu binnen de begroting het boekje 
in kleur laten drukken, wat de vele illustraties ten 
goede komt.
Het bestuur hoopt dat u net zo enthousiast bent 
over de uitgave als wij dat zijn. We horen het graag 
van u op onze lezingenavonden.

Het bestuur

v.l.n.r.: Peter Hoogeboom, Hette Weijma, Jan Andringa, 

Peter Sterk, Anton Kalff, Marie-José Blankwater, Koen 

Kuijken, Joost Vogtländer.

foto sept 2015
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Het is 23 mei 1987. Kenneth Parks heeft een 
zware dag achter de rug. Hij zit in geld-
nood, en is zonder werk. Hij slaapt al weken 

niet meer dan twee of drie uur per nacht. Uitgeteld 
hangt hij op de bank en kijkt naar een aflevering van 
Saturday Night Live op de TV. Het kan hem niet erg 
boeien en al snel sukkelt hij in slaap. Als hij wakker 
schrikt, staat hij in de woonkamer van zijn schoon-
ouders. Voor hem ligt zijn schoonvader te happen 
naar adem. Iets verderop ligt zijn schoonmoeder 
levenloos in een grote plas bloed. Verward kijkt 
Parks in het rond. Tot hij zich realiseert dat ook hij 
onder het bloed zit. En in zijn handen heeft hij een 
groot keukenmes, waar rode vloeistof vanaf druipt. 
Wat is er gebeurd? Ergens die nacht is Ken Parks van 
zijn bank voor de TV opgestaan en het huis uitge-
wandeld. Hij is in zijn auto gestapt, heeft de 23 kilo-
meter naar het huis van zijn schoonouders afgelegd, 
en daar aangekomen is hij vrijwel meteen begonnen 
zijn schoonmoeder te bewerken met een voor han-
den liggend keukenmes. Zij sterft ter plekke. Zijn 
schoonvader overleeft het incident ternauwernood.
Ken Parks ziet geen reden iets te ontkennen. Het 
bewijs is onweerlegbaar: zíjn auto voor de deur, het 
bloed op zijn handen, de getuigenis van zijn schoon-
vader. Maar er is één probleem: Ken Parks kan zich 
van dit alles niets herinneren. In zijn geheugen is het 
helemaal ‘zwart’ tussen het zien van de aflevering 
van Saturday Night Live en het wakker worden tus-
sen zijn geslachte schoonouders. Hoezeer hij ook 
probeert in zijn herinnering te graven naar wat er 
die nacht gebeurd moet zijn, er verschijnt helemaal 
niets voor zijn geestesoog. Hij heeft namelijk alles 
gedaan terwijl hij slaapwandelde.
De advocaten van Parks grijpen dit gegeven aan 
en zetten een heroïsche verdediging op. Een slaap-
expert doet EEG-metingen en stelt vast dat Parks 
inderdaad aan slaapwandelen lijdt. Bovendien weet 
hij aannemelijk te maken dat Parks juist díe nacht 
slaapwandelde: dat komt vaker voor in periodes 
van stress. Verder legt hij uit dat slaapwandelen 
gebeurt in de diepste stadia van de slaap, wanneer 

Prof. dr. Victor Lamme
Afdeling Psychologie van de Universiteit van 

Amsterdam

www.victorlamme.nl

 – Onder de titel 'Kijken in de ziel' heeft prof. 

Lamme een lezing gehouden voor de Koninklijke 

Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 

’s-Gravenhage op 22 september 2014.

 – Van deze lezing is helaas geen video opname 

beschikbaar.

 – Het nevenstaande artikel 'Controle, vrije wil en 

andere kletskoek' is zeer verwant aan het gepre-

senteerde. Dit artikel verscheen voor het eerst 

in het tijdschrift 'Justitiёle Verkenningen', vol 34, 

aflevering 1, 2008. De tekst is ook terug te vinden in 

zijn boek 'De vrije wil bestaat niet'.

 – Deze eerste lezing van het seizoen, onze 

KENNISMAKINGSLEZING, is vrij toegankelijk voor 

iedereen. De belangstelling was groot.

Samenvatting van de lezing:
De mogelijkheden om in het levende brein te kijken 

nemen in razend tempo toe. Spectaculair zijn de ont-

wikkelingen op het gebied van ‘brainreading’, een 

techniek waarmee letterlijk het brein wordt uitgele-

zen. Hierbij ziet een hersenscanner wat wij denken of 

dromen. Het stelt ons in staat om te communiceren 

met patiënten in coma. De scanner ziet wat wij wer-

kelijk vinden en willen, wie we begeren, en wat we 

willen kopen.

Eigenlijk weet de hersenscanner beter wat ons bezielt 

dan dat we dat zelf in de gaten hebben. En dus zijn we 

zo kneedbaar als was in de handen van reclamema-

kers die ons met neuro-marketingtechnieken manipu-

leren. Ook al denken we dat ons bewuste ‘ik’ aan de 

touwtjes trekt, in werkelijkheid is er maar één conclu-

sie mogelijk: vrije wil is een illusie.

- - -

1.1  Controle, vrije wil en andere kletskoek
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iemand nauwelijks te wekken is. Een slaapwande-
laar is zo bewusteloos als een gezond (en levend) 
iemand maar kan zijn. Kortom, de hele gebeurtenis 
van die nacht is een aaneenschakeling van onvrij-
willige, automatische handelingen geweest, zon-
der bewuste aansturing van de zijde van Parks. En 
daarom diende hij te worden vrijgesproken. En dat 
werd hij ook. 1)

Amerikaanse toestanden, zult u zeggen. Maar dit 
geval speelde zich af in Canada. In Frankrijk ken-
nen we het verschijnsel crime passionel. En in de 
Nederlandse rechtsspraak worden de begrippen 
met voorbedachten rade en ontoerekeningsvat-
baar gehanteerd. In alle westerse culturen komt 
een dergelijke verminderde toerekening van schuld 
wel op een of andere manier in de rechtsspraak tot 
uiting. Zo diep zijn begrippen als bewustzijn, con-
trole, intentie en vrije wil blijkbaar verankerd in onze 
maatschappij en ons denken over de mens. Dat 
zijn de eigenschappen die van ons een echt mens 
maken, en die min of meer tegenover het onbe-
wuste, instincten, automatismen en reflexen staan. 
Deze begrippen doemen in alle facetten van ons 
leven op. Het begint eigenlijk al als we nog kinde-
ren zijn. Het wordt ons met de paplepel ingegoten 
dat het allemaal niet zo erg is als we het ‘niet expres’ 
deden.
Maar wat is nou precies het verschil tussen bewust 
en onbewust handelen? In het geval Parks lijkt 
het moeilijk een scheidslijn te trekken. Een auto 
besturen kan blijkbaar zonder bewustzijn. Toch 
vereist dat het verwerken van ingewikkelde senso-
rische informatie, en het uitvoeren van complexe 
handelingen. Het brein van Parks stond dus niet 
‘uit’. Waarom vinden we hem dan toch onschul-
dig? Omdat niet de échte Parks de moorden heeft 
gepleegd? Zit er soms een apart ‘mannetje’ in hem, 
waarover hij geen controle heeft, waarvoor hij geen 

1) Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het 
geval het internet. Op de pagina van Lawrence 
Martin: Can sleepwalking be a murder defense? 
(www.lakesidepress.com/pulmonary/Sleep/sleep-
murder.htm), is een overzicht van dergelijke geval-
len te vinden.

verantwoordelijkheid draagt? Waar in het brein zit 
dat tweede mannetje? En waar zit dan de echte 
Parks? Bestaat bewuste controle eigenlijk wel echt, 
of heeft de verdediging van Parks de jury een rad 
voor ogen gedraaid? Houden we onszelf niet alle-
maal voor de gek? 
Om te beginnen moeten we ons natuurlijk realise-
ren dat ons idee over vrije wil en controle voor een 
groot deel cultureel is bepaald. De scheiding tussen 
lichaam en geest heeft altijd al een sterke aantrek-
kingskracht gehad op de mens, vooral toen die een-
maal had ontdekt wat voor akeligs met het lichaam 
gebeurt na de dood. De Egyptenaren probeerden 
daar nog iets aan te doen, de christenen lieten het 
lichaam gewoon voor de wormen, en concentreer-
den zich op de ziel. Via Descartes, met zijn cogito 
ergo sum, en Freud met zijn es, ego, en superego, 
zijn we ten slotte beland in het idee dat er ergens in 
onze geest een controlecentrum zit dat niet alleen 
ons lichaam aanstuurt, maar zelfs moreel verwerpe-
lijk oeroude instincten die in ons brein zijn ingebak-
ken kan veroordelen.
Wat zeggen psychologen en hersenwetenschap-
pers eigenlijk over dit idee? Als iemand moet weten 
hoe het zit zouden zij het toch moeten zijn. Hebben 
we wel echt controle over ons gedrag? En zit er een 
controle centrum in ons brein? Een moeilijke vraag, 
dus laten we eerst eens kijken wat we kunnen leren 
van lagere diersoorten.

De kikker en de krekel
Als een kikker een krekel voor zich ziet, strekt hij zijn 
tong uit, en hap, het beestje is weg. Voor een kikker 
is dat zeer nuttig gedrag. Soms maakt hij eerst een 
sprongetje of een draai, als het insect niet recht vóór 
hem zit. Altijd belandt zo het hapje op zijn tong. Dat 
ziet er uit alsof de kikker weet waar het insect zit, 
maar de gedragsbioloog zal zeggen dat we zitten 
te kijken naar een setje aangeboren of aangeleerde 
reflexen (Ewert, 1970).
Onderzoek aan de hersens van kikkers laat zien hoe 
die reflexen werken. Een insect vlak vóór de kik-
ker vormt een bewegend vlekje op het bovenste 
gedeelte van het netvlies. Dat stuurt een signaal 
naar een soort schakelstation, het tectum, dat op 
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zijn beurt weer de juiste spieren aanstuurt om de 
kikker te laten happen. Andere stukken netvlies zijn 
via het tectum verbonden met de spring en draai 
spieren. Afhankelijk van waar in het netvlies de 
zenuwcellen worden geprikkeld, wordt zo de juiste 
respons gegeven. Deze simpele reflexen zorgen er 
voor dat de kikker helemaal vanzelf krekels vangt 
(Ingle, 1970).
Maar wat als er tussen krekel en kikker een obsta-
kel ligt, zoals een grote steen? Als de kikker dan zijn 
standaard repertoire afdraait zal hij lelijk zijn neus 
stoten. Wat de kikker in dat geval zou moeten doen 
is even om de steen heen lopen. Maar dat is wel wat 
veel gevraagd van simpele reflexen. Want dat zou 
betekenen dat de kikker eerst iets verder van zijn 
prooi weg moet gaan om er uiteindelijk dichterbij te 
kunnen komen. De reflexen van het tectum moeten 
even opzij worden gezet, om daarna het oude stre-
ven weer op te pakken. 
Maar verdomd, zet een kikker voor een obstakel met 
daarachter een krekel, en het beestje doet een stap 
opzij, loopt dus eerst een stukje weg van de prooi, 
om even later vanuit een betere hoek toe te slaan. 
Het lijkt net alsof de kikker de gevolgen van zijn 
gedrag naar de toekomst kan extrapoleren. Hij lijkt 
wel te beschikken over wat psychologen bij mensen 
‘cognitieve controle’ noemen. Maar hoe lost het 
simpele kikkerbrein dat op?
In het brein van de kikker zit vóór het tectum, 
een andere structuur die het pre-tectum wordt 
genoemd. Dit ontvangt ook signalen vanuit het 
oog, maar reageert alleen als een groot deel van 
het netvlies tegelijk wordt geactiveerd. Met andere 
woorden, telkens wanneer er een grote vlek in beeld 
is. Het pre-tectum zet op zijn beurt dan een karakte-
ristiek gedrag in gang, dat vermijdingsgedrag wordt 
genoemd. Het bestaat eruit stapjes opzij te doen 
(Ingle, 1973). 

Het tectum zorgt er dus voor dat de kikker krekels 
vangt, het pre-tectum laat de kikker om obstakels 
heen lopen. Lost dat het probleem van de kikker op? 
Op zichzelf niet. Als de twee systemen onafhankelijk 
zouden werken zou de kikker steeds een stapje opzij 
doen en weer terug. De ene reflex zou hem naar de 

krekel dirigeren, de ander er vandaan. En zo tot in 
het oneindige. Het lijkt nog steeds nodig dat er een 
soort supervisor-systeem is, dat in de gaten houdt 
welk systeem op welk moment actief moet worden, 
dat de situatie overziet en een verstandige beslis-
sing neemt. Maar in het brein van de kikker zit niet 
veel meer dan een tectum en pre-tectum. Dus hoe 
kan dat? 
De oplossing is dat de twee systemen, vliegenvan-
ger en obstakel-vermijder, elkaar tegenwerken. De 
neuronen van tectum en pre-tectum zijn zo met 
elkaar verbonden dat ze nooit tegelijkertijd actief 
kunnen zijn. Als een kikker voor een obstakel staat 
en een krekel ziet worden in eerste instantie tectum 
én pre-tectum geactiveerd. Maar dan gaat de ene 
groep cellen de ander onderdrukken. Die weder-
zijdse inhibitie heeft bovendien een winner-take-
all karakter: het winnende systeem wordt volledig 
actief, het andere volledig stilgelegd. Het is niet de 
bedoeling dat het ene systeem het andere afzwakt. 
Er moet een alles of niets beslissing worden geno-
men. De kikker heeft er niets aan als hij zijn tong half 
uitsteekt of half opzij stapt.

Niets of niemand in het brein bepaalt wie de win-
naar wordt. Dat wordt gewoon bepaald door de sys-
temen zelf, en door de mate waarin ze worden geac-
tiveerd door de buitenwereld. Bij een dikke krekel 
achter een klein steentje wint het tectum en volgt 
een sprong of hap. Een klein krekeltje achter een 
grote steen zal resulteren in victorie voor het pre-
tectum en een stap opzij (Ingle, 1973; Collet, 1982). 
Dit levert een opmerkelijk inzicht op. Door twee 
systemen met tegengestelde belangen zo te scha-
kelen dat ze elkaar tegenwerken, lijkt er zomaar een 
extra functie bij te komen. In dit geval een functie 
die, in ieder geval aan de buitenkant, erg lijkt op een 
‘beslis-module’. Het lijkt echt of de kikker een keuze 
maakt. Je kunt ze zo zien zitten loeren op hun prooi 
dat je ze bijna hoort denken: ‘sla ik toe, of doe ik nog 
een stapje opzij?’ Maar ze denken niks. Een kikker 
psycholoog, die alleen naar het gedrag van de kik-
ker kijkt, zou misschien concluderen dat het diertje 
‘zijn gedrag kan optimaliseren door naar de lange 
termijn effecten van naar voren dan wel opzij stap-
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pen te kijken’. Dat is wel het schijnbare effect van 
de keuzes van de kikker. Maar duidelijk te veel eer 
voor het onderliggende mechaniekje. Zo zie je ‘aan 
de buitenkant’ als snel cognitie die er in feite niet is. 
Er is helemaal geen controle-unit in het kikker brein. 
De werkelijke oplossing is oneindig veel efficiënter. 
En van een schitterende eenvoud.

Een prins blijft een kikker 
Kunnen we dit inzicht toepassen op de mens? Lijkt 
een mens ‘aan de buitenkant’ ook meer dan er in zit? 
Het voert misschien wat ver om de mens, die boeken 
schrijft en naar de maan vliegt, te vergelijken met 
een naar vliegen happende kikker. Een mens ziet 
niet elk bewegend vlekje aan voor een hapje voed-
sel. Hij onderscheidt zijn auto van die van de buur-
man. Hij ziet zijn kind lopen tussen een heel klasje 
peuters. Of hij herkent een zeldzame postzegel op 
een beurs. En bij elke stimulus hoort een ander geëi-
gend gedrag. Het stimulus-respons repertoire van 
de mens is rijker dan dat van de kikker, maar niet 
essentieel anders. En een groot deel van dit reper-
toire wordt gestuurd vanuit de omgeving.

Het maken van keuzes tussen de ene of de andere 
stimulus gaat bij hogere dieren niet anders dan bij 
de kikker. Ook daar is het een kwestie van competi-
tie tussen alternatieven. Bij apen is dat tot in detail 
uitgezocht. Je kunt ze bijvoorbeeld leren om tel-
kens als er iets naar rechts beweegt een oogbewe-
ging naar rechts te maken, en als er iets naar links 
beweegt een beweging naar links. In het brein zie je 
dan hoe in de structuren die de beweging detecte-
ren een klein signaal steeds verder wordt versterkt 
als het naar volgende stations wordt gestuurd. Tot 
het aanbelandt bij de structuur die de oogbeweging 
aanstuurt. Dan is het een krachtig ‘links’ of ‘rechts’ 
signaal geworden, hoe zwak de beweging in eer-
ste instantie ook was. Interessant wordt het als de 
beweging eigenlijk ‘ruis’ is (zoals je vroeger op TV 
nog wel eens zag, als je in slaap was gevallen voor 
het beeld). De puntjes bewegen alle kanten op. De 
aap heeft dan eigenlijk een ‘vrije keuze’. Zowel links 
als rechts is ‘goed’. Wat gebeurt er dan? Komt dan 
de ‘vrije wil’ module in actie? Niet echt. Een miniem 

verschilletje in activiteit van hersencellen die voor 
‘rechts’ coderen ten opzichte van die voor ‘links’ 
coderen wordt gewoon net zo lang uitvergroot tot 
‘rechts’ het wint van ‘links’. Dezelfde winner-take-all 
competitie als in de kikker dus (Huk and Shadlen, 
2005).
Waar komt dat minieme verschilletje dan vandaan? 
Beslist de aap daar zelf over? Is dat zijn ‘keuze-
ruimte’? Daar lijkt het niet echt op. De ene hersencel 
is gewoon toevallig net even eerder of sterker actief 
dan de ander. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de 
andere cel net ook al actief was geweest en even 
moet ‘bijkomen’. Prikkels die vaak worden verwerkt 
hebben bovendien specifieke voorkeurspaden 
‘ingesleten’ in het brein, zodat ze automatisch een 
sterker signaal opwekken. Als het dier vaker ‘links’ 
dan ‘rechts’ ziet, zal dat vanzelf zijn ‘vrije’ keuze 
beïnvloeden (Platt and Glimcher, 1999). Dat geldt 
ook voor prikkels die in het dagelijks leven wor-
den verwerkt. Wat je al eens hebt gezien, vindt je 
vanzelf mooi. Dat staat bekend als het ‘mere expo-
sure effect’. Bepaalde soorten prikkels trekken ook 
vanzelf de aandacht omdat ze door de evolutie in 
het brein zijn ingesleten. Bij sociale dieren als men-
sen en apen geldt dat bijvoorbeeld voor gezichten 
(Theeuwes and Van der Stigchel, 2006).

Is dit nu ook van toepassing op alle soorten keuzes 
die we maken in het leven? Als we nu weloverwogen 
een besluit nemen, gaat het dan niet anders? Ik ben 
bang van niet. Als er bijvoorbeeld in het stemhokje 
een keuze moet worden gemaakt tussen CDA of 
PvdA gebeurt er waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. 
Sommige mensen zullen een ingesleten CDA-pad 
hebben. Dan is het makkelijk. Bij de zwevende kie-
zer zal er iets gebeuren dat lijkt op de keuze die de 
aap maakt als hij een ruispatroontje ziet. Een miniem 
verschilletje wordt net zo lang uitvergroot tot de 
keizer het zeker weet: ‘ik stem PvdA!’ Waar komt dat 
verschilletje vandaan? Wouter Bos net even vaker 
op TV gezien? Of te vaak, zodat de Wouter Bos-
neuronen moe zijn geworden? Er zijn geen harde 
gegevens over, maar zo werkt het waarschijnlijk wel. 
Onderzoek (gedaan bij de Amerikaanse presidents- 
en senaatsverkiezingen) heeft wel laten zien dat 
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allerlei onbewuste factoren een belangrijke rol spe-
len bij de keuze: de lengte van de kandidaat (langer 
is beter), zijn gezichtsvorm (een recht gezicht wint 
vaker dan een rond), of de grondtoon van zijn stem 
(een lage stem is beter).
Uiteraard zal niemand toegeven dat hij op Arnold 
Schwarzenegger heeft gestemd omdat hij een vier-
kant gezicht heeft en een lage stem. Niet dat ze dan 
liegen. Mensen weten gewoon niet waar hun keu-
zes vandaan komen. Ze denken het wel te weten. 
Maar dat is iets anders. Klassiek in dat opzicht zijn de 
experimenten van Libet. Hij liet mensen spontaan 
op knopjes drukken. Ze mochten drukken zodra 
ze de drang om te drukken voelden opkomen. Een 
geheel vrije keuze dus. Wat bleek: de hersenen had-
den de keuze om te drukken al één a twee secon-
den genomen voordat de proefpersoon dat deed 
(Libet, 1985). Dat suggereert sterk dat de ‘vrije wil’ 
niet voorafgaat aan een daad, maar er juist op volgt. 

Je brein besluit iets te doen, en achteraf verzin jij 
daar een reden bij. Dat blijkt uit onderzoek bij zoge-
naamde split-brain patiënten. Als behandeling van 
epilepsie is daarbij de balk van vezels die de twee 
hersenhelften met elkaar verbindt doorgesneden. 
Daardoor werken die twee hersenhelften min of 
meer apart. Iedere hersenhelft ontvangt informa-
tie uit één helft van het lichaam, en stuurt ook één 
helft van het lichaam aan. Dat gaat gekruist, dus 
de rechter hersenhelft ‘ziet’ de linker helft van het 
gezichtsveld, en stuurt de linker arm aan. En omge-
keerd voor de andere hersenhelft. Met slimme expe-
rimenten kun je zo de linkerhand iets laten doen 
op commando van iets dat alleen voor de rechter 
hersenhelft te zien was. Je laat bijvoorbeeld kort 
het woordje ‘kip’ zien in het linker gedeelte van 
het gezichtsveld. De instructie is bij het woord een 
passend plaatje te kiezen. De linkerhand wijst dan 
een ei aan (Sperry, 1982). De reden van deze keuze 
is evident. Voor ons, en voor de rechter hersenhelft, 
die de informatie heeft verwerkt, en de keuze heeft 
gemaakt.
Als je de patiënt vraagt waarom hij voor het ei 
heeft gekozen komt er een heel ander verhaal. 
Bijvoorbeeld: ‘ik had wel trek in een eitje’. Waarom 

is dat? De linker hersenhelft heeft het woordje ‘kip’ 
niet zien staan, omdat het in een gedeelte van het 
gezichtsveld viel dat alleen door de rechter wordt 
verwerkt. En het was te kort in beeld om er via een 
oogbeweging alsnog achter te komen. De linker her-
senhelft ‘zag’ echter wel de linker hand voor het ei 
kiezen. En dat wordt niet zomaar voor kennisgeving 
aangenomen. In de linker hersenhelft, zo heeft dit 
soort onderzoek laten zien, zit namelijk een module 
die door de onderzoekers wordt aangeduid als de 
brain interpreter (Gazzaniga, 2000). Vrij vertaald: de 
Kwebbeldoos. Hiermee wordt al ons gedrag (en wel-
licht ook dat van anderen) van een reden voorzien. 
Normaal gesproken komt die reden wel overeen 
met de werkelijke determinant van het gedrag. Was 
de verbinding tussen linker en rechter hersenhelft 
nog intact geweest, dan was de informatie over het 
woordje ‘kip’ ook in de linkerhelft aangeland, en was 
dat als reden opgegeven. Maar nu die informatie 
er niet is wordt net zo makkelijk een andere reden 
opgedist. 

Niet toevallig zitten in de linker hersenhelft ook 
de structuren die taal produceren. Zo mijmert de 
Kwebbeldoos de hele dag redenen bij elkaar voor 
het gedrag dat wij produceren. Als wij beslissingen 
nemen gaat dat niet essentieel anders dan bij die 
kikker. Wij hebben er alleen een module bij die daar 
een ‘talige’ reden voor verzint. Daarom denken we 
dat we die keuzes beïnvloeden met onze gedach-
ten. Maar het is precies andersom.

Willens en wetens
Waar komt die Kwebbeldoos dan vandaan? En wat 
hebben we er eigenlijk aan? Sociale dieren, zoals 
apen en mensen, vragen zich voortdurend af: ‘wie 
gaat wat doen, en wanneer?’ Dat is belangrijk voor 
het verkrijgen van zowel voedsel als status, vrouw-
tjes, de beste slaapplek, en wat al niet. Daarom heeft 
zich in dat soort dieren een opmerkelijke functie 
ontwikkeld, die we Theory of mind noemen, kort-
weg Tom. Tom is het vermogen om ons in de geest 
van een ander te plaatsen. Nauwkeuriger geformu-
leerd: het is het vermogen om het gedrag van een 
ander te voorspellen op basis van wat hij weet en 
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wil. Kinderen snappen bijvoorbeeld op een gegeven 
moment dat een ander kind hun speelgoed niet zal 
afpakken als ze het uit het zicht van dat andere kind 
houden. Door je te verplaatsen in een ander kun 
je weten wat hij weet en zijn gedrag voorspellen 
(Premack and Woodruff, 1978). 

Tom wordt vaak omschreven als een uniek mense-
lijk vermogen, maar dat is onzin. De ethologische 
literatuur laat prachtige voorbeelden zien van Tom-
gedrag. Een gnoe zal meestal wegvluchten voor 
een naderende leeuw. Maar als de leeuw net iets 
te ver uit de buurt is om hem te kunnen pakken, zal 
hij juist op de leeuw aflopen. De gnoe laat aan de 
leeuw zien ‘ik zie jou, en ik weet dat je me niet kunt 
pakken’. En daarbij gaat de gnoe er van uit dat de 
leeuw dit ook weet. Want anders neemt hij alleen 
maar extra risico. Door Tom te gebruiken bespaart 
de gnoe zichzelf, en de leeuw, een hoop moeite 
(Griffin 2005). Gedragsbiologen zullen dit verklaren 
in termen van geconditioneerd of erfelijk bepaald 
gedrag, voortgekomen uit de behoefte om efficiënt 
om te springen met energie.
Als een mens Tom toepast, voorspelt hij het gedrag 
van de ander in termen van diens motivatie, kennis, 
en vermogens. Hij wil dit, hij weet dat, hij kan zo. 
Dat zijn handige operationele termen in het kader 
van die voorspellingen. Maar dat wil niet zeggen dat 
concepten als willen of weten werkelijk het gedrag 
van de ander bepalen. 

Nog één keer terug naar de kikker: Wie tegen een 
kikker aankijkt die om een steen heen loopt, zal dat 
omschrijven met zinnen als ‘de kikker wil de vlieg 
vangen, maar hij weet dat hij er niet bij kan. Daarom 
besluit hij om de steen heen te gaan.’ We weten 
intussen dat wat er werkelijk in de kikker gebeurt, 
op geen enkele manier lijkt op deze omschrijving. 
Dat neemt niet weg dat het een volkomen adequate 
omschrijving is binnen de context van Tom. Hij is 
namelijk adequaat om het gedrag van de kikker te 
voorspellen. Maar het is geen adequate beschrijving 
van de werkelijke determinanten van het gedrag 
van de kikker.
Gaandeweg zijn we Tom ook gaan toepassen op 

onszelf, en is hij verworden tot de Kwebbeldoos. 
Ergens in de evolutie is de mens gaan denken dat 
het voorspellen van zijn eigen gedrag aan de hand 
van begrippen als willen en weten ook daadwerke-
lijk de oorzaak van dat gedrag is (Gopnik, 1993). De 
voorspelling lijkt namelijk vaak juist. Voor een deel 
is dat omdat het vaak helemaal niet om voorspel-
lingen gaat, maar om attributie achteraf: de mens 
bekijkt de situatie van vóór zijn daad, en die daarna, 
en verzint een geschikte keten van mentale causali-
teit om de twee te verbinden. Dat lijkt dan uiteraard 
snel te kloppen. Alleen onder slinkse experimen-
tele omstandigheden (zoals bij de split-brain pati-
ent) kan worden aangetoond dat de redenen die 
mensen geven voor hun gedrag pertinent onjuist 
kunnen zijn. Daarover is trouwens ook allerlei leer-
zaam en amusant sociaal psychologisch onderzoek 
(Wegner, 2004; Gladwell, 2005).

Schuld en boete
In het licht van wat ik tot nu toe besproken heb zou 
je moeten zeggen dat controle niet bestaat. Dat 
wil zeggen, het idee dat we onze daden controle-
ren met onze gedachten, dat is een illusie. Wie wel 
eens heeft geprobeerd af te vallen weet wel waar ik 
het over heb. Controle, dat zit tegenwoordig in een 
potje: Met veel gevoel voor tijdgeest noemt Optimel 
zijn nieuwe yoghurt drankje dat het hongergevoel 
remt Control (R).Uiteraard worden onze daden wel 
gecontroleerd door het brein. Dat het brein tege-
lijkertijd allerlei gedachten produceert doet er niet 
zo veel toe. Die gedachten dienen om ons eigen 
gedrag te voorspellen, Theory of mind toe te pas-
sen op onszelf. Maar in feite tasten we daarbij net zo 
diep in het duister als wanneer we het gedrag van 
anderen voorspellen.
Betekent dit dat niemand verantwoordelijk kan wor-
den gehouden voor zijn daden? ‘Meneer de rechter, 
het is mijn brein die dit doet, niet ik!’ In de VS is 
onlangs een verdediging gevoerd langs deze lijn. Zij 
hebben het niet begrepen. Iemand is gewoon wat 
hij doet, ongeacht wat hij daar later, of van te voren, 
over zegt of denkt. Iemands karakter is de optelsom 
van alle stimulus-respons koppelingen die in zijn 
hersenen zijn vastgelegd, hetzij genetisch, hetzij 
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door ingesleten ervaringen. Iemands persoonlijk-
heid, iemands échte ik, zit volledig verspreid door 
het brein, niet alleen in een of andere controle-
module. En dat hele brein moet worden aangepakt 
als het iets fout doet, inclusief de persoon die er 
omheen zit.
Wel lijkt me dat noties als intentie en controle beter 
kunnen worden geschrapt uit het mensbeeld. En 
daarmee dus ook uit het strafrecht. Het traditio-
nele mensbeeld is gebaseerd op wetenschappelijke 
inzichten die de laatste vijftig jaar zijn achterhaald. 
Wie Descartes en Freud overboord gooit en in plaats 
daarvan de moderne inzichten van de psychologie 
en neurowetenschap gebruikt, moet concluderen 
dat het onderscheid dat in de Westerse rechtspraak 
wordt gemaakt tussen gedragingen die onder con-
trole van de vrije wil zijn uitgevoerd, en handelin-
gen die ‘impulsief’ worden gepleegd, niet veel hout 
snijdt (Denno, 2003).

Bij het begrip ontoerekeningsvatbaar gaat het erom 
of de verdachte op het moment van het misdrijf 
zodanig werd beperkt in zijn keuzevrijheid dat hij 
niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor 
het delict. Dit wordt vaak toegepast in het geval van 
evidente pathologie, zoals het geval Parks, die zijn 
schoonouders vermoordde. Op het fatale moment 
stonden, door het slaapwandelen, stukken van zijn 
brein even ‘uit’. Zo kregen de stimulus-respons kop-
pelingen van de rest van zijn brein de overhand. Die 
bleken helaas van het minder sympathieke soort. 
Maar hij kon op dat moment niks anders doen dan 
hij deed, en is dus ontoerekeningsvatbaar. Dat geldt 
op die manier in feite voor ieder van ons (het win-
ner-take-all muntje valt nu eenmaal zoals het valt), 
dus dit lijkt geen geldig argument.
Belangrijker lijkt me dat de overgebleven stimulus-
respons koppelingen bij Parks toch correctie behoe-
ven. Het is nogal vreemd dat er doorgaans een 
lichtere strafmaat wordt gehanteerd voor ‘impul-
sieve’ handelingen dan voor doordachte. Juist 
de dingen die je doet in een eerste opwelling zijn 
stimulus-respons koppelingen die het diepst zijn 
verankerd in je brein. Die winnen het makkelijkst 
de winner-take-all competitie tuusen verschillende 

alternatieve reacties. Zo zie je het werkelijk ingesle-
ten stimulus-respons repertoire waar iemand over 
beschikt. Daaruit blijkt pas echt een onaangenaam 
karaktertje. Dergelijke sterke stimulus-respons kop-
pelingen moeten ofwel zijn aangeboren, dan wel 
zijn ontwikkeld door keihard trainen. Denk maar aan 
de drill-sergeant die probeert de goede reflexen bij 
soldaten in te prenten, zodat ze die ook nog gebrui-
ken als al het verstand ze verlaten heeft. En om zulke 
ingesleten paden weer uit je brein te poetsen kost 
evenveel ‘training’. In de rechtsspraak bestaat die 
training doorgaans uit gevangenisstraf. Ik zou dus 
zeggen: langer straffen voor impulsieve daden.

Sommig stimulus-response repertoire zit zo diep 
dat het waarschijnlijk nooit meer weggaat. Ik denk 
aan zedendelicten of extreem gewelddadige moor-
denaars. Vreemd genoeg wordt daar in Nederland 
de duurste ‘training’ op los gelaten, te weten TBS. 
Zoals bekend is het effect daarvan gering, en dat is 
in het licht van wat we nu weten ook niet vreemd. 
Met praten en andere psychotherapie wis je die 
sporen echt niet uit. Daarvoor is keiharde gedrags-
therapie, farmaceutische interventie of wellicht psy-
chochirurgie nodig. Echt gevaarlijk wordt het als het 
toekomstige gedrag van deze delinquenten wordt 
voorspeld aan de hand van wat deze heren of dames 
zeggen of denken. Dat mag nu wel duidelijk zijn. 
Wat dan wel te doen? Ik denk dat moderne brain 
imaging technieken de verkeerde stimulus-respons 
koppelingen van bijvoorbeeld zedendelinquenten 
goed in beeld zouden kunnen brengen. Op basis 
van het verloop daarvan zou allicht een betere voor-
spelling gemaakt kunnen worden over toekomstig 
gedrag. In de rechtsspraak zou veel meer moeten 
gelden: Geen woorden maar daden. 
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Forensische Biofysica is een nieuw vakgebied 
waarbinnen we technieken proberen te 
ontwikkelen waarmee we de opsporing, het 

forensisch proces, willen verbeteren. Vandaar de 
titel 'Nieuw licht op duistere zaken'.1)

Iedereen heeft het tegenwoordig over CSI, het 
is niet te missen op TV, Crime series zijn enorm 
populair maar wat is nou echt Forensic Science? 
Binnen de Forensic Science proberen we door de 
inzet van natuurwetenschappen vragen van juridi-
sche aard te beantwoorden oftewel, het gaat hier 
om het oplossen van misdrijven met wetenschap. 
Belangrijk hierbij zijn de ‘w’ vragen die beantwoord 
moeten worden bij het oplossen van een misdrijf: 
wat is er gebeurd, waarmee is het gebeurd, waar 
is het gebeurd, wie heeft het gedaan en wanneer 
is het gebeurd. De zesde ‘w’ vraag, waarom is 
het gebeurd, valt buiten het forensisch werk. Ons 
werk richt zich vooral op het eerste deel van het 
onderzoek van een misdrijf, namelijk het vinden en 
analyseren van sporen, bij voorkeur op de plaats 
delict. Daar kom ik zo op terug. We doen ons werk 
binnen de vakgroep Forensische Biofysica.
Forensische Biofysica is een sterk interdisciplinair 
vakgebied waarin kennis uit de geneeskunde, 
natuurkunde, technologie, chemie en biologie 
gecombineerd worden voor het ontwikkelen van 
nieuwe technieken ten behoeve van het forensisch 
onderzoek. De kreet ‘biofysica’ geeft aan dat het 
hier gaat over analyse van biologische sporen. Het is 
een jong en nog onontgonnen veld wat leunt tegen 
de medische en medisch-forensische fysica.
Het combineren van deze verschillende disciplines 
met een duidelijke fysische blik is uniek in het 
forensisch veld, niet alleen in Nederland, maar 

1)  Delen van de tekst zijn (aangepast) overgenomen uit:
• de essay ‘Blauwe plekken en bloedsporen, Spui 30, 
2009; 

• ‘Forensische Biofysica, een onontgonnen experti-
segebied’, expertise en recht, in druk, 2015;

• FTS vakbijlage ‘Thermisch model’, intern AMC 
document, 2012.

Prof. dr. Ing. M.C.G. Aalders
Afdeling Biomedical Engineering and Physics

Academisch Medisch Centrum (AMC) van de UvA en

Co van Ledden Hulsebosch Instituut,

Amsterdam Center for Forensic Science and Medicine

http://www.clhc.nl/research

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

6 oktober 2014.

 – Van deze lezing is helaas geen video opname 

beschikbaar.

 – Deze JONG DILIGENTIA LEZING, primair bedoeld 

voor scholieren, kende zeer grote belangstelling.

Samenvatting van de lezing:
In het huidige forensische onderzoek zijn de laborato-

ria uitgerust met hightech diagnostische technieken, 

terwijl de methoden gebruikt op de plaats van het 

delict nog zeer basaal zijn. Daardoor moet de foren-

sisch onderzoeker ter plekke nog steeds met minimale 

middelen de sporen vinden en vastleggen, terwijl 

deze handelingen de basis vormen voor de hele foren-

sische keten. Bronbewijs heeft niet veel waarde als niet 

aannemelijk kan worden gemaakt dat het in relatie 

staat tot het vermoedelijke misdrijf. Hiervoor moet 

de ouderdom van een spoor bepaald worden. Maar 

gek genoeg zijn er bijna geen technieken beschikbaar 

waarmee dat kan.

Dit is het vakgebied van de forensische biofysica, dat 

ligt op het grensvlak van de geneeskunde, natuur-

kunde, biomedische technologie, chemie en biologie. 

Door bijvoorbeeld de interactie te meten tussen licht 

en weefsel kan tegenwoordig belangrijke forensische 

informatie uit biologische sporen verkregen worden. 

Tijdens de voordracht zijn verschillende aspecten van 

plaats delict onderzoek besproken, met de nadruk op 

huidige (optische) technieken en nieuwe ontwikke-

lingen voor de analyse van biologische sporen zoals 

bloedspatten en wonden op slachtoffers.

- - -
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wereldwijd. Ook de nadruk op technieken die 
gebruikt kunnen worden op de plaats delict in 
plaats van in een Forensisch laboratorium is iets 
wat nog weinig gebeurt. Wanneer we nu naar het 
forensisch onderzoek kijken, zien we enorm high-
tech forensische laboratoria terwijl de forensisch 
onderzoeker nog steeds met minimale middelen 
de sporen moet vinden en vastleggen op de plaats 
delict. Ook zijn er op de plaats delict weinig tot 
geen analytische methoden beschikbaar waarmee 
een direct goede selectie, uit de gevonden en/of 
bemonsterde sporen, gemaakt kan worden om in te 
sturen naar de forensische laboratoria. Bovendien 
verrichten forensische laboratoria hoofdzakelijk 
onderzoek naar de herkomst van en het verband 
tussen sporen. Dergelijk onderzoek kan wel een 
antwoord geven op belangrijke vragen als:
-Is dit bloedspoor afkomstig van de verdachte?
-Is de vingerafdruk gevonden in de woning afkom-
stig van de verdachte of van het slachtoffer?
Maar dit zogenaamde ‘bronbewijs’ heeft niet veel 
waarde als niet aannemelijk kan worden gemaakt 
dat het bronbewijs in relatie staat tot het ver-
moedelijke misdrijf. Hiervoor moet de ouderdom 
van een spoor bepaald worden maar gek genoeg 
zijn er hiervoor zowel op de plaats delict als in 
het forensisch laboratorium bijna geen technieken 
beschikbaar. De hierboven genoemde uitdagingen 
bieden kansen voor het doen van nieuw vraag 
gestuurd onderzoek en dat is waar we aan werken 
in het AMC.
Jullie als toekomstige natuurkundigen kunnen 
enorm veel bijdragen om het sporen onderzoek te 
verbeteren. De forensische natuurkunde kan helpen 
bij het ontwikkelen van nieuwe methoden voor 
het lokaliseren van sporen of het ontwikkelen van 
nieuwe methoden voor sporenonderzoek en ana-
lyse van bijvoorbeeld bloed, documenten, vezels, 
weefsel. Dat kan allemaal helpen bij het bevestigen 
of ontkrachten van scenario’s.

Bloedspat patroon analyse
Er zit veel informatie in bloedspatpatronen. Uit 
de vorm kan de hoek waarmee de druppel op de 
muur is gekomen gehaald worden. Daarmee kan 

bepaald worden waar het bloed vandaan kwam. 
Uit de Chemische informatie kunnen we zien of het 
bloed is en kunnen we de ouderdom, en daarmee 
misschien het moment van het misdrijf, schatten.

Het analyseren van bloedspatpatronen is werk voor 
een bloedspat patroon analist. Die legt de sporen 
vast en meet de vorm en positie van de spatten om 
meer informatie te krijgen over:
-de afstand tussen de bloedvlek en oorsprong
- de richting waaruit het bloed is gekomen
- de snelheid waarmee het bloed zijn bron verliet
- de positie van slachtoffer en dader
- de beweging van slachtoffer en dader
- en het aantal slagen of schoten.
Een bekende fictieve bloedspat patroon analist is 
Dexter in de gelijknamige televisie serie. We zien 
hem vaak aan het werk op de plaat delict waar hij 
aan de hand van de patronen probeert te achter-
halen wat er is gebeurd. De techniek die hierbij 
gebruikt wordt, ‘stringen’, maakt gebruik van het 
feit dat aan de hand van de vorm van de bloedspat 
de hoek en richting is te schatten waaronder het 
bloed op het oppervlak is gekomen. Door vanuit 
de bloedspat onder die hoek en met die richting 
een touwtje te spannen is de baan door de lucht 
te schatten. Wanneer dit vanuit meerdere bloed-
spatten wordt gedaan, geeft de overlap van de 
touwtjes het ‘punt van oorsprong’, de positie waar 
is geslagen of geschoten, de rode bol in figuur 1.

Figuur 1: ‘stringing’ om het volume van oorsprong te 

bepalen (figuur van Nick Laan, IOP, UvA).
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ondergronden werden gemaakt. De onderzoekers 
lieten zien dat het goed mogelijk was om een 
betere schatting van de werkelijke banen te maken 
en hiermee is dus een nauwkeuriger schatting te 
maken van het volume van oorsprong, de groene 
bol in figuur 2.
Er blijven voor de forensische sporendeskundige 
nog twee vragen over: is het bloed en hoe oud is 
het bloed?
Wanneer we specifiek kijken naar het karakteri-
seren en dateren van biologische sporen, zoals 
bloed, speeksel, sperma etc, is de overlap met de 
klinische diagnostiek zeer groot. Voor deze klinische 
toepassingen zijn er al veel technieken ontwik-
keld waarmee vaak real-time informatie over de 
samenstelling of structuur gehaald kan worden 
uit weefsel. Hierdoor is het mogelijk om de kennis 
van technieken die zijn ontwikkeld voor klinische 
toepassingen en de bijbehorende data interpretatie 
te gebruiken voor het ontwikkelen van forensische 
toepassingen.
De elementaire ontwikkelingen op het gebied van 
de Forensische Biofysica betreffen dus het onder-
zoeken en ontwikkelen van nieuwe technieken die 
op de plaats delict met een hoge sensitiviteit en 
specificiteit biologische sporen kunnen vinden, hun 
chemische samenstelling kunnen bepalen en de 
ouderdom kunnen vaststellen.

Spectroscopische beeldvorming
Een voorbeeld van een techniek met een potentieel 
hoge forensische waarde, overgenomen uit andere 
toepassingsgebieden als medische diagnostiek, 
voedselveiligheid en agro-ecologie, is de forensi-
sche spectrale beeldvorming. Deze techniek voegt 
een extra dimensie toe aan conventionele forensi-
sche beeldvorming methoden als fluorescentie- en 
wit licht fotografie. Met spectroscopie is het moge-
lijk om de chemische samenstelling van stoffen te 
bepalen op basis van kleurmetingen. Wit licht bevat 
een breed spectrum aan kleuren. Wanneer we een 
voorwerp beschijnen met wit licht, waarvan we het 
spectrum vooraf nauwkeurig hebben bepaald, 
zullen de verschillende kleuren in verschillende 
mate worden geabsorbeerd door de stoffen in het 

Het valt jullie, natuurkundigen, uiteraard meteen op 
dat het trekken van rechte lijnen vanuit de bloed-
spatten geen juist beeld geeft van de werkelijke, 
ballistische, baan van de bloedspat in de lucht. Bij 
de rechte lijn benadering wordt geen rekening 
gehouden met de zwaartekracht en luchtweerstand 
die hier uiteraard ook van invloed zijn. Om het effect 
van deze factoren mee te nemen in het berekenen 
van de baan moet de diameter van de druppel en 
de snelheid ervan wel bekend zijn. Helaas treffen 
we meestal slechts een ingedroogde bloedspat aan 
op de plaats delict.

In de Natuurkunde vakgroep van de UvA wordt 
onderzoek gedaan door Nick Laan, onder bege-
leiding van Karla de Bruin van het NFI en Daniel 
Bonn, naar mogelijkheden om aan de hand van 
de vorm en dikte van de opgedroogde bloedspat 
de diameter van de druppel en de snelheid bij 
inslaan te bepalen. Hiervoor worden theorieën uit 
de vloeistofdynamica gebruikt. Er zijn hiervoor 
vele experimenten gedaan, waarbij bloedspat 
patronen vanuit verschillende posities en met ver-
schillende snelheden op poreuze en niet-poreuze 

Figuur 2: ‘stringing’ om het volume van oorsprong 

te bepalen. Voor de rode lijnen worden rechte banen 

verondersteld, voor de groene banen wordt rekening 

gehouden met de zwaartekracht en het volume van 

de bloeddruppels (figuur van Nick Laan, IOP, UvA).
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medium. De ‘overgebleven’ kleuren zullen worden 
terug verstrooid richting het oog of een camera 
waar ze, met behulp van een spectrograaf, afzon-
derlijk worden gemeten. Dit levert een specifiek 
absorptie spectrum op voor een pigment, waarbij 
de mate van absorptie wordt uitgezet tegen de 
kleur, uitgedrukt in golflengte, te zien in figuur 3. 
Ook hemoglobine, het rode pigment in bloed, heeft 
een specifiek absorptiespectrum (figuur 3, rode lijn). 
De vaste componenten in een spectroscopisch 
meetapparaat zijn (1) een lichtbron, (2) een sys-
teem om het licht van en naar het te onderzoeken 
materiaal te leiden en (3) een detector die het terug 
verstrooide licht splitst in afzonderlijke kleuren zoals 
een spectrale camera. Deze laatste is in staat om van 
ieder pixel in het beeld een spectrum te bepalen, 
zodat we niet alleen de plaats delict vastleggen 
maar we ook van ieder voorwerp in het beeldvlak 
weten welke pigmenten het bevat. De techniek 
wordt ook wel chemische beeldvorming genoemd. 
Omdat er geen fysiek contact is tussen het spoor en 
het meetinstrument en er laag-intensiteit zichtbaar 
licht gebruikt wordt is de techniek niet-destructief. 
Spectroscopie wordt op dit moment succesvol toe-
gepast in het forensische domein voor documenten 
onderzoek, het analyseren van inkt, het karak-
teriseren van vezels en voor het visualiseren van 
vingerafdrukken. Specifieke absorptie of fluores-
centie spectra van biologische materialen kunnen 

worden gebruikt om de sporen te onderscheiden 
van de omgeving. Door het combineren van ver-
schillende spectrale beelden is de lokalisatie van 
minimale hoeveelheden sporen met hoog contrast 
mogelijk.

Detectie en datering van bloedsporen op 
de plaats delict
Analyse van bloedsporen op een plaats delict 
vormt een belangrijk onderdeel van het forensisch 
onderzoek ter plaatse. Het patroon en de vorm 
van de bloedsporen kan gebruikt worden om een 
reconstructie te maken van de gebeurtenissen. 
Analyse van het DNA kan een indicatie geven over 
de vraag van wie het bloed afkomstig is. Naast deze 
informatie over wat er gebeurd is en wie mogelijk 
bij het delict betrokken is geweest, kan de bloed-
druppel iets vertellen over het moment waarop de 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ondanks 
het grote forensische belang is er op dit moment 
geen techniek beschikbaar om deze informatie uit 
bloedsporen te halen.
Zoals in alle biologische sporen begint in een bloed-
spoor een degradatieproces vanaf het moment dat 
deze buiten het lichaam komt. In een bloeddruppel 
is dat de omzetting van hemoglobine naar met-
hemoglobine, een bruine vorm van hemoglobine, 
en de verdere afbraak naar hemichroom. 
Hierbij is het wenselijk dit proces zonder verstoring 
van het spoor te kunnen volgen. Zo is het mogelijk 
de specifieke spectrale eigenschappen van bloed 
te gebruiken om het bloed met hoog contrast van 
de achtergrond te onderscheiden zonder noodzaak 
van contrastmiddelen. Door temporele spectrale 
verschuivingen in absorptie eigenschappen te 
meten is het mogelijk gebleken een retrospectieve 
tijdsbepaling te doen. Dit leidt tot het kwantificeren 
en documenteren van tijdspaden t.b.v. oplossen 
en onderbouwen van juridische en strafrechtelijke 
procedures.
Het ligt voor de hand om de kleurverandering die 
gepaard gaat met de veroudering van bloedspo-
ren met behulp van spectroscopie te meten. De 
manier waarop de analyse van de spectrale data 
gedaan wordt bepaalt de toepasbaarheid. In het 

Figuur 3: absorptiespectrum van Oxy-hemoglobine 

en Met-hemoglobine.
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groot en nog steeds groeiend probleem. In 2005 lag 
het aantal gerapporteerde gevallen in Nederland 
rond de 110.000, wat betekent dat 3 op de 100 kin-
deren met mishandeling in aanraking zijn gekomen. 
Het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk 
nog veel hoger. Bij een vermoeden van kinder-
mishandeling wordt onder meer gekeken naar het 
gedrag van het kind en dat van de ouders en naar 
de plek van de letsels. Maar doordat de verschijn-
selen in het algemeen zeer aspecifiek zijn, is er 
behoefte aan meer meetbare factoren. Het bepalen 
van de ouderdom van de blauwe plek kan daarbij 
een belangrijke meettechniek worden. Als er meer-
dere plekken van uiteenlopende leeftijd aanwezig 
zijn, kan men bijvoorbeeld denken aan langdurig 
misbruik. En met gegevens over de ouderdom van 
de plekken kunnen verhalen van de betrokkenen 
worden getoetst.
Er is op dit moment geen goede techniek beschik-
baar om de ouderdom van blauwe plekken vast 
te stellen. Wellicht kan spectroscopie hier nu –let-
terlijk– nieuw licht op werpen. Een blauwe plek 
ontstaat door de beschadiging van bloedvaten. 
Daarbij komen rode bloedcellen met daarin het 
eiwit hemoglobine vrij. Dit hemoglobine verspreidt 
zich in de huid en omdat het daar niet hoort te zijn 
gaat het lichaam aan de slag om het af te breken. 
Een van de daarbij gevormde afvalproducten is 
het geelgroene pigment bilirubine. Dit verklaart 
ook het kleurverloop van een blauwe plek met 
toenemende ouderdom. Spectroscopie probeert 
nu de chemische omzetting van hemoglobine naar 
bilirubine, en de daaropvolgende afbraak van bili-
rubine, kwantitatief te meten om de ouderdom 
van de blauwe plek te bepalen. Het verschil met de 
huidige methode, het op het oog beoordelen van 
de kleur, is dat spectroscopie selectief naar voor 
deze reactie belangrijke stoffen kan kijken; deze 
techniek kan namelijk corrigeren voor de andere 
storende pigmenten in de huid die de uiteindelijke 
kleur beïnvloeden.

Letselspreekuur
Voor het opzetten van deze methode is samen met 
het Emma Kinderziekenhuis een project begonnen 

laboratorium, onder gecontroleerde omstandig-
heden is het niet moeilijk de verandering van het 
reflectie spectrum te relateren aan de ouderdom 
van een bloedvlek. Op de plaats delict wordt echter 
onder totaal ongecontroleerde omstandigheden 
gemeten. Er is een groot aantal artikelen versche-
nen waarbij de leeftijd van een bloedspoor werd 
bepaald uit de verandering van de absorptieratio 
bij een aantal golflengten. Ook de ouderdomsaf-
hankelijke verschuiving van de enorme absorptie 
piek van hemoglobine rond 414 nm is gebruikt. 
Het probleem met deze data analyse methode, 
waarin de hoogte of positie van specifieke absorptie 
pieken in het spectrum gebruikt wordt, is dat deze 
ook beïnvloed worden door de kleur en porositeit 
van het substraat. Bovendien kunnen met deze 
methode de reactiesnelheden van de verschil-
lende reactiestappen niet gecorrigeerd worden 
voor omgevingsfactoren als luchtvochtigheid en 
temperatuur.
In het AMC worden spectrale decompositie algo-
ritmen ontwikkeld waarmee we kunnen corrigeren 
voor de hierboven genoemde externe invloeden 
waardoor we in staat zijn de relatieve concentra-
ties van de hemoglobine derivaten te bepalen. In 
de afgelopen jaren hebben we, in nauwe samen-
werking met de eindgebruikers, de methode van 
het laboratorium naar de plaats delict gebracht 
door het ontwikkelen van verschillende prototype 
forensische camera’s. Met steun van subsidies van 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) en de ‘The Hague Security delta’ 
is een tweede ontwikkelingsstap gemaakt met als 
uitkomst een gevoelige forensische hyperspectrale 
camera die voldoet aan de eisen voor gebruik op de 
plaats delict. Op het moment van schrijven wordt 
de techniek verder gevalideerd door het NFI.

Een andere toepassing op het forensisch-medisch 
grensvlak waaraan we in het AMC werken is de 
datering van blauwe plekken als hulpmiddel bij 
het stellen van de diagnose kindermishandeling. 
Dateren betekent het vaststellen van het moment 
van ontstaan, in de forensische context vaak het 
moment van de klap. Kindermishandeling is een 
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Naast de beschreven optische technieken, heb-
ben we ook de thermodynamica gebruikt om een 
belangrijke forensische vraag te beantwoorden; wat 
is het tijdstip van overlijden.
Hiertoe hebben we een computermodel gemaakt 
om aan de hand van de afkoeling van een lichaam 
het Post-Mortem Interval te bepalen. Het com-
putermodel is gebaseerd op de zogenaamde 
eindige-elementenmethode. Het voordeel van deze 
techniek is dat de omstandigheden op de plaats 
delict, zoals een schommelende omgevingstem-
peratuur, de aanwezigheid van stromende lucht 
(wind) of de soort ondergrond en de afmetingen 
en andere eigenschappen van het gevonden stof-
felijk overschot in de tijdsbepaling kunnen worden 
meegenomen.

Eindige-elementenmethode – het principe
Om de afkoeling van een lichaam te simuleren 
wordt gebruik gemaakt van de eindige-elementen-
methode. De dimensies van het gevonden stoffelijk 
overschot worden opgemeten en in het programma 
ingevoerd, net zoals de eigenschappen en posi-
ties van de directe omgeving. Het programma 
converteert dit in een driedimensionaal rooster 
van kubusvormige blokjes met een vaste grootte 
van typisch 1 cm3 waaraan bepaalde thermische 
eigenschappen zijn toebedeeld, passend bij een 
van de materialen: spierweefsel, vet, vloer, water, 
kleding en lucht. Deze thermische eigenschappen 
zijn bijvoorbeeld specifieke warmte, de thermische 
geleidbaarheid van het materiaal en de tempera-
tuur, maar ook wordt er rekening gehouden met 
eventuele stromen van lucht (wind) of water. 
Hiermee wordt het lichaam en de omgeving op het 
moment van overlijden en tijdens het proces van 
afkoelen nagebootst.
Omdat het lichaam na het overlijden de lichaams-
temperatuur niet meer op peil kan houden, zal het 
lichaam langzaam afkoelen (in een omgeving die 
kouder is dan de kerntemperatuur van het lichaam) 
totdat een evenwicht is bereikt met de temperatuur 
van de omgeving. In het AMC computermodel 
wordt de mate van afkoeling berekend door uit 
te rekenen hoeveel warmte de blokjes aan elkaar 

met metingen op het letselspreekuur van de 
Amsterdamse GGD. Hier komen de door de politie 
verwezen slachtoffers van geweld, zodat een foren-
sisch arts een letselbeschrijving kan opstellen. Deze 
kan dan worden toegevoegd aan de aangifte. De 
metingen zijn voor het onderzoek belangrijk omdat 
het gaat om veel letsels waarvan het moment van 
ontstaan bekend is. Dit kan helpen bij het bepalen 
van de invloed van de locatie op het lichaam en 
de leeftijd van het slachtoffer op de snelheid van 
heling van de blauwe plek. Vanwege de mogelijke 
juridische consequenties van datering van een plek 
moet de spectroscopische techniek goed geva-
lideerd zijn voordat zij toegepast kan worden. In 
de afgelopen jaren hebben we de techniek, de 
spectrale camera, geoptimaliseerd en hebben we 
nieuwe inzichten gekregen in welk processen we 
kunnen gebruiken om te dateren. Hiertoe meten 
we met behulp van een spectrale camera de rela-
tieve concentraties van de stoffen die zich in een 
blauwe plek bevinden (hemoglobine en bilirubine) 
om vast te stellen hoe groot de gebieden met een 
verhoogde concentratie van deze stoffen zijn. Voor 
het bepalen van de leeftijd van de blauwe plek 
is de grootte van de hemoglobine en bilirubine 
gebieden essentieel. Met behulp van een hiervoor 
ontwikkeld 3D computer model van de heling van 
blauwe plekken kan vervolgens de leeftijd van de 
blauwe plek bepaald worden. Deze methode wordt 
op dit ogenblik uitgebreid getest en gevalideerd in 
het Emma Kinderziekenhuis.

Ook uit dit werk blijkt weer dat het aantal foren-
sische toepassingen voor medische technieken 
groot is. De wensen van forensisch onderzoekers 
bleken bovendien sterk overeen te komen met de 
eisen die gelden voor de klinische diagnostiek. 
De forensische wetenschap en de klinische fysica 
hebben hetzelfde algemene doel: het lokaliseren 
en karakteriseren van biologisch materiaal in een 
complexe omgeving. Dit moet bij voorkeur gebeu-
ren zonder de sporen aan te raken of aan te tasten 
met contrastmiddelen, en op het plaats delict zelf.
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Figuur 4: Theoretische berekening van het tempera-

tuursprofiel in een cylinder en de phoebe berekening.

Validatie
Na de ontwikkeling van het programma is begonnen 
met validatie door de afkoelingscurve te berekenen 
voor geometrisch eenvoudige objecten waarvan 
de mate van afkoeling ook analytisch zijn te bere-
kenen. Deze curves bleken zeer goed overeen te 
komen (zie figuur 4). Hiermee is gevalideerd dat de 
wetten uit de thermische fysica op correcte wijze 
in het programma zijn geïmplementeerd. De reden 
dat we de afkoeling van het lichaam niet analytisch 
kunnen berekenen is de complexe geometrie van 
het lichaam en de omgeving.
Hierna is begonnen met het valideren van het 
programma met behulp van metingen aan stof-
felijke overschotten direct na het overlijden in het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ook 
deze gevonden temperatuurcurves zijn vergeleken 
met de resultaten van Phoebe (zie figuur 5 en 6 voor 
voorbeelden).

Inmiddels kan worden vastgesteld dat de resultaten 
van Phoebe een zeer goede benadering zijn van 
de werkelijkheid van magere mensen tot mensen 
met een fors postuur. Wanneer een persoon ernstig 
of morbide obees genoemd kan worden, bij een 
Body Mass Index van 30 of hoger en daarmee 
vaak een vetpercentage van 40% en hoger, zijn de 
afwijkingen groter.

Onderzoek van het plaats delict
De benodigde afmetingen van het stoffelijk over-
schot moeten op de plaats delict of eventueel 
later worden opgemeten (bv tijdens de obductie 
of uit een CT/MRI scan). Hiervoor is een lijst met 
benodigde afmetingen beschikbaar.
Door middel van visuele observatie van het plaats 
delict of foto’s daarvan en/of eventueel schrifte-
lijke beschrijvingen daarvan, bijvoorbeeld een 
proces-verbaal, kan de positie waarin het lichaam 
is aangetroffen worden vastgesteld. Op dezelfde 
wijzen kunnen de materialen waaruit de omgeving 
bestaat en de kleding die het stoffelijk overschot 
droeg worden vastgesteld.
Het is noodzakelijk dat op de plaats delict de omge-
vingstemperatuur wordt gemeten. De snelheid van 

zullen afgeven in een kleine tijdstap Δt. Hoeveel 
warmte het ene blokje aan het andere afgeeft volgt 
uit de natuurwetten uit de thermische fysica en 
de ingevoerde en opgezochte eigenschappen van 
de materialen van de blokjes. Dit wordt voor ieder 
blokje in het rooster berekend totdat de tempera-
tuursverdeling op het moment t+Δt bekend is. Dan 
wordt er weer gerekend aan de warmte uitwisseling 
tussen de elementen voor een tijdstap Δt etc. Zo 
kan de temperatuur van alle elementen berekend 
worden in de tijd.
Het programma kan op verschillende punten op 
of in het lichaam de berekende temperatuur na 
een in te stellen tijdsinterval opslaan en het ver-
loop in temperatuur in de tijd grafisch weergeven. 
Ook bevat het programma een mogelijkheid die 
berekent wanneer een bepaald punt de gemeten 
temperatuur heeft bereikt. Indien de temperatuur 
van meerdere punten in of op het lichaam op 
een bepaald moment bekend zijn, kunnen deze, 
via een zogenoemde best fit benadering worden 
gecombineerd. Hierin worden de begin parameters 
binnen een kleine en fysisch realistische marge 
gevarieerd totdat het verschil tussen de metingen 
op het slachtoffer en de uitkomsten van het model 
minimaal verschillen. In beide gevallen zal het 
programma een Post-Mortem Interval teruggeven, 
de meest waarschijnlijke tijd waarop iemand is 
overleden.
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een driedimensionale scan van het lichaam wordt 
gemaakt, waaruit de lichaamsafmetingen kunnen 
worden uitgelezen. Deze afmetingen worden in 
het programma ingevoerd. Uit deze afmetingen 
of door andere medische technieken is ook het 
vetpercentage te berekenen.

Simulatie
Door de gevonden waarden aan het programma 
aan te bieden, kan de afkoeling van het lichaam 
worden gesimuleerd. Het programma zal aan de 
hand van deze simulatie de tijd teruggeven die 
benodigd was om de op een bepaald punt gemeten 

stromende lucht (wind) kan worden gemeten of er 
kan worden aangesloten bij standaarden of door 
derden gemeten gegevens (bijvoorbeeld het KNMI).
Idealiter wordt de (rectaal)temperatuur gedurende 
langere tijd gemeten om ook de af- of toename van 
de temperatuur van het stoffelijk overschot in de 
analyse te kunnen betrekken. Bovendien ontstaat, 
bij het meten aan verschillende punten in of aan het 
lichaam en de resultaten die hieruit kunnen worden 
gehaald, de mogelijkheid om deze met elkaar te 
combineren en te komen tot de eerder genoemde 
best fit benadering.
In de toekomst wordt het wellicht mogelijk dat 

Figuur 5: twee grafieken van gesimuleerde (blauw) en gemeten (rood) afkoelingscurves van eenzelfde overle-

den persoon.
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Figuur 6: twee grafieken van gesimuleerde (blauw) en gemeten (rood) afkoelingscurves van eenzelfde overle-

den persoon.

Door onderzoek te doen op het grensvlak van 
verschillende wetenschappelijke disciplines als 
natuurkunde, geneeskunde, scheikunde en de 
forensische wetenschap hebben we in korte tijd 
een aantal technieken ontwikkeld waarmee we 
belangrijke forensische vragen kunnen beantwoor-
den. Kortom, rondkijken buiten de grenzen van 
het eigen bureau, de eigen discipline, het eigen 
vakgebied kan veel opleveren en leidt vaak tot 
verrassende ideeën en nieuwe inzichten aan beide 
zijden van de grens.

temperatuur te bereiken.
Indien een langere tijd is gemeten kunnen deze 
resultaten worden vergeleken met de gesimuleerde 
waarden om ook de mate van temperatuursveran-
dering binnen een zekere tijdsspanne te bepalen. 
Naarmate de gesimuleerde mate van afkoeling meer 
overeenkomt met de gemeten mate van afkoeling, 
zal de uitkomst van het gevonden Post-Mortem 
Interval waarschijnlijker worden.

Tot Slot
In dit uur heb ik aangegeven welke rol natuurkunde 
kan spelen binnen het forensische onderzoek. 
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Inleiding
In de komende drie kwartier wil ik u graag iets 
vertellen over mijn werk. Ik ben hoogleraar in de 
experimentele natuurkunde in Leiden en zal om te 
beginnen iets vertellen over de experimenten die ik 
samen met anderen doe, met behulp van de blinde 
microscopen die we bouwen.
Daarnaast hoop ik ook dat het me zal lukken om 
u mee te nemen in de denkwijze van de natuur-
kundige bij het bedenken van nieuwe dingen en 
helaas natuurlijk ook bij het bedenken van dingen 
die achteraf al eerder door andere mensen blijken 
te zijn bedacht.

De experimenten doen we aan de universiteit. In 
de oorspronkelijke betekenis van het woord wordt 
met ‘universiteit’ de gemeenschap van studenten 
en docenten aangeduid. Idealiter is de universiteit 
een plek waar jonge mensen gevormd worden op 
allerlei vlakken zodat ze na hun studie een stevige 
basis hebben, waar ze nog heel lang mee voort 
kunnen. Want er is meer in het leven dan kennis of 
experimenteren.

Kort samengevat komt het erop neer dat ik eerst 
iets zal vertellen over de blinde microscoop en 
zijn toepassingen. Daarna wil ik u meenemen in 
de denkwerelden van de natuurkundige omdat ik 
wil uitleggen dat de nieuwe microscoop die we nu 
bouwen ook een prachtig experiment is over één 
van de fundamenten van de natuurkunde.

Tastmicroscoop
In mijn onderzoek probeer ik nieuwe manieren te 
vinden om hele kleine dingen zichtbaar te maken. 
Dingen die zo klein zijn dat wij mensen ze niet kun-
nen zien. Dat kunnen biologische of biomedische 
dingen zijn, zoals de micropartikels die we samen 
met een oncologe, professor Susan Osanto, met 
Rogier Bertina, Yuana en anderen van het LUMC 
bestuderen.
Kleine deeltjes, tienduizend keer kleiner dan een 

Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp
Interface Physics

Universiteit Leiden

http://www.physics.leidenuniv.nl/oosterkamp

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

20 oktober 2014.

 – Van deze lezing is helaas geen video opname 

beschikbaar.

Samenvatting van de lezing:
Is het mogelijk om MRI's (Magnetic Resonance Images) 

te maken met een blinde microscoop of atoomkracht-

microscoop? Deze bevat een scherpe naald die een 

oppervlakte aftast als een soort blindengeleidenstok. 

De beweging die ontstaat door de krachten tussen de 

naald en het object, valt te meten en in beeld te bren-

gen. Hiermee wordt getracht MRI’s te maken, zodat 

hele kleine objecten, zoals celstructuren, kunnen wor-

den gescand. Dit is nodig omdat de huidige techniek 

van de elektronenmicroscoop biologische structuren 

aantast en aan het einde is van haar ontwikkeling.

Deze ontwikkeling is nu vijf jaar gaande en het kan 

nog wel vijf of tien jaar duren voor het lukt om met de 

blinde microscoop celstructuren te scannen, áls het 

lukt. Wetenschappelijk onderzoek is een effectief mid-

del om studenten te trainen in het oplossen van pro-

blemen en in abstract denken. Het stimuleert ons om 

aan een reis te beginnen waarvan we niet weten hoe 

die eindigt. Dit onderzoek naar de blinde microscoop 

is hiervan een goed voorbeeld. Het toont het belang 

van het proces van wetenschappelijke experimenten.

- - -

1.3  De blinde microscoop:
van MRI op nanoschaal tot academische vorming
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millimeter, die misschien kunnen verklaren waarom 
mensen met bepaalde soorten kanker, in het zieken-
huis belanden… met een blóedstollingsprobleem 
nog voordat de kanker bij ze is vastgesteld.
Toen we de micropartikels op een nieuwe manier 
gingen bekijken met een andere microscoop dan 
mensen tot dan toe hadden gedaan, had dat heel 
wat voeten in de aarde. We hebben eerst heel veel 
experimenten gedaan die mis gingen voordat we 
wisten hoe het moest. Toen het lukte zagen we dat 
er duizend keer meer van die deeltjes in ons bloed 
blijken te zitten, dan andere onderzoekers voor 
ons hadden gedacht. Zij konden namelijk alleen de 
grootste micropartikels tellen.
Het zou goed zijn als we in de toekomst die deeltjes 
makkelijker zouden kunnen bestuderen zodat we 
meer kunnen leren over de relatie tussen trombose 
en kanker. Het is nu eenmaal bij kanker erg belang-
rijk om er zo vroeg mogelijk achter te komen of 
iemand het heeft.
We bestuderen ook andere kleine dingen, bijvoor-
beeld om te ontrafelen wat er mis kan gaan met 

het weefsel in de belangrijkste slagader van ons 
lichaam, de aorta, zie figuur 1. Het weefsel in de 
wand van de aorta is gemaakt van kleine vezeltjes 
of fibers. We hebben gezien dat de fibers soms niet 
goed aan elkaar klitten. Dit zou kunnen verklaren 
waarom de aorta bij meer dan tien mensen in 
deze zaal vanaf hun 60e levensjaar langzaam zal 
opzwellen als een ballon. We hebben nu de eerste 
stappen gezet om te onderzoeken of deze afwijking 
het gevolg of juist de oorzaak is van een chronische 
ontsteking die vaak met een aneurysma samengaat. 
Omdat de fibertjes in de aorta en de micropartikels 
zo klein zijn, gebruik ik in mijn experimenten graag 
een bijzondere microscoop: hij is namelijk blind. 
Het is te vergelijken met een blindenstok. Daarmee 
kan ik de ribbeltjes op de voorkant van het katheder 
prima voelen. Als ik de stok heen en weer beweeg 
en goed voel of de stok misschien doorbuigt voel 
ik dat hier een ribbeltje zit en dan nog een tweede 
er vlaknaast.
Het bijzondere aan deze blinde microscoop is dat hij 
ook werkt voor oppervlakken die veel kleiner zijn. 
Ook als de ribbeltjes 10 tot 100 miljoen keer kleiner 
zijn of 100 miljoen keer dichter bij elkaar staan, dan 
werkt deze tastmicroscoop nog steeds. Op de tast 
kan deze microscoop de bobbeltjes nog steeds 
onderscheiden.
Mijn mentor in Leiden, professor Joost Frenken, 
gebruikt deze techniek onder andere om chemische 
reacties te bestuderen op hele kleine metaaldeel-
tjes. De reacties namelijk, zoals die in de katalysator 
van een auto plaatsvinden, waar giftige gassen 
moeten worden omgezet in minder schadelijke 
gassen.

De taal van de wiskunde
Natuurkundigen gebruiken de taal van de wis-
kunde bijvoorbeeld om te beschrijven waarom het 
licht dat we met onze ogen kunnen waarnemen 
niet zo geschikt is om hele kleine dingen die vlak 
naast elkaar zitten, goed van elkaar te kunnen 
onderscheiden.
De taal van de natuurkunde is een wonderlijke taal 
en heeft heel veel met wiskunde te maken. Ik zal 
een voorbeeld geven aan de hand van het krulsnoer 

Figuur 1: (links) Een 3D reconstructie, gemaakt met 

behulp van confocale (optische) microscopie, van een 

stukje van 200 micrometer van de adventitia (buiten-

ste laag) van gezond aorta weefsel. De collageen ve-

zels vormen een soort tagliatella achtige vezels die in 

elkaar grijpen. (rechts) Histogrammen van de geme-

ten stijfheid van aorta weefsel (opnieuw de adventitia) 

voor gezond weefsel en twee soorten afwijkend weef-

sel. Het blijkt dat gezond weefsel min of meer dezelfde 

stijfheid heeft ongeacht of je het indenteert met een 

scherpe of een botte naald. Voor Marfan of Aneurisma-

tisch weefsel is dat erg verschillend.
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aan een ouderwetse telefoon. Dit snoer komt me nu 
heel goed van pas omdat het gemakkelijk uitrekt. 
En door de spiraal is het ook nog weer net wat 
zwaarder dan een gewoon touw of elastiek. Dat 
samen maakt dat een trilling heel langzaam van de 
ene kant naar de andere kant gaat.
Let op, ik ga het snoer nu laten wiebelen. Als ik dat 
langzaam doe ziet dat er zo uit. En als ik dat sneller 
doe, precies twee keer zo snel, dan krijgt de trilling 
een compleet ander patroon. Als ik het drie keer zo 
snel doe ziet u dit…

De verschillende vormen die het trillende tele-
foonsnoer maakt zijn niet toevallig zo met van die 
boogjes. Deze vorm heeft een naam. Het heet ‘de 
sinus-vorm’.
Achter de sinus-vorm gaat een prachtige wiskun-
dige werkelijkheid schuil die in allerlei verschillende 
situaties in onze wereld de kop op steekt. De Griekse 
wijsgeer Plato legde dat mooi uit. Het is alsof er een 
andere werkelijkheid bestaat die nog mooier is dan 
die, die wij gewend zijn. Hij noemde dat de wereld 
van de vormen. Onze werkelijkheid is daar een soort 
schaduw van.
De sinus is zo’n vorm, hij is mooi om zijn eenvoud 
en duikt op allerlei plaatsen op. Bijvoorbeeld bij 
een rechthoekige driehoek als je wilt weten wat de 
verhouding is tussen de overstaande zijde en de 
schuine zijde. 
Maar ook weer als je de exponent neemt van een 
complex getal. E tot de macht i keer x, eix, waarbij 
i de wortel is van -1, geeft ons ook weer een sinus 
te zien.
Het is een kunst apart om de verschillende wis-
kundige concepten op de juiste plekken te leren 
herkennen en toe te passen. 

Trompet 
Een trompet is geen telefoonsnoer, maar voor 
een natuurkundige scheelt het niet veel. Weet u 
waarom?
De luchtdruk in de trompet is binnen in de buis niet 
overal gelijk, en verplaatst zich, met de snelheid 
van het geluid, van het mondstuk naar het einde 
van de beker en terug. Omdat die snelheid is veel 

groter dan de snelheid waarmee een trilling in het 
telefoonsnoer zich zonet verplaatste, is de trilling 
veel sneller. De verschillende frequenties horen wij 
als de verschillende toonhoogtes van de trompet.
Maar aan de basis van het verschijnsel ligt hetzelfde 
wiskundige concept, de sinus vorm.

Abstractie
Soms zijn de wiskundige concepten best wel inge-
wikkeld. Kinderen op de lagere school maken dat 
al mee. Bij rekenen leer je meestal in groep 6 over 
breuken. Je weet dan natuurlijk al wat een half 
brood is, maar grote mensen willen graag dat je ook 
weet wat één vijfde brood is. Of twee/vijfde brood. 
Als je voor het eerst leert wat breuken zijn is dat 
ingewikkeld en moet je daar een poos aan wennen. 
Op een gegeven moment moet je zelfs begrijpen 
wat er bedoeld wordt als je 10 moet delen door 
drie kwart. Je moet ‘vermenigvuldigen met het 
omgekeerde’ zeggen ze dan.
Om dat te begrijpen moet je soms je hersens een 
beetje oprekken, en als dat lukt, dan is ‘vermenig-
vuldigen met het omgekeerde’ geen trucje meer. 
Dan snap je waarom het tien keer vier gedeeld door 
drie moet zijn.

De kwantum mechanica en de algemene relativi-
teitstheorie zijn andere voorbeelden van werelden 
die een schaduw zijn van een mooie wiskundige 
vorm. We leven namelijk in een vrij bizarre wereld. 
In elk geval, als je probeert te begrijpen waarom 
elektrische stroom uit het stopcontact wel door een 
koperdraadje gaat maar niet door glas, bijvoorbeeld.

Die wereld van elektronen en atomen is anders dan 
de grote wereld die wij gewend zijn. In de wereld 
van de kwantum mechanica, zorgen de elektronen 
ervoor dat de atomen bij elkaar blijven en mole-
culen kunnen vormen die niet uit elkaar vallen. 
Atoomkernen zijn namelijk statisch geladen en net 
als je haren die uit elkaar gaan staan als je statisch 
bent zouden atoomkernen ook elkaar wegduwen. 
De elektronen houden het bij elkaar, maar dat kun-
nen de elektronen alleen maar omdat ze tegelijk op 
meerdere plaatsen kunnen zijn. Elektronen zijn op 
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omdat de ruimte krom is gaat de aarde toch om 
de zon heen, ook al gaat de aarde rechtdoor. Er is 
in deze voorstelling dus geen zwaartekracht meer, 
want die is al verrekend in de kromming van de 
ruimte. De zwaartekracht van de zon maakt de 
ruimte gekromd.

Een bacterie een miljoen keer uitvergroten
Ik ga u nu meenemen naar de wondere wereld die 
ons te wachten zou staan als we met een echte 
supermicroscoop naar bijvoorbeeld een bacterie 
zouden kunnen kijken.
Ik hoop immers dat ik ooit een microscoop kan bou-
wen waarmee we alle atomen van bijvoorbeeld een 
klein stukje van een bacterie te zien zouden krijgen. 
Daarvoor moet ik u uitleggen hoe klein een atoom 
is. Vroeger dacht ik altijd dat een atoom oneindig 
klein was. Maar dat is niet zo. Een atoom is maar 
een miljoen keer kleiner dan een zoutkorreltje. Er 
passen zes of acht zout korreltjes naast elkaar in een 
millimeter.

te vatten als deeltjes, maar ze hebben tegelijkertijd 
ook een golfkarakter, zie figuur 2.
Dat is de kwantum mechanica en het duurt echt 
een paar jaar om daar aan te wennen. Maar het blijft 
bizar. Ook omdat we na honderd jaar nog steeds 
niet begrijpen waarom de regels van de kwantum 
mechanica niet op blijven gaan voor onze grote 
wereld terwijl onze grote wereld wel uit die kleine 
deeltjes is opgebouwd. Atomen en elektronen kun-
nen op meerdere plekken tegelijk zijn, maar een 
stoel is nooit op twee plekken tegelijk.

Om dit beter te begrijpen kijken we naar de alge-
mene relativiteitstheorie. In deze theorie spreken 
we over ruimte niet alsof het een soort driedimen-
sionaal ruitjespapier is, maar we nemen aan dat 
de ruimte vervormd is. De ruitjes zijn niet langer 
ruitjes, maar kunnen kromme vormen aannemen. 
Er ontstaat dan een zogenaamde kromme ruimte. 
Een aansprekend voorbeeld van een gekromde 
geometrie is in figuur 3 weergegeven.
De algemene relativiteitstheorie beschrijft hoe 
massa, bijvoorbeeld de massa van de zon, ervoor 
zorgt dat de ruimte krom wordt. De aarde vliegt 
door deze ruimte altijd rechtdoor omdat niemand 
aan de aarde loopt te trekken of te duwen. Maar 

Figuur 2: Elektronen zijn deeltjes en golven tegelijk. 

(a) De camera die elektronen kan waarnemen, beeldt 

deze één voor één af, zodra een pixel geraakt wordt 

door een elektron. (b, c, d) Het gedrag van de elek-

tronen wordt beschreven door een golfvergelijking, 

dit wordt beter zichtbaar naarmate meer elektronen 

afgebeeld zijn.

Figuur 3: Een voorbeeld van een gekromde geome-

trie, in dit geval de Anti-de Sitter geometrie. In deze 

afdruk van Escher zijn de hoeken van de punten van de 

vissen (bijvoorbeeld de neus of de staart) voor elke vis 

hetzelfde, maar de afmetingen van de vissen worden 

kleiner naarmate je verder uit het centrum gaat. Naar 

de rand toe zijn er oneindig veel vissen.
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verplaatsen. Dat soort dingen. We willen dus graag 
onder het oppervlak van de bacterie kunnen kijken 
maar wel alle atomen afzonderlijk zien. En dat kan in 
de toekomst, hopelijk, met de microscoop die we nu 
met een groepje wetenschappers en technici aan 
het bouwen zijn.

MRFM: Magnetische resonantie kracht 
microscopie
Drie mannen in de Verenigde Staten, John Sidles, 
Daniel Rugar en John Mamin, hebben ongeveer 
20 jaar geleden een techniek bedacht en voor 
het eerst uitgeprobeerd. Het heet Magnetische 
Resonantie Kracht Microscopie en maakt gebruik 
van magnetisme. Deze techniek vertoont een boel 
overeenkomsten met de MRI scanner in het zieken-
huis. Atomen blijken van binnen namelijk vaak een 
heel klein magneetje te hebben. In een magneet-
veld gaan ze tollen. En met behulp van radiostraling 
kun je de tolletjes een dansje laten doen.
Om de magneetjes te voelen die zich binnenin een 
eiwit bevinden, bevestigen we een kleine magneet 
op de blindenstok, zie figuur 4. Door de aantrek-
kings- en afstotingskrachten tussen magneten zal 
de beweging van de magneetjes binnenin een eiwit 
van de bacterie de blindenstok laten bewegen! 
Wanneer je op deze manier individuele magneetjes 

Een miljoen is heel veel. Een miljoen is namelijk 
duizend keer duizend. Als je een millimeter duizend 
keer groter maakt heb je al een meter. Nog eens 
duizend keer groter is een kilometer.
Dus om iets dat een millimeter groot is een miljoen 
keer te vergroten moet ik het zo groot maken als 
een kilometer.

Eiwitten
Omdat alles nu een miljoen keer is vergroot zijn 
atomen niet langer oneindig klein. Ze zijn nu zo 
groot als een korreltje zout.
De oude Grieken hadden het al bedacht. Alles om 
ons heen is opgebouwd uit kleine bouwstenen. 
Onzichtbaar kleine legoblokjes die op heel veel 
verschillende manieren aan elkaar geklikt kunnen 
worden. Er zijn meer dan honderd verschillende 
soorten atomen of legoblokjes en ze hebben alle-
maal een naam die we afkorten met één of twee 
letters. Met drie atomen, twee H-tjes en één O-tje 
bouw je bijvoorbeeld een water molecuul, H2O, dat 
is dan zo groot als een kleine speldenknop.
Of je bouwt me één C-tje en twee O-tjes een ander 
molecuul, CO2. Dat is een molecuul dat tegenwoor-
dig vaak in het nieuws is.
En aan duizend of tienduizend legoblokjes heb je 
genoeg om de prachtigste eiwitten te bouwen. Een 
eiwit van tienduizend legoblokjes is ongeveer vijf 
nanometer groot, zo groot als een klein korrelig 
stukje kauwgom.
Het bijzondere aan de eiwitten is dat ze alleen of 
samen met andere prachtige machientjes vormen. 
Bijvoorbeeld machientjes die een paar peddels kun-
nen laten bewegen. Of machientjes die antibiotica 
moleculen doormidden kunnen knippen zodat de 
bacterie niet meer dood gaat van de antibiotica.
Om meer te leren over hoe deze machientjes wer-
ken en ook hoe ze samenwerken zouden we ze 
graag beter willen kunnen zien.
We willen hun vorm zien en dan niet alleen de bui-
tenkant, zoals met de blindenstok mogelijk is, maar 
vooral ook de onderdelen binnenin de machine. 
Als je wilt weten hoe een stofzuiger werkt, maak 
je de stofzuiger open om te zien wat er allemaal 
inzit. Koperdraad, magneten en schoepen die lucht 

Figuur 4: Een opname gemaakt met een elektronen-

microscoop van een krachtsensor (blinden geleide-

stok) die net wordt voorzien van een klein bolvormig 

magneetje. De krachtsensor is meer dan 100 microme-

ter lang. De magneet is 4 micrometer in diameter.

(Usenko et al., Arxiv 1007.1572)
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wel kunnen bedenken maar dat experimenten niet 
maar zo in één keer lukken. 

Om de kracht van de magneetjes te meten, willen 
we kunnen meten of de blindenstok doorbuigt. Om 
te beginnen zou het dus fijn zijn als de blindenstok 
heel mooi stil staat.
Alles wat warm is trilt, en om onze krachtsensor stil 
te zetten helpt het enorm om hem koud te maken. 
Daarvoor moeten we het erg koud maken. Dat 
gebeurt in stappen, zie figuur 5, tot een tempera-
tuur van 10 milliKelvin. Een honderdste graad boven 
de laagst mogelijke temperatuur. De temperatuur 
waarbij alles stil staat. 
Dan zijn er radiopulsen nodig die het magneetje 
laten tollen en z’n dansje laten doen. 

in de eiwitten kunt voelen, dan zou je precies te 
weten kunnen komen waar de atomen binnen in 
de machientjes zitten. Misschien leren we dan hoe 
de machientjes, de eiwitten, ervoor zorgen dat een 
bacterie kan leven.

Hele kleine krachten
Ik zal vertellen hoe klein de krachten zijn die deze 
nieuwe microscoop zal moeten gaan meten. De 
magneetjes in een atoom zijn namelijk heel klein.
Hoe klein is dan de kracht die onze microscoop 
moet kunnen voelen? 
Laat ik beginnen bij het gewicht van een pak suiker 
of liever van twee pakken Droste Cacao. 
De kracht waarmee de aarde aan de Cacao trekt 
en daardoor de blindenstok doet doorbuigen is 10 
Newton. Nu gaan we de kracht steeds met stappen 
van duizend kleiner maken. Een theelepel cacao 
is duizend keer lichter dan twee pakken, dan is de 
kracht 10 milliNewton en de doorbuiging is dan ook 
navenant kleiner. Als we nog een stap terug gaan 
komen we bij 10 microNewton en nog een keer 
1000 keer kleiner zitten we op 10 nanoNewton. Dat 
vinden we nog best wel een grote kracht. Duizend 
keer kleiner dan hebben we 10 picoNewton, dat is 
de kracht die een motor eiwit binnen in een cel kan 
ontwikkelen. Maar dan zijn we er nog niet: duizend 
keer kleiner is 10 femto Newton, dan krijgen we 10 
attoNewton, en daarna 10 zeptoNewton dat is wat 
we moeten gaan meten. Het heet trouwens Zepto 
omdat het zeven stappen van duizend waren. Sept 
is namelijk zeven. Net als in septiem of september.
Maar zo klein is die kracht dus. 7 keer duizend achter 
elkaar. Duizend keer duizend keer duizend keer 
duizend …. keer kleiner dan het gewicht van twee 
pakken cacao. En dat is niet gemakkelijk te meten.

Elektronische en Fijn Mechanische Dienst
Dat is misschien een goed moment om iets meer 
te zeggen over wat er allemaal komt kijken bij het 
bouwen van deze microscoop. Het zal u duide-
lijk zijn dat niemand in z’n eentje een dergelijke 
microscoop zal proberen te gaan bouwen. Ik hoop 
ook dat u begrijpt dat studenten, promovendi, 
en gepromoveerden deze microscoop misschien 

Figuur 5: Veel van onze experimenten vinden plaats 

bij zeer lage temperaturen. De koelkast is in deze foto 

ontdaan van de thermoskannen (grote cilindrische va-

cuüm vaten) die voor de benodigde isolatie moeten 

zorgen. Hoe dieper in de koelkast, hoe kouder het 

wordt. Iedere plaat bereikt een lagere temperatuur 

dan de bovenliggende, zoals aangegeven.

 kamertemperatuur

 ~50 K = -223 oC

 10 mK = -273,14 oC

 50 mK = -273,1 oC

 ~1 K = -272 oC

 ~4 K = -269 oC



29

1.3  De blinde microscoop

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 93

van droom. Dit experiment hoopt al die werelden 
namelijk te verbinden.

Geïnspireerd door Roger Penrose en in navolging 
van mijn collega in de experimentele natuurkunde, 
Dirk Bouwmeester, bereiden we nu een experi-
ment voor dat heel erg lijkt op de microscoop. 
Aangespoord door Jan Zaanen, mijn mentor bij 
de theorie, willen we die vreemde kant van de 
kwantum mechanica verder ontleden. 
Samen met Dirk Bouwmeester en enkele collega’s 
uit Delft willen we gebruik maken van die kwantum 
eigenschappen van elektronen om te proberen om 
de blindenstok op twee plekken tegelijk te laten 
zijn. 
Het magneetje binnen in een elektron kan tegelijk 
omhoog en naar beneden wijzen. En het kan de 
blindenstok dan tegelijk aantrekken en afstoten.
Nou zult u zeggen, dat is zeker weer zo’n experiment 
dat nooit de eerste keer zal lukken. Het is misschien 
wel een experiment dat nooit gaat lukken. Onze 
ervaring is namelijk dat een zwaar ding, zoals een 
stoel, niet op twee plaatsen tegelijk kán zijn. Een 
natuurkundige die de kwantum mechanica goed 
begrijpt, snapt niet waarom dat zo is. Elektronen 
en atomen kunnen namelijk probleemloos op twee 
plaatsen tegelijk zijn. En een stoel is opgebouwd uit 
atomen en elektronen. Waarom kan de stoel dan 
niet wat de elektronen en de atomen wel kunnen? 
Ik denk dat het komt omdat de kwantum mechanica 
zich in een niet gekromde ruimte afspeelt. Wanneer 
de ruimte niet meer netjes recht is, lukt het niet 
meer helemaal om de wiskunde van de kwantum 
mechanica goed op te schrijven. Zware dingen 
zorgen ervoor dat de ruimte krom wordt en we 
begrijpen nog lang niet wat er dan met de kwantum 
mechanica gebeurt. Ik hoop dat het doen van expe-
rimenten en het nadenken over de experimenten 
ons op het goede spoor kan brengen. 

Het experiment moet natuurlijk beschermd wor-
den tegen magnetische invloeden van buitenaf. 
Daarvoor plaatsen we het experiment binnenin een 
supergeleidende pot die heel netjes dicht moet 
blijven ondanks dat er allemaal draadjes naar bin-
nen en naar buiten gaan. Eigenlijk is het een pot in 
een pot in een pot.
Tot slot moet de blindenstok heel precies verplaatst 
kunnen worden. Want we moeten met meer dan 
atomaire precisie de magneet aan de blindenstok 
bij de magneetjes van het eiwit in de buurt zien te 
krijgen en dan een eindje opschuiven om het vol-
gende magneetje te voelen. Dat is een enorme klus.

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan allen die 
hielpen om dat allemaal werkend te krijgen. We 
zijn nu bijna vier jaar bezig. We meten de beweging 
van de blindenstok op een compleet andere manier 
dan de paar andere groepen die wereldwijd aan 
deze techniek werken, in de hoop dat we daardoor 
kleinere krachten zouden kunnen gaan meten. Al na 
twee jaar bouwen en experimenteren konden we 
samen laten zien dat onze blindenstok de koudste 
en gevoeligste van de wereld is. 
Afgelopen jaar hebben we de eerste magneet-
jes gevoeld en we hebben goede redenen om te 
mogen hopen om nog voor de zomervakantie 
de eerste afzonderlijke atomen te kunnen gaan 
onderscheiden op basis van het magnetisme van 
hun elektronen. Als we dat straks binnen vijf jaar 
klaar hebben gespeeld dan hebben we iets bereikt 
waar we samen echt trots op mogen zijn.

Tot slot wil ik u nog vertellen over een andere kant 
van de mooie microscoop, waar ik overdag hard aan 
werk om de reis naar de atomaire wereld van het 
bacterie ooit mogelijk te maken. 
Maar ik heb u ook verteld over nog twee werelden. 
Die van de kwantum mechanica, waar elektronen 
op meerdere plaatsen tegelijk kunnen zijn en de 
wereld van de algemene relativiteitstheorie, waar 
de ruimte krom is. 
Die hebben ook met de microscoop te maken. Het 
experiment waar ik nu over kom te spreken moet 
u maar zien als het experiment waar ik ’s nachts 
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Het menselijk lichaam bestaat uit 3,7x1013 
cellen, een indrukwekkend aantal, 
vooral wanneer voluit geschreven: 

37.000.000.000.000. De eerste vragen die een 
wetenschapper stelt bij het lezen van zo’n 'feit' 
is: hoe weten we dat? klopt het wel? Na jaren van 
onduidelijkheid was er gelukkig iemand die het 
antwoord in 2013 gepubliceerd heeft (Bianconi et 
al., 2013). Het getal was verkregen zoals verwacht: 
door optellen van berekende en geschatte getallen 
van elk individueel weefsel. Een enorme klus met 
een grote foutenmarge, dus het laatste woord is er 
nog niet over geschreven.

Die 37 biljoen cellen zouden nooit kunnen func-
tioneren als een enkel organisme als ze niet sterk 
zouden samenhangen, zowel door binding aan 
elkaar, contacten, als door communicatie, op afstand 
alsook direct. De cel is de eenheid van leven, waarin 
zich alle informatie bevindt van het organisme. De 
eiwitten zijn voor het overgrote deel de moleculen 
die het werk doen, zoals in een skeletfunctie, als 
boodschapper en ontvanger binnen een cel maar 
nadrukkelijk ook tussen cellen, als enzymen (de 
biokatalysatoren), machinerieën en voor elk proces 
ondersteunende eiwitten, want geen enkel eiwit 
werkt alleen. De bevruchte eicel is een gespecia-
liseerd voorbeeld van een enkele cel waaruit een 
compleet organisme groeit, maar elke andere cel 
heeft de potentie in zich om uit te groeien tot 
een ander type cel, zoals we nu ook weten uit de 
praktijk van geïnduceerde pluripotente stamcel-
len die bijvoorbeeld uit huidfibroblasten worden 
gemaakt (Gurdon & Yamanaka, Nobelprijs 2012). 
De term cel werd bedacht door Robert Hooke, die 
in opdracht van de koning van Engeland, Charles II, 
voor de Royal Society onder andere een dun plakje 
kurk microscopisch bekeek en tekende. Hij noemde 
de hokjes die hij zag cellen en schreef een prachtige 
analyse over wat dit zou kunnen zijn. Nu weten 
we dat hij de celwanden zag die over blijven als 
de celinhoud verdwenen is. Planten- en gistcellen 

Mw. prof. dr. L.J. Braakman
Cellular Protein Chemistry

Bijvoet Center for Biomolecular Research

Faculty of Science, Universiteit Utrecht

http://cellular-protein-chemistry.nl

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

3 november 2014.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Het nevenstaande artikel is geschreven door Ineke 

Braakman met haar collega Bertrand Kleizen.

Samenvatting van de lezing:
Eiwitten zijn bekend, vooral van ons voedsel: kippenei, 

vlees, vis of noten. Eiwitten zijn overal waar leven is; 

het zijn de werkers van ons lichaam. Hemoglobine en 

insuline zijn eiwitten, vrijwel alle enzymen zijn eiwit-

ten, actine en tubuline, zonder welke onze spieren 

niet kunnen samentrekken, evenals het collageen dat 

onze huid elastisch maakt. Eiwitmoleculen zijn kettin-

gen van bouwstenen (aminozuren) die goed gevou-

wen moeten zijn om te kunnen functioneren. Tijdens 

het vouwen van zo'n jong eiwit is er grote kans op 

ongewenste interacties met andere jonge eiwitten. 

Daarom begeleiden moleculaire chaperonnes het 

vouwen en voorkomen aggregatie, essentieel voor 

het voorkomen van stress in onze cellen.

In deze lezing werd besproken hoe eiwitten vouwen, 

hoe chaperonnes werken en waarom dit essentieel is 

voor gezondheid. Dit onderzoek raakt aan de genees-

kunde (bijvoorbeeld virusinfecties, veroudering en 

erfelijke ziekten als taaislijmzieke) en aan de biotech-

nologie (zoals de productie van insuline of vaccins).

- - -

1.4  De chaperonnes van eiwitten:
zonder hen geen leven



1.4  De chaperonnes van eiwitten

32

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 93

hebben een celwand, maar zoogdiercellen niet. Alle 
cellen hebben een celmembraan, een dubbele laag 
van vetten (lipiden), en zoogdiercellen bevatten 
met name veel interne membranen, die interne 
compartimenten omsluiten, de zogenaamde orga-
nellen. Elk organel wordt gedefinieerd door de 
eiwitten en de lipiden die het bevat, en de daaruit 
volgende functie.

Het centrale dogma in de biologie zegt dat eiwit-
ten worden gecodeerd door mRNA dat gecodeerd 
wordt door ons DNA. Dat is waar voor elke vorm van 
leven, en dus in elke cel, de eenheid van leven. Die 
vertaling van gen naar eiwit is in principe 1:1 maar 

door modificaties en regulatie op elke stap kan een 
enkel gen coderen voor vele tientallen eiwitten 
die tijdens hun levenscyclus en functioneren ook 
nog eens tal van reversibele en irreversibele modi-
ficaties kunnen ondergaan. Met name in hogere 
organismen zijn uitzonderingen overvloediger dan 
het centrale dogma en is alles gereguleerd. De 
eiwitten in onze cellen komen voort uit 'slechts' 
20-25 duizend genen, en de complexiteit van een 
mens ontstaat dus door een som van alle modifica-
ties, regulatie, en het netwerkgedrag van eiwitten.

Identiteit van een organel maar ook van een cel 
wordt bepaald door de moleculen, met name de 
eiwitten die er resideren. Toch is er een basis die 
door alle cellen gedeeld wordt, en daarin hoort wat 
we de ‘tweede genetische code’ zouden kunnen 
noemen. Dat is de code voor de 3-dimensionale 
structuur van een eiwit die in de aminozuurketen 
van dat eiwit besloten ligt (Anfinsen, Nobelprijs 
1972). Het ribosoom (een enorm 4,2 MDa eiwit-
RNA-complex, één van de grootste en belangrijkste 
machines van een cel) maakt een eiwit door één 
voor één de aminozuren aaneen te rijgen als kra-
len aan een ketting. Om een functioneel eiwit 
te worden moet deze kralenketting oprollen en 
samenballen tot een compacte vorm, een pro-
ces dat ‘eiwitvouwing’ heet. Figuur 1 toont de 
structuur van een groot transporteiwit, CFTR, en 
figuur  2 toont vergroot de structuur van een deel 
van dit eiwit, van 1 domein, het NBD1. Elke struc-
tuur is slechts 1 keten met maar 2 uiteinden, een 
N- en een C-terminus, en het is onmiddellijk helder 
dat dit vouwingsproces ingewikkeld is, met grote 
kans op fouten. Zo’n structuur is te beschrijven 
als een gymnastiekoefening met lint waarbij de 
spiralen en lussen en haarspelden in de lucht blijven 
staan. Christian Anfinsen heeft al in de jaren 1950 
bewezen dat de (tertiaire) eiwitstructuur bepaald 
wordt door de (primaire) aminozuurvolgorde. Zijn 
Nobelprijswaardige werk toonde dat een gezuiverd 
ontvouwen (gedenatureerd) eiwit de nodige en vol-
doende informatie beschikt voor die 3D-structuur 
(Anfinsen, 1973).

Figuur 1: Drie-dimensionaal structuurmodel van 

CFTR, het cystic fibrosis-gerelateerde eiwit met ABC-

transporterstructuur. Dit eiwit is een enkele amino-

zuurketting die tot een compacte machinerie vouwt. 

Het eiwit bestaat uit 5 domeinen, waarvan de kleuren 

overeenkomen met die van het eiwitmodel in figuur 4.
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De interacties binnen een eiwit en tussen eiwitten 
zijn niet anders dan die van andere moleculen, 
behalve dan dat in aantal de waterstofbruggen ver 
in de meerderheid zijn; daarnaast zijn er elektrosta-
tische krachten en Van der Waalskrachten, evenals 
hydrofobe effecten. Aangezien onze cellen (en ons 
lichaam) voor 70% uit water bestaan zullen veel 
eiwitten zich in een waterig milieu bevinden en 
daarom via hydrofiele zijketens waterstofbruggen 
vormen met dat water. Een belangrijke drijvende 
kracht bij het vouwen van zo’n eiwit is de hydrofobe 
compactering die ertoe leidt dat hydrofobe amino-
zuren zoals cysteines en ook de daaruit ontstane 
zwavelbruggen zich aan de binnenkant van een 
gevouwen eiwit bevinden. Ondanks ruim een halve 
eeuw van onderzoek aan eiwitten en hun structuren 
is het nog steeds niet mogelijk van een willekeu-
rige aminozuurketen de structuur te voorspellen. 
Enorme vorderingen zijn gemaakt, o.a. door lerende 
algoritmen die kennis uit experimentele eiwit-
structuren incorporeren (Karplus, Levitt, Warshel, 
Nobelprijs 2013) maar Cyrus Levinthal zag in de 
jaren 1960 al in wat het probleem is: een eiwit van 
100 aminozuren kan minimaal 1023 verschillende 
conformaties aannemen, wat bij snel proberen (1013 
per seconde) nog steeds langer zou duren, ruim 
1027 jaar, dan de leeftijd van het universum, zo’n 
1010 jaar. Het vouwen van eiwitten kan daarom niet 
plaatsvinden door willekeurige ‘trial and error’ maar 
móet via afgebakende paden gebeuren, via vou-
wingsroutes (‘folding pathways’) (Levinthal, 1968).

De hierboven beschreven kennis is volledig ver-
kregen door studies aan gezuiverde eiwitten. In 
parallel, onafhankelijk daarvan, onderzochten bio-
logen en biochemici hoe eiwitten gemaakt worden 
in een cel. De aanmaak van een eiwit door het ribo-
soom verloopt aminozuur voor aminozuur, altijd in 
dezelfde richting, van N- naar C-terminus. Er heeft 
daarom lange tijd grote afstand bestaan tussen de 
meer biologische resultaten en de concepten en 
regels die van biofysische in-vitro studies (in de rea-
geerbuis) afgeleid waren, die met gehele eiwitten 
starten. Toch gelden de wetten van fysica en che-
mie óók in de cel. Hoe zijn die twee te verbinden? 
Per definitie kan een compleet eiwit niet dezelfde 
vouwingsroute volgen als een eiwit dat van N- naar 
C-terminus gemaakt wordt, tenzij het vouwen van 
een nieuw-gesynthetiseerd eiwit uitgesteld wordt 
tot na synthese. En dat is precies wat (gedeeltelijk) 
gebeurt…. door de moleculaire chaperonnes, die 
binden aan het nieuwe eiwit en vouwing daardoor 
vertragen of zelfs tijdelijk verhinderen.

Een zoogdiercel is weliswaar de eenheid van 
leven, maar in een lichaam moeten alle cellen 
samenwerken. Er wordt gespecialiseerd en er wordt 
gecommuniceerd, tijdens ontwikkeling van het 
embryo en zolang het lichaam leeft. De commu-
nicatie vindt grotendeels plaats door eiwitten die 
zich op het celoppervlak bevinden of eiwitten die 
uitgescheiden worden, zoals insuline dat door de 
alvleesklier in het bloed uitgestort wordt en dan 

Figuur 2: Structuur van één van de domeinen van CFTR, het nucleotide-binding domein NBD1 (blauwpaars in fi-

guren 1 en 4). De regenboogkleuring, van de blauwe N-terminus tot de rode C-terminus, toont dat N- en C-termini 

als een rits/ haarspeld in elkaar grijpen.
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op het oppervlak van spier- en levercellen aan de 
insulinereceptor bindt waardoor die cellen suiker 
opslaan.
 
De eiwitsynthesemachines in de cel, de ribosomen, 
bevinden zich vrijwel allemaal in de celsoep, het 
cytosol. Alleen de energiecentrales in de cel, de 
mitochondriën, maken een klein deel van hun eiwit-
ten zelf, met mitochondriale ribosomen. Alle andere 
eiwitten in de cel, in alle celcompartimenten, alle 
organellen, worden gemaakt door de ribosomen in 
het cytosol. Ze worden ofwel rechtstreeks uit het 
cytosol geïmporteerd (zoals door de kern die het 
DNA bevat) ofwel indirect, via een compartiment 
dat erin gespecialiseerd is eiwitten te helpen vou-
wen, het endoplasmatisch reticulum, oftewel ER. 
Het ER is het eerste organel van de zogenaamde 
secretieroute, de route die eiwitten nemen die 
uiteindelijk uitgescheiden worden buiten de cel. 
Daaronder bevinden zich de eiwitten in het bloed 
(stollingsfactoren, insuline) en de spijsverteringsen-
zymen die de alvleesklier uitscheidt. In het ER 
vouwen eiwitten tot ze hun juiste vorm hebben 
gekregen, waarna ze via membraanblaasjes naar 
het volgende compartiment getransporteerd kun-
nen worden, het Golgi, voordat ze het celoppervlak 
bereiken en uitgescheiden kunnen worden.

Ongeveer 1/3 van alle eiwitten die een cel maakt 
start zijn leven in het ER. Een groot deel van die 
eiwitten belandt aan de buitenkant van de cel en 
is nodig voor o.a. de communicatie tussen cellen. 
Maar niet alle eiwitten eindigen buiten de cel, 
want het ER voedt bijna alle andere organellen in 
de cel met zijn lading van jonge, net aangemaakte 
eiwitten. Zo’n cytosolisch ribosoom maakt een 
nieuw eiwit, kraal voor kraal, terwijl dat ribosoom 
op het ER bindt aan een kanaal dat het nieuwe 
eiwit door de membraan transporteert tijdens de 
aanmaak. Daarmee komt zo’n nieuw, jong eiwit van 
N- naar C-terminus het ER binnen en wordt daar 
opgevangen door een ontvangstcomité van mole-
culaire chaperonnes en andere vouwingshelpers. Al 
moeten deze eiwitten eerst een membraan over, ze 
kunnen toch van N- naar C-terminus vouwen en net 

als in het cytosol, wordt dit proces vertraagd door 
de bindende chaperonnes. Al tijdens de aanmaak 
worden eiwitten voorzien van aangehangen sui-
kermoleculen en worden zwavelbruggen gevormd 
die dwarsverbindingen maken in de eiwitketting. 
Die modificaties zijn essentieel voor het goede 
vouwen van eiwitten in het ER. De suikers schermen 
hydrofobe, watervrezende bouwstenen af van de 
waterige omgeving die onze cel vormt en mediëren 
interacties met een bepaalde klasse chaperonnes. 
Zwavelbruggen helpen bij het vouwen en zorgen 
waarschijnlijk ook voor een toename in stabiliteit 
van met name de uitgescheiden eiwitten. Het bloed 
en de darmen vormen een vijandige omgeving 
voor de eiwitten die daar hun activiteit moeten 
ontplooien; er bevinden zich bijvoorbeeld eiwit-
splitsende enzymen die de eiwitketting in stukken 
kunnen knippen. Een in stukken geknipte machine 
kan zijn werk niet meer doen.

Het onderzoek naar eiwitvouwing in de intacte 
zoogdiercel maakt gebruik van geheel andere 
methoden dan het onderzoek aan gezuiverde 
eiwitten in de reageerbuis. In de cel bevindt een 
eiwit zich in gezelschap van tienduizenden andere 
soorten eiwitten. Metingen die direct aan eiwitten 
verricht kunnen worden zijn erop gebaseerd dat 
zo’n eiwit zuiver is, of dat een eiwit zodanig gemar-
keerd is dat het herkend kan worden in de zee van 
andere eiwitten. Dat markeren kan ook in de intacte 
cel, op verschillende manieren. De methode die we 
gebruiken voor het bestuderen van het vouwen 
maakt gebruik van radioactiviteit. Het is nu al heel 
lang de enige methode waarbij een eiwit in de cel 
gemarkeerd kan worden al tijdens de aanmaak. 
Door toevoegen van radioactief-gemerkte bouw-
stenen, de aminozuren cysteine en methionine, aan 
de vloeistof waarin de cellen groeien, worden deze 
gemerkte bouwstenen geïncorporeerd en wordt 
het eiwit detecteerbaar. Door slechts korte tijd de 
radioactieve aminozuren toe te voegen en daarna 
te verwijderen, kunnen we een kleine populatie 
eiwitten volgen die in een door ons bepaald kort 
tijdsbestek gemaakt zijn (bijvoorbeeld 1 min of 
15 min). We volgen die eiwitten in de tijd door op 
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verschillende tijdstippen na het verwijderen van de 
radioactieve aminozuren de cellen te ‘oogsten’; die 
tijdstippen vertegenwoordigen dan de leeftijd van 
de gemerkte eiwitten.

Markeren is gelukt maar er is een probleem over: 
àlle nieuw-aangemaakte eiwitten zijn gemarkeerd 
en we kunnen daarom nog steeds niet aan een 
zuiveringsstap ontsnappen. Het voordeel van 
radioactieve markering is echter dat we slechts 
een minuscule fractie eiwit nodig hebben om het 
te ‘zien’, sub-picomolen, tegenover micromolen of 
meer voor veel biofysische technieken. Daarmee 
wordt het ook mogelijk ons favoriete gemerkte 
eiwit te zuiveren uit de celsoep door gebruik te 
maken van specifieke antilichamen tegen het eiwit. 
De antilichamen worden aan Sepharose-bolletjes 
gekoppeld zodat het ons favoriete eiwit uit de 

celsoep kan vissen. Door een eenvoudige cen-
trifugatiestap worden de bolletjes met alles wat 
eraan gebonden is gescheiden van de oplossing. 
Deze methode heet ‘immunoprecipitatie’ en wordt 
veel gebruikt. Het enige dat nodig is, is een goed 
antilichaam tegen het eiwit dat bestudeerd wordt.

Het gemarkeerde eiwit kan chemisch of fysisch 
van de bollen verwijderd worden en vervolgens 
gedetecteerd. Detectie vindt plaats door het nu 
redelijk zuivere gemarkeerde eiwit te denature-
ren (ontvouwen) met het harde detergens SDS, 
en het met behulp van gel-elektroforese (volgens 
Laemmli oftewel SDS-PA gel-elektroforese (SDS-
PAGE)) te scheiden in verschillende vormen en te 
scheiden van andere eiwitten die meegevangen 
zijn in het visnet (figuur 3). De bijvangst ontstaat 
ofwel door specifieke binding aan ons eiwit of door 

Figuur 3: Twee technieken om vouwingsprogressie van een radioactief nieuw-aangemaakt eiwit te volgen ter-

wijl het ouder wordt.

Linker paneel: Als een eiwit vouwt wordt het compacter, waardoor een eiwitsplitsend enzym (protease) gelei-

delijk minder knipplaatsen kan bereiken en het eiwit toenemend protease-resistent wordt. Denaturerende redu-

cerende (Laemmli) gel-electroforese scheidt de fragmenten vervolgens op grootte. 

Rechter paneel: Tijdens het vouwen van eiwitten in de secretieroute, in het ER, worden zwavelbruggen ge-

vormd die leiden tot toenemende compactheid. Bij denaturatie zonder reductie (-DTT, dithiothreitol) blijven 

zwavelbruggen intact en gedraagt het eiwit zich in de gel als kleiner eiwit. Door reductie met DTT breken de 

zwavelbruggen en vervallen de verschillen.
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niet-specifiek plakkende eiwitten. Door juiste keuze 
van de condities, door de juiste controles en door 
wasstappen kan het specifieke signaal van de ach-
tergrond onderscheiden worden. SDS-PAGE scheidt 
in principe op grootte en na de scheiding wordt 
de gel gedroogd op papier en tegen röntgenfilm 
bewaard gedurende enkele dagen. Ontwikkeling 
van deze film als elke andere film toont dan zwar-
ting op de film waar gemarkeerde eiwitten zich 
bevinden in de gel.

Het vouwen van eiwitten kan op talloze manieren 
gevolgd worden. Tijdens vouwing in het ER vormen 
eiwitten zwavelbruggen die een eiwit compacter 
maken en daardoor schijnbaar kleiner: ander gedrag 
in elektroforese (figuur 3). Ook kunnen we een 
antilichaam gebruiken dat een specifieke vorm van 
ons eiwit herkent, bijvoorbeeld alleen de gevou-
wen vorm of alleen de ongevouwen vorm. Dan is 
slechts een deel van ons eiwit uit de soep gevist en 
wordt ook dat zichtbaar op de film. Een algemene 
methodiek die op alle soorten eiwitten toegepast 
kan worden berust op een al oude methode: ‘limi-
ted proteolysis’. Wanneer een eiwit vouwt wordt 
het steeds compacter en worden steeds meer 
knipplaatsen van eiwitsplitsende enzymen (pro-
teasen) verstopt. Door met een lage concentratie 
protease te knippen kunnen meer-gevouwen van 
minder-gevouwen eiwitten onderscheiden worden. 
In combinatie met radioactieve markering een 
krachtige benadering om eiwitten te bestuderen 
van geboorte tot sterven (figuur 3).

De eiwitten die wij bestuderen staan model voor 
vele andere eiwitten. Het griepviruseiwit HA 
(hemagglutinine) volgt de secretieroute net als 
vergelijkbare eiwitten in de cel en geeft daarmee 
inzichten in cellulaire processen. Het is een eiwit dat 
met 1 anker in de membraan steekt en grotendeels 
buiten de cel/buiten het virus staat, als de stekel van 
een stekelvarken. Het heeft 6 zwavelbruggen in die 
stekel, er hangen 5-7 suikers aan, en in de functio-
nele vorm is het eiwit een homotrimeer, 3 dezelfde 
eiwitten die in bijna-gevouwen toestand vanuit hun 
membraanankers als in een rits samenkomen tot in 

de top van de stekel. Een eiwit dat erg op HA lijkt, 
ook homotrimeer, ook van een virus, maar groter en 
met ~30 suikergroepen en 10 zwavelbruggen is het 
glycoproteïne van het HIV virus, het Envelopeiwit 
of gp160. Ook bestuderen we de Lage Dichtheid 
Lipoproteine (LDL) receptor, dat 30 zwavelbruggen 
heeft en maar 5 suikers, en dat alleen blijft met zijn 
enkele membraananker. De LDL-receptor vangt LDL, 
ons ‘slechte’ cholesterol, uit het bloed en houdt 
daarmee cholesterolniveaus op peil. Naast deze 3 
eiwitten met grote domeinen buiten de cel bestu-
deren we het CFTR-eiwit (figuur  1), dat defect is in 
patiënten met cystic fibrosis, vroeger taaislijmziekte 
genoemd (http://www.ncfs.nl). Dit eiwit heeft 2x 
6 membraanankers en vooral delen in het cytosol 
en amper buiten de cel. Het is een chloridekanaal 
en lid van de zogenaamde ABC-transporter-familie. 
De hierboven genoemde 4 modeleiwitten hebben 
onze grootste aandacht. Samen vertegenwoordi-
gen zij de meeste karakteristieken die eiwitten 
bevatten die in het ER vouwen.
Na jarenlange en grondige studie van deze eiwitten 
valt op dat hun vouwing zich niet onderscheidt 
door een enkel karakteristiek. De LDL-receptor kan 
niet model staan voor alle eiwitten met veel zwa-
velbruggen. Net zo min kan gp160 model staan 
voor alle zwaar besuikerde eiwitten. Wel kunnen 
we groeperen naar hun domeinorganisatie, hun 
opbouw. De drie eiwitten die een enkel membraan-
anker bevatten volgen een vouwingspatroon. We 
zien dat patroon ook binnen delen van het CFTR-
eiwit. In zijn geheel, echter, gedraagt het CFTR-eiwit 
zich zodanig dat wij verwachten dat het model staat 
voor de ABC-transporters en andere eiwitten met 
een veelvoud aan membraanankers.
Het patroon dat we herkennen is dat van de haarspeld 
of rits. Het ritsen van de HA trimeer van membraan 
naar top van de stekel wordt voorafgegaan door 
het ritsen van een enkel HA-eiwitmolecuul. Evenals 
de meeste andere eiwitten of eiwitdomeinen zijn 
in de functionele structuur van het eiwit de N- en 
C-termini dicht bij elkaar. Het eiwit vouwt dan 
ook eerst de kern van de haarspeld, de top van de 
stekel, en ritst dan stap voor stap de N- en C-termini 
naar elkaar toe, hand in hand met de vorming van 
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zwavelbruggen (Braakman et al, 1991). Dit proces 
kan zelfs grotendeels plaatsvinden als we de cel 
opgelost hebben in detergens, in zeep, waardoor 
membranen niet meer bestaan. Het enige dat per 
se in de intacte cel moet gebeuren is de eerste stap, 
het in elkaar steken van het begin van de rits. Dit is 
een Achillespees van het griepeiwit en dus ook voor 
het virus (Maggioni et al, 2005). Aangezien de zwa-
velbruggen volledig geconserveerd zijn (hetzelfde 
zijn) in alle tot nu toe bekende griepstammen, zou 
dit een goed aanknopingspunt kunnen zijn voor 
een universeel antigriepvirusmiddel.
Kijken we naar het CFTR-eiwit, de ABC-transporter, 
dan is duidelijk dat dit een groot eiwit is met 
meerdere domeinen, en dat het een complex vou-
wingsproces moet zijn. Dat is ook zo, al moet 
gezegd dat de meeste (bestudeerde) eiwitten 
er, net als CFTR, 30-90 minuten over doen voor-
dat ze gevouwen zijn en het ER mogen verlaten 
(Braakman en Hebert, 2013). CFTR vouwt door 
eerst de individuele domeinen (2 in de membraan 

en 3 in het cytosol) te vouwen en daarna deze 
domeinen te assembleren (figuur 4, Kleizen et al, 
2005). Interessant is dat het eerste cytosolische 
domein, NBD1, ook de N- en C-termini dicht bij 
elkaar heeft in de gevouwen structuur (figuur 2). 
Het haarspeld-rits-thema herhaalt zich. Bij ~90% 
van cystic fibrosispatiënten zit het defect in NBD1: 
er ontbreekt 1 aminozuur, fenylalanine op positie 
508 (F508del). Door dit enkele kleine foutje vouwt 
dit domein niet goed, faalt de domeinassemblage, 
en wordt het gehele CFTR-eiwit afgebroken. Met 
behulp van de proteasetechniek (figuur 4) bestu-
deren wij de verschillende patiëntdefecten evenals 
het vouwen van het gezonde eiwit. Daarmee is dit 
basale, nieuwsgierigheid gedreven onderzoek zeer 
relevant voor patiënten geworden, daar we nu in 
samenwerking met bedrijven gericht onderzoe-
ken waar en wanneer bepaalde geneesmiddelen 
ingrijpen op F508del-CFTR tijdens de aanmaak en 
vouwing.

Figuur 4: Vouwing van gezond en ziek CFTR. De domeinen van CFTR zijn gekleurd volgens het kleurenschema in 

figuur 1. Tijdens synthese (aanmaak) vouwen de individuele domeinen in CFTR, waarna het nog 30-60 min nodig 

heeft die domeinen te assembleren tot een functioneel chloridekanaal (Kleizen et al, 2005). In de ziektevariant die 

F508 mist in NBD1, kan het NBD1 niet goed vouwen en is daardoor ook domeinassemblage defect. Het F508del 

CFTR wordt daarom efficiënt afgebroken.
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Het is genoemd hierboven, de moleculaire 
chaperonnes en vouwingsenzymen vormen de vou-
wingsassistenten die samen het vouwen vertragen 
en daarmee verbeteren. Ze zorgen voor vermin-
derde misvouwing en aggregatie (klontering). Het 
ER zit overvol chaperonnes, die allen in netwerken 
en groepen samenwerken. Een vouwend eiwit is 
nooit alleen, maar een chaperonne is nooit alleen 
aan het werk. De bekendste en meest overvloedige 
chaperonnes in een cel zijn die van de Hsp70-
familie, waar Hsp staat voor heat-shock protein. 
Bij hoge temperatuur of andere stressoren (ja, ook 
een cel kent stress) nemen deze chaperonnes in 
aantal enorm toe omdat ze eiwitten beschermen 
tegen ontvouwing, misvouwing, aggregatie en 
afbraak. Ze herkennen hydrofobe delen, die zich 
bij gevouwen eiwitten aan de binnenkant bevin-
den, maar die geëxposeerd zijn bij ongevouwen 
of nog vouwende eiwitten. Als een eiwit eenmaal 

gevouwen is laten Hsp70-chaperonnes los omdat 
er geen hydrofobe bindingsplaatsen meer te vin-
den zijn. Als alle chaperonnes dit doen, wordt het 
vouwende eiwit 'goed' verklaard en kan het zijn 
functie gaan uitoefenen en als daarvoor nodig het 
ER verlaten. Het Hsp70 wordt in zijn werk bijgestaan 
door co-chaperonnes die reguleren dat het Hsp70 
zijn klant niet constant bindt maar een cyclus van 
binden en loslaten start, waardoor het vouwende 
eiwit meer vouwingsvrijheid heeft en er ook steeds 
gecontroleerd kan worden of het al goed gevouwen 
is en misschien niet meer gebonden hoeft te wor-
den. Die cyclus wordt getoond in figuur 5 (Christis 
et al, 2008).

Een nieuw eiwit dat het ER binnenkomt tijdens 
aanmaak door het ribosoom, wordt verwelkomd 
door een ontvangstcomité van chaperonnes en 
andere vouwingsassistenten, hangend aan elk 
van de domeinen (figuur 6, Wang et al, 2006). De 
geëxposeerde hydrofobe delen worden direct 
afgeschermd, en het katalyseren van zwavelbrug-
vorming en –breking begint ook direct. Al deze 
vouwingsassistenten zullen het vouwende eiwit 
begeleiden tot er geen enkele bindingsplaats meer 
te vinden is, door geen van de chaperonnes of 
enzymen. Tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk 

Figuur 6: Welkomstcomité van vouwingsassistenten 

rondom CFTR. CFTR is een eiwit dat domeinen heeft 

in de membraan en aan 2 kanten van de membraan, 

waardoor vouwingsassistenten in elk compartiment 

binden aan het eiwit (modificatie van Wang et al, 2006).

Figuur 5: Hsp70 chaperone ATPase cyclus. De cyclus 

begint met binding van het substraat aan Hsp70. Het 

substraat kan gepresenteerd worden door een zoge-

naamd J-eiwit, een co-chaperonne van Hsp70. J en 

substraat samen stimuleren de Hsp70 ATPase-activiteit 

waardoor Hsp70 in de ADP-vorm verandert en het 

‘deksel’ sluit. Hierdoor verlaagt de ‘on-off’ snelheid van 

substraten drastisch. Een ‘nucleotide exchange factor’ 

medieert vervolgens het loslaten van ADP waardoor 

ATP kan herbinden en het deksel weer opent voor 

de volgende ronde (gebruikt met toestemming van 

Christis et al, 2008).
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voor het vasthouden van het nog onrijpe eiwit 
in het ER, een proces dat de kwaliteitscontrole 
van het ER genoemd wordt. Een derde rol is het 
bestemmen van eiwitten voor degradatie wanneer 
er geen hoop meer is dat ze correct zullen vouwen. 
Kortom, de chaperonnes en vouwingsenzymen zijn 
verantwoordelijk voor het vouwen, het controle-
ren, en voor de lotsbestemming van de nieuwe 
eiwitten. De hoeveelheid chaperonnes is continu 
aan verandering onderhevig en wordt afgestemd 
door tal van (stress-)signalen die de cel ontvangt, 
waaronder bijvoorbeeld een zware maaltijd die 
veel spijsverteringsenzymen nodig heeft, of een 
griepinfectie waarvoor antilichamen aangemaakt 
moeten worden. Het is nooit kalm in onze cellen.
Doordat onze cellen zoveel back-up-systemen heb-
ben zijn ze gemiddeld genomen aardig gezond, 
maar we kennen een toenemend aantal (veelal 
erfelijke) ziekten waarbij eiwitvouwing een pro-
bleem is. Defecten in chaperonnes zijn nog amper 

gerapporteerd maar defecten in eiwitten zijn er 
overvloedig. Wetend dat het centrale dogma voor-
spelt dat fouten in ons DNA vaak tot fouten in 
eiwitten zullen leiden, en denkend aan de 2e gene-
tische code, kunnen we voorspellen dat defecte 
eiwitvouwing, nog veel meer dan nu bekend is, 
aan de basis van ziekten ligt. Tabel 1 laat slechts 
een beperkt aantal van de ziekten zien waarvan 
bekend is dat slechte eiwitvouwing aan de basis 
ligt. Die ziekten zijn onder te verdelen in 2 groepen, 
waarvan de loss-of-function (LoF) ziekten de langst 
bekenden zijn: defect in het DNA, daarom defect in 
een eiwit of het ontbreken van het goede eiwit, dus 
een ontbrekende werking in ons lichaam, met ziekte 
als gevolg. Cystic fibrosis en familiale hypercholes-
terolemie (een erfelijke ziekte met tot gevolg hoge 
niveau’s van totale cholesterol en LDL cholesterol 
door een defect in de LDL-receptor, de receptor 
die het 'slechte' cholesterol wegvangt) zijn voor-
beelden. Daarnaast kennen we de Gain-of-Function 

Tabel 1: Enkele voorbeelden van bekende vouwingsziekten. Er is een tweedeling in type ziekte. ‘Loss of function’ 

betreft die ziekten waarbij een mutatie in het DNA leidt tot een defect eiwit en daardoor verlies van een functie. 

‘Gain of function’ betreft die ziekten waarbij het functieverlies minder ernstig is dan de 'winst' van het verkeerd-

gevouwen eiwit dat tot vezelachtige structuren aggregeert.

1)  in deze zogenaamde lysosomale stapelingsziekten zorgt ontbreken van het betreffende enzym voor opho-

ping van een stofwisselingsproduct.

Ziekte Betrokken eiwit Moleculair probleem

Eiwit kan niet vouwen, loss of function

Marfan syndroom
Scheurbuik
Osteogenesis imperfecta
Kanker

Fibrillin
Collageen
Type I procollagen
p53

Misvouwing

Mislocalisatie door foute vouwing, loss of function

Cystic fibrosis
Familiale hypercholesterolemie
alpha-1-antitrypsine deficiëntie
Ziekte van Tay-Sachs1)

Ziekte van Gaucher1)

Ziekte van Pompe1)

Retinitis pigmentosa

CFTR
LDL receptor
alfa-1-antitrypsine 
beta-hexosaminidase
beta-glucocerebrosidase
zure alfa-glucosidase
rhodopsine

Misvouwing, waardoor
foute localisatie
 

Toxische vormen, gain of function

Scrapie/Creutzfeld-Jakob/BSE
Ziekte van Alzheimer
Familiale amyloidosis
Staar
Amyotrofe laterale sclerose

Prion-eiwit
beta-amyloid
Transthyretine/lysozyme
Crystallines
Superoxide dismutase

Aggregatie in fibrillen
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(GoF) vouwingsziekten waarbij het ontbreken van 
een eiwitfunctie minder erg is dan de aanwezigheid 
van het verkeerd-gevouwen defecte eiwit, dat een 
nieuwe functie heeft gekregen of meestal vooral 
schade berokkent door aggregatie. Onderzoek 
naar deze ziekten stelt steeds de vraag wat nu de 
toxische variant van het eiwit is, de grote vezelach-
tige aggregaten of juist het voorstadium daarvan, 
kleinere oligomeren. De komende jaren zal dit voor 
elke ziekte duidelijk worden.

Tenslotte, wat kan er gedaan worden aan deze 
ziekten? Hoe ziet een therapie eruit? Voor de ‘LoF’ 
vouwingsziekten is er hoop door ofwel enzymver-
vangingstherapieën zoals bij de ziekte van Pompe 
of door de eerste geneesmiddelen in de klinische 
pijplijn die het defecte eiwit steun verlenen en 
stabiliseren. Voor de ziekte van Gaucher en voor 
cystic fibrosis is het bewijs geleverd dat dit kan, al 
zijn de resultaten nog niet voldoende voor gene-
zing. Voor de ‘GoF’ vouwingsziekten wordt ook 
een geneesmiddelbenadering onderzocht en ook 
daar wordt veel werk verricht om te proberen het 
ophopen van de toxische variant (wanneer eenmaal 
geïdentificeerd) te voorkomen of verminderen. Ook 
hier leidt basaal onderzoek de weg naar de aanpak 
voor therapie, bovenal omdat het vouwen van 
eiwitten in onze cellen net zo basaal en essentieel 
is als het aflezen van ons DNA. Op een enkel eiwit 
in ons lichaam na, zoals het beta-crystalline in 
onze ooglens, worden alle eiwitten in onze cellen 
constant aangemaakt, gevouwen, en na hun acti-
viteiten weer afgebroken. In dat opzicht verschilt 
ons lichaam niet van een vintage auto van 30 of 70 
jaar geleden: hoe ouder de auto, hoe meer onder-
delen vervangen zijn door nieuwe. Al veroudert de 
machine, hij bevat eiwitten van alle leeftijden.
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Mechanische Metamaterialen zijn kunst-
matig ontworpen materialen die mecha-
nisch gedrag kunnen vertonen dat niet of 

nauwelijks met natuurlijke materialen kan worden 
gerealiseerd. De term ‘metamateriaal’ is in eerste 
instantie populair geworden in de optica. Opti-
sche metamaterialen bestaan uit vele resonatoren, 
kleiner dan de golflengte van licht, die zich in de 
buurt van hun resonantie collectief gedragen als 
een effectief materiaal met bijzondere eigenschap-
pen zoals een negatieve brekingsindex. Dit leidt tot 
allerlei fantastische mogelijkheden zoals perfecte 
lenzen en onzichtbaarheidsmantels. Het idee om de 
microstructuur van een systeem te gebruiken om 
bijzondere macroscopische eigenschappen te creë-
ren wordt natuurlijk breder toegepast dan alleen in 
de optica. De laatste jaren zien we een explosie van 
werk aan akoestische, thermische en ook mechani-
sche metamaterialen [1].

Voor de meeste materialen is hun compositie door-
slaggevend voor de eigenschappen. Staal is sterker 
dan ijzer door het toevoegen van een beetje kool-
stof. Metamaterialen echter danken hun eigen-
schappen voornamelijk aan hun structuur op een 
mesoschaal. Metamaterialen bevinden zich ergens 
in het spectrum tussen homogene materialen (een 
blok metaal) en structuren (de Eiffeltoren); de kunst 
is nieuwe vormen van materie te maken door op 
zoek te gaan naar precies die structuren die tot bij-
zonder collectief gedrag leiden. 

Veel van de mechanische metamaterialen waar we 
hier op zullen focussen zijn gemaakt van zachte 
materialen zoals siliconen rubbers die ook bij grote 
vervormingen elastisch blijven. We bouwen meta-
materialen van deze rubbers door ze een soort 
gatenkaasstructuur te geven. De keuze van vorm 
en grootte van deze gaten, en hun ordening in 
het materiaal, bepaalt nu het gedrag van het aldus 
ontstane metamateriaal. Hoe kan structuur voor 
nieuw gedrag zorgen? Als het metamateriaal wordt 
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Samenvatting van de lezing:
Maar een heel klein deel van alle mogelijk denkbare 

materialen komt voor in de natuur. Door nieuwe 

materialen met heel specifieke geometrische struc-

turen te ontwerpen, maken we metamaterialen met 

totaal nieuwe mechanische eigenschappen. 

Tijdens de lezing zijn een aantal recente voorbeelden 

van mechanische metamaterialen gedemonstreerd. 

Dit zijn materialen waarvan de hardheid gevarieerd 

kan worden door er op te drukken, materialen die 

uitzetten in de dwarse richting als je er aan trekt, en 

materialen die tussen verschillende toestanden heen 

en weer schakelen.

- - -
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ingeduwd, dan zorgt de gatenstructuur er voor dat 
lokaal het rubber op sommige plaatsten wordt inge-
duwd, op andere plaatsen gebogen, en misschien 
weer ergens anders wordt uitgerekt. Collectief is de 
response van het metamateriaal op induwen dus 
mogelijk heel anders dan als er geen gaten waren 
geweest.

Auxetics 
Het eerste voorbeeld van een door mensen ont-
worpen mechanisch metamateriaal stamt uit 1987 
en betreft een zogenaamd auxetic materiaal. Om 
uit te leggen wat dit is, stelt U zich een postelas-
tiek voor dat wordt uitgerekt: in de dwars richting 
zal het materiaal dan krimpen. De verhouding tus-
sen rek in de longitudinale richting en krimp in de 
transversale (dwars) richting wordt de Poisson ratio 
genoemd. Voor bijna alle natuurlijke materialen is 
deze positief: rek en transversale krimp horen bij 
elkaar. Dit is eenvoudig te begrijpen uit de obser-

vatie dat op het microniveau rek veel meer energie 
kost dan buiging. Een uitzondering is kurk, wat bij 
induwen of uitrekken bijna geen verandering in de 
dwarsrichting laat zien (Poisson ratio nul); daarom is 
kurk beter geschikt dan rubber als flessenstop. Net 
als onze metamaterialen is kurk niet homogeen en 
kan dan ook worden gezien als een natuurlijk voor-
komend metamateriaal! 

De vraag is nu of we ook materialen met negatieve 
Poisson ratio (auxetics) kunnen maken, die uitzet-
ten in de dwars richting als er aan getrokken wordt. 
Het antwoord is ja: in figuur 1 staat een voorbeeld 
van zo’n structuur, die bestaat uit een soort ‘omge-
klapte’ honingraat structuur [2]. Zo’n scharnierende 
structuur zet uit in de dwars richting als er aan 
getrokken wordt. Als ze in één richting samenge-
drukt wordt, dan trekt ze ook samen in de andere 
richting. Deze laatste eigenschap is nuttig in toepas-
singen om rondvliegende scherven te absorberen: 
als een scherf het materiaal indeukt, ‘vloeit’ er als 
het ware veel materiaal naar deze plek en wordt het 
materiaal snel een stuk stijver. Auxetics hebben ook 
wonderlijke buigeigenschappen: terwijl gewone 
sheets (denk aan een blaadje papier) gemakkelijk 
om een cilinder maar moeilijk om een bolvormige 
hobbel buigen, vormen auxetics zich uitstekend 
rond bolvormige oppervlakken, wat ze nuttig maakt 
in kleding, schoeisel en flexibele elektronica. 

Figuur 1: (a-b) Een auxetic structuur (negative pois-

sonratio). Wanneer je dit materiaal in de horizontale 

richting uitrekt zie je dat het materiaal ook in de verti-

cale richting uitzet. (c) Door de bijzondere buigeigen-

schappen van auxetic materialen kun je deze gemak-

kelijk om bolvormige objecten vouwen zonder dat er 

kreukels ontstaan.

Figuur 2: Een dikke laag rubber met daarin een regel-

matig gaten patroon ondergaat een patroon transfor-

matie als het ingedrukt wordt, die leidt tot een effec-

tief negatieve Poisson ratio.
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Holey Sheet 
Een andere strategie die leidt tot auxetic behavior 
werd in 2007 door Mullin, Bertoldi en anderen ont-
dekt [3]: door in een dikke laag rubber ronde gaten 
te maken in een vierkant patroon, ontstaat een 
metamateriaal wat bij voldoende indrukking een 
patroon verandering ondergaat (figuur 2). Hierbij 
vervormen de gaten spontaan zo dat de ene helft 
een horizontaal georiënteerde ellips vorm en de 
andere helft een verticale ellipsvorm aanneemt 
(figuur 2). Tegelijkertijd begint het materiaal in alle 
richtingen samen te trekken; het is dus auxetic. Deze 
metamaterialen hebben ook andere bijzondere 
eigenschappen: hoe precies de kracht als functie 
van de hoeveelheid indrukking zich gedraagt en 
waarom, is op dit moment nog steeds onderwerp 
van onderzoek!

In principe zijn er oneindig veel verschillende gaten 
patronen mogelijk. Bijvoorbeeld kunnen de ronde 
gaten door andere vormen vervangen worden, of 
kunnen de gaten in andere patronen gemaakt wor-
den. Al deze verschillende metamaterialen vertonen 
net weer iets ander gedrag. Dat is aan de ene kant 
goed nieuws: door slimme patronen te kiezen kan 
je heel veel verschillende materiaal eigenschap-
pen nabootsen. Maar het slechte nieuws is dat 
elke nieuwe eigenschap weer een nieuw patroon 
behoeft en dat het in het algemeen niet bekend is 
hoe bepaald gedrag naar een bepaald patroon kan 
worden vertaald. Dit wordt ook wel het ‘inverse’ 
probleem genoemd.

Biholar 
Beschouw het ‘biholar’ metamateriaal dat ontstaat 
door gaten van twee verschillende diameters in 
een dikke laag rubber te maken, waarbij de grote 
en kleine gaten elkaar afwisselen als op een schaak-
bord (figuur 3a). Bij indrukking vervormen de gaten 
in ellipsen. Voor een vergelijkbaar patroon waarbij 
alle gaten even groot zijn (figuur 2) is het onmogelijk 
te voorspellen of na indrukking een bepaald gat een 
verticale of horizontale ellips wordt. Het enige wat 
we weten is dat buren precies tegengesteld zullen 
zijn. De keuze tussen deze twee mogelijke patronen 
is een voorbeeld van spontane symmetrie breking 
waarbij je niet kan controleren welk van de twee 
patronen het materiaal kiest. Maar voor een patroon 
met twee verschillende gaten (figuur 3) is de 90 
graden rotatie symmetrie al gebroken. Als gevolg 
hiervan is de oriëntatie van de gaten niet spontaan, 
maar afhankelijk van de duwrichting. Horizontale 
(X) of verticale (Y) indrukking geeft systematisch 
een X of Y patroon (figuur 3bc). Als je van allebei 
de kanten tegelijk duwt, ontstaat er een competitie 
tussen het X en Y patroon en deze leidt tot complex 
gedrag. Het is bijvoorbeeld niet altijd zo dat patroon 
X ontstaat als de kracht in de X-richting groter is!

We hebben de competitie tussen de X en Y patronen 
gebruikt om een programmeerbaar metamateriaal 
te maken. We klemmen eerst een biholar metamate-
riaal in over een afstand ux in de x-richting, dit is het 
‘programmeren’. We meten dan de relatie tussen de 
indrukking uy en de kracht F in de y-richting. De rela-
tie F(uy) is de eigenschap van het materiaal die we 
dan kunnen programmeren door ux te veranderen. 

Zoals in figuur 4 te zien is, verandert deze relatie -en 
daarmee het gedrag van het metamateriaal- kwali-
tatief als functie van ux. Bij kleine ux blijft de relatie 
tussen F en uy monotoon (figuur 4a). Het metama-
teriaal blijft elastisch en wordt alleen minder stijf 
na omklapping van het patroon. Vergroten we ux 
en herhalen we dit experiment, dan gebeurt er iets 
verrassends: de relatie tussen F en uy vertoont een 
gebiedje met negatieve helling (figuur 4b). Hier 
neemt de kracht dus af terwijl het materiaal verder 

Figuur 3: (a) Een biholar metamateriaal: rubber met 

twee verschillende gaten. (b-c) De richting van in-

drukken bepaalt de oriëntatie van de langste as van 

grootste ellipsen. Wat zou er gebeuren als we in beide 

richtingen tegelijkertijd drukken?

(a)                            (b)                            (c)
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snelle patroon omklapping, die op zijn beurt tot 
dissipatie leidt. De details van de dissipatie maken 
niet uit voor de hysterese lus! In veel praktische 
toepassingen is het dempen van lage frequenties 
lastig, maar hier kan dat eenvoudig. En, omdat het 
materiaal elastisch is, kan het materiaal weer in zijn 
oorspronkelijke vorm worden terug gebracht nadat 
de energie gedissipeerd is. Iets wat bij een auto 
bumper heel wat lastiger is!

Maximale Demping
Wat gebeurt er voor grotere systemen? Experimen-
ten en simulaties laten zien dat de kwalitatief ver-
schillende kracht regimes ook in grote systemen 
optreden. Complexe patronen die een mengelmoes 
zijn van de pure X en Y patronen beginnen wel een 
steeds grotere rol te spelen. In plaats van het in een 
keer schakelen tussen twee pure X en Y patronen, 
is hysterese nu geassocieerd met meerdere omscha-
kelingen tussen complexe patronen waarbij het Y 
patroon langzaam het X patroon vervangt en vice-
versa.
Zoals figuur 5 laat zien, kunnen we deze ruimtelijke 
inhomogeniteiten ook gebruiken om het gedrag van 
het materiaal in meer detail te programmeren. Als 
we een reeks klemmetjes aanleggen met een gra-
diënt in ux, dan laten onze experimenten een hele 

wordt ingeduwd. Dit soort negatieve stijfheid is 
een wonderlijke mechanische eigenschap! Bij nog 
iets grotere ux treedt er een derde soort gedrag op 
(figuur 4c): nu vertoont de krachtcurve een abrupte 
overgang als het materiaal omklapt van X naar Y. Het 
materiaal is nu een mechanische schakelaar! 

In het geval dat het materiaal opeens omklapt is er 
ook hysterese en als we deze hysterese lus doorlo-
pen dan dissipeert het materiaal energie (de hoe-
veelheid gedissipeerde energie is evenredig met 
de oppervlakte binnen de lus). Hoe kan dat? Als het 
rubber perfect elastisch zou zijn, dan is dissipatie 
onmogelijk, maar het is zwak visco-elastisch, zodat 
snelle bewegingen gedempt worden. Het metama-
teriaal zet trage externe deformaties om in een hele 

Figuur 5: (a) Een gradiënt in de hoeveelheid inklem-

ming leidt (b) tot een grote hysterelus, waar (c) het 

patroon in stapjes omklapt.

Figuur 4: De witte klemmetjes geven het metama-

teriaal een gecontroleerde samendrukking in de x-

richting. (a) Kleine indrukking: monotone krachtcurve. 

(b)  Meer indrukking: negatieve stijfheid! De piek valt 

samen met het moment waar het patroon schakelt 

van X naar Y. (c) Nog meer indrukking: hysterese. 
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onder compressie, een collectieve omklapping naar 
een patroon waar de gaten ellipsvormig worden 
(6b). Echter, er zijn ook allerlei aperiodieke stapelin-
gen waarbij de eenheidscellen niet parallel liggen, 
maar waarbij er toch een precies passend patroon 
is. De regel dat alle ‘in’ en ‘uit’ richtingen precies 
op elkaar aansluiten kan vertaald worden naar een 
zogenaamd spin-ijs probleem op een kubisch roos-
ter. Voor een metamateriaal bestaande uit 7x7x7 
kubusjes, zijn er precies 17.234.732.991.509.112.246 
mogelijkheden waar alles precies past en nog veel 
meer mogelijkheden waar het systeem gefrustreerd 
is. Met een enkele eenheidscel kan je nu een onge-
limiteerd aantal verschillende soorten materialen 
maken. 

Origami 
De metamaterialen die we hierboven beschreven 
hebben, bestaan uit langwerpige, één-dimensio-
nale bouwstenen die via scharnierende elementen 
verbonden zijn. De laatste paar jaar wordt er ook 
veel gekeken naar ‘origami’ metamaterialen die ver-
kregen worden als twee-dimensionale elementen 
gekoppeld worden. Origami is een klassieke Japanse 
kunstvorm, waar papier (kami) wordt gevouwen 
(ori). Het meest bekende vouwpatroon is waar-
schijnlijk de kraanvogel. Maar origami heeft ook 
allerlei toepassingen. Een klassieke toepassing is het 
Miura-Ori vouwpatroon, bedacht in de jaren 70 door 
een Japanse ingenieur om satelliet zonnepanelen 
zo eenvoudig mogelijk op te vouwen (figuur 7a). 
Maar dit vouwpatroon heeft ook bijzondere mecha-
nische eigenschappen: het is bijvoorbeeld auxetic. 
En omdat het mogelijk is meerdere Miura-Ori’s op 
elkaar te stapelen, is het mogelijk om een geheel 
drie-dimensioneel vouwend materiaal te maken! 
Meer in het algemeen biedt origami een strategie 
om structuren, dus ook metamaterialen, te maken 
die verschillende vormen kunnen aannemen.

De mechanica van Origami is ook heel rijk en is nog 
nauwelijks onderzocht. Recente experimenten aan 
een enkele vouw laten zien dat de mechanica lijkt 
op die van een simpele torsieveer, zoals die in mui-
zenvallen gebruikt worden. In origami van bijvoor-

grote hysterese lus zien met daarin allerlei ‘micro’ 
piekjes. Die stemmen overeen met het omklappen 
van een gedeelte van het systeem. Herhaal je het 
experiment met dezelfde inklemming, dan vind je 
precies dezelfde complexe curve! Deze complexe 
curve is dus precies gecontroleerd door de inklem-
ming en met een slimme keuze van de klemmetjes 
kan je een heel grote hysterese lus realiseren.

3D
Kunnen we zulk soort materialen ook in 3 dimen-
sies bouwen? Dit is minder eenvoudig dan het lijkt; 
bijvoorbeeld een metamateriaal met daarin bolvor-
mige holtes op een kubusvormig rooster vertoont 
geen collectieve patroontransformatie. Dit heeft te 
maken met het verschillende karakter van rotaties 
in twee en drie dimensies. De patroon formatie die 
we in figuur 1 zagen heeft te maken met het draaien 
van de rubber eilandjes tussen de gaten, waarbij 
buureilandjes precies tegen elkaar indraaien. In drie 
dimensies is het veel lastiger om draaiingen in alle 
drie richtingen aan elkaar te verknopen. Het zal niet 
verbazen dat er tot nu toe veel minder 3D dan 2D 
mechanische metamaterialen bekend zijn.

Figuur 6a laat een metakubus zien, waar alle een-
heidscellen parallel liggen en die eenmaal ingedrukt 
wel tot collectieve patroon formatie leidt. Het idee is 
als je op de bovenkant van de eenheidscel drukt, dat 
de zijkanten allemaal uitzetten, en vice-versa. Een 
metamateriaal gemaakt van een parallelle stape-
ling van dit soort eenheidscellen vertoont dan ook, 

Figuur 6: (a) Een metakubus. (b) Wanneer we dit ma-

teriaal van boven indrukken zien we dat de zijkanten 

ook naar binnen bewegen; dit 3D materiaal heeft een 

negatieve Poisson ratio!
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graag dichtvouwen, een ander wil graag bijna vlak 
zijn. Door nu, met behulp van een computer pro-
gramma heel veel van zulke vertices en torsie veren 
te beschouwen, hebben we een idee gekregen van 
de soort van mechanische toestanden die mogelijk 
zijn. Het is eenvoudig te laten zien dat op elk van 
de twee takken minstens één mechanische even-
wichtstoestand zit. Dus een 4 vertex heeft minimaal 
twee verschillende stabiele toestanden. Echter, er 
zijn ook 4-vertices met 3, 4, 5 en zelfs 6 verschillende 
energie minima. Hoe hoger het aantal minima, hoe 
zeldzamer dergelijke configuraties. De kans om met 
random vertices 6 minima te vinden is minder dan 
één op een miljoen! Onze data suggereert in feite 
dat het niet mogelijk is meer dan 6 minima te heb-
ben, maar we weten niet zeker of dit waar is, of hoe 
we dat zouden moeten aantonen. Hoe dan ook, het 
is een grote verrassing dat het simpelste vouwpa-
troon al zulke rijke mechanica vertoont.

Metasheet
Tot slot is het mogelijk meerdere 4-vertices aan 
elkaar te plakken en op deze manier ‘metavlakken’ 
te maken die een soort gegeneraliseerde Miura-Ori 
patronen zijn (figuur 8). De metavlakken kunnen 
op zeer veel manieren gevouwen worden. Voor 
een vlak dat bestaat uit n bij m vertices, hebben we 
kunnen laten zien dat het aantal takken gelijk is aan 
2n+2m-2. Afhankelijk van de precieze configuratie 
van torsieveren kunnen al deze takken weer één 

beeld papier kan het papier niet alleen in de vou-
wen, maar ook daarbuiten gebogen worden. Dat 
leidt tot erg ingewikkelde mechanica. Het simpelste 
geval is dus om te kijken naar stijve panelen die met 
torsie veren gekoppeld worden. Zulke metamateri-
alen kunnen bijvoorbeeld gemaakt worden met 3D 
printen (figuur 7b).

Grotere origami patronen bestaan altijd uit vertices, 
locaties waar verschillende rechte vouwen samen-
komen. De simpelste vertex is waar vier vouwen 
samenkomen (met drie of minder vouwen kan de 
vertex niet vouwen!) en wij hebben recent gekeken 
naar de mechanica van zulke 4-vertices [5]. Je kan 
wiskundig bewijzen dat een 4-vertex altijd 3 berg en 
1 dal vouw, of 1 berg en 3 dal vouwen heeft. Maar 
waar zit de ‘minderheids’ vouw die tegengesteld 
is aan de andere? Onze eerste ontdekking was dat 
4-vertices altijd op twee manieren gevouwen kun-
nen worden en dat er twee vouwen zijn die de rol 
van minderheidsvouw op zich kunnen nemen. In 
het voorbeeld in figuur 7cd is dat de vouw tussen 
paneel 1 en 4 of tussen 1 en 2 – we noemen deze 
twee soorten vouwen de twee takken van de toege-
stane bewegingen van de vouw. 

Om nu naar mechanica te kijken, zetten we op elke 
vouw een torsie spring, die zorgt voor een elastische 
energie en we kiezen de vouwhoek waarbij de veer 
ontspannen is willekeurig: één vouw wil misschien 

Figuur 8: Vier verschillende configuraties van een me-

tasheet dat uit 6 vertices bestaat; in totaal heeft dit ma-

teriaal 10 verschillende takken van beweging.

Figuur 7: (a) Miura-Ori vouwpatroon. (b) 3D geprinte 

4-vertex met een enkele torsieveer. (c-d) Twee ver-

schillende vouw configuraties van een 4-vertex.
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steeds groter begrip van complexe systemen zal lei-
den tot designer matter met nu nog totaal onvoor-
stelbare functionaliteiten. Wilde ideeën welkom!
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of meer energie minima herbergen, zodat we zeer 
gecompliceerde, multistabiele structuren kunnen 
maken. Wat er precies allemaal mogelijk is, is op dit 
moment nog onduidelijk, maar we werken hier hard 
aan.

Designer Matter Mechanische metamaterialen zijn 
hybride objecten, die zich ergens in het spectrum 
tussen structuren en materialen begeven. Er zijn 
zeer veel open vragen: bijvoorbeeld, hoe kies je een 
gaten of klemmetjes patroon als je een bepaalde 
kracht respons wil hebben (het inverse probleem)? 
Wat is het gedrag van aperiodieke en gefrustreerde 
metamaterialen? Kan je metamaterialen ontwerpen 
die zichzelf herprogrammeren en die zich aanpas-
sen aan hun omgeving? We hebben het hier over 
simpele passieve materialen gehad, maar je kan je 
voorstellen dat je metamaterialen ook actief kan 
maken, waarbij de grenzen tussen materiaal, struc-
tuur en machine vervagen. Als dat als science fiction 
klinkt, bedenk dan dat levende materie laat zien 
dat dit wel degelijk mogelijk is. De huidige explo-
sie in de mogelijkheden om materie op alle schalen 
te controleren, van supramoleculaire chemie tot 
zelfassemblage en 3D printing, gekoppeld aan ons 
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Ter inleiding, virussen zijn bundeltjes genetisch 
materiaal met een eiwitmantel eromheen die 
zich niet kunnen vermenigvuldigen zonder 

een gastheer. Ze zijn numeriek de meest dominante 
levensvorm en stimuleren de biodiversiteit van 
soorten, maar ook de genetische biodiversiteit door 
genoverdracht. Dit laatste soms ten voordele van de 
gastheer en soms van het virus. Zo zijn er virussen in 
zee die eencellige cyanobacteriën infecteren die op 
hun virale genoom twee werkende genen hebben 
zitten die ze van de gastheer hebben overgenomen 
en die de fotosynthese door de gastheer verhogen 
om zodoende een optimale productie van nieuwe 
virussen te verzekeren. 
Bij mariene virus ecologie gaat het niet alleen om 
interacties tussen virus, gastheer en eventueel vec-
toren, maar ook om de invloed van omgevingsfac-
toren en het effect van virussen op het functione-
ren van het mariene ecosysteem. De zeeën beslaan 
tezamen bijna 71% van het aardoppervlak, en heb-
ben een enorm volume (ze zijn enkele meters tot 11 
kilometer diep). Het mariene systeem is erg belang-
rijk voor wereldwijde klimaatregulatie, zuurstofpro-
ductie door algen (50% van mondiaal totaal), pro-
ductie van voedsel (vis), recreatie en biodiversiteit. 
Maar eigenlijk is er nog maar weinig bekend en valt 
er nog veel te ontdekken, waaronder de ecologische 
rol van virussen.
Mariene virussen zijn in totaal met zo’n 1030, dat 
is 100-200 miljoen virussen per glas zeewater. 
Gelukkig zijn virussen erg gastheerspecifiek. We 
vinden in zee volledig nieuwe virussen, sommigen 
gigantisch in grootte (van het virusdeeltje en/of 
genoom), maar ook met speciale genetische eigen-
schappen die de discussie over de oorsprong van 
het leven weer aanwakkert. Wie infecteren ze? De 
levende biomassa in zee bestaat voor meer dan 97% 
uit microorganismen, met prokaryoten (bijv. bacte-
riën) als numeriek dominante gastheren, gevolgd 
door eencellige algen (fytoplankton). Het concept 
van ziek zijn is voor deze eencelligen dus relatief. 
De gastheer die door lytische virussen (virussen 
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Samenvatting van de lezing:
Opwarming van de oppervlakte wateren van de oce-

anen kan leiden tot een eerdere en versterkte verti-

cale stratificatie van de waterkolom. Dit beïnvloedt de 

beschikbaarheid van voedingszouten in negatieve zin 

en heeft tot gevolg dat de soortensamenstelling van 

de (eencellige) algen verandert. Om te kunnen voor-

spellen wat hiervan de consequenties zijn voor het 

functioneren van ecosystemen en biogeochemische 

fluxen, is het essentieel niet alleen de groei, maar ook 

de verliesposten van deze algen te onderzoeken. 

Virussen zijn in grote aantallen te vinden in zee en 

recentelijk blijken virussen in belangrijke mate ver-

antwoordelijk voor de sterfte van de eencellige algen. 

Tijdens deze lezing werd, aan de hand van recente 

cruise en experimentele data, besproken wat de 

gevolgen van klimaatverandering zijn voor de algen 

gastheer-virus interacties en hoe de activiteit van 

mariene virussen de draagkracht van de oceaan kan 

beïnvloeden.

- - -
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die na infectie de gastheer direct aanzetten tot het 
produceren van nieuwe virussen) geïnfecteerd is, 
sterft zeer snel, over het algemeen binnen een half 
uur tot halve dag. Per seconde vinden 1023 virusin-
fecties plaats in zee, een enorme dynamiek dus. Dat 
geeft in totaal 109 ton organische koolstof dat per 
dag vrijkomt in zee door de sterfte van de gasthe-
ren. Het vrijgekomen organisch materiaal is relatief 
makkelijk te benutten en bacterien verteren deze 
mini-lijkjes over het algemeen dan ook snel. De 
verhoogde bacteriële productie leidt weer tot ver-
hoogde predatie, maar verhoogt ook de kans voor 
een bacterievirus (faag) om een geschikte gastheer 
te ontmoeten, te infecteren en te lyseren (openbre-
ken van de gastheercel). Tijdens het verteringspro-
ces komen er anorganische voedingszouten zoals 
fosfaat en ammonium vrij in het omringende water, 
dat weer gebruikt kan worden door fytoplankton. 
In de open oceaan, maar ook in onze kustgebieden 
in de zomer, zijn de concentraties van deze voe-
dingszouten erg laag en dit beperkt de groei van de 
algen. Fytoplankton vormt de basis van de voedsel-
keten in zee. Deze voedselketen bestaat uit verschil-
lende trofische niveaus (van laag naar hoog, van alg 
naar bijv. een zeehond), maar er is ook een recycling 
nodig om dit proces aan de gang te houden. Virale 
lysis stimuleert dus paradoxaal genoeg deze recy-
cling. Zeer recentelijk hebben we aangetoond dat er 
zelfs al een substantiële lekkage van cellulair mate-
riaal kan plaatsvinden voordat de gastheercel sterft 
en lyseert. 

Groei- en verliesprocessen worden beïnvloed door 
omgevingsfactoren, en zo ook virussen en hun 
virale activiteit. Zo vormen sommige soorten onder 
invloed van voldoende licht en voedingszouten 
kolonies, waardoor de kans op infectie sterk ver-
laagd wordt (minder kans op ontmoetingen). Maar 
ook de temperatuur of de beschikbaarheid van 
voedingszouten kan bepalend zijn hoe succesvol 
een virusinfectie is. Deze factoren zijn namelijk 
van grote invloed op de fysiologische conditie van 
de (microbiële) gastheer en daarmee mogelijk op 
de snelheid van virus productie en de uiteindelijke 
hoeveelheid van nieuw gevormde virussen. Deze 
omgevingsfactoren zijn met name interessant in het 
licht van de klimaatverandering die plaatsvindt. 
De opwarming van de Aarde verdwijnt grotendeels 
in de oceanen (93%), wat leidt tot opwarming van 
de bovenste laag van de oceaan en daardoor een 
versterkte verticale stratificatie (gelaagdheid) van 
de bovenste waterkolom. Daarnaast neemt de con-
centratie kooldioxide in zee toe, veranderen oce-
aanstromingen, en zorgt de versterkte afsmelting 
van ijskappen in een vergrote toevoer van zoet 
water dat op zijn beurt weer verticale stratificatie 
beïnvloedt. Mijn onderzoek richt zich op de effec-
ten van zulke veranderingen voor virus-gastheer 
interacties en infectiviteit van virussen. Bij deze 
lezing wil ik me beperken tot de gevolgen van strati-
ficatie. Verticale stratificatie zorgt voor verminderde 

Figuur 1: Een alg is geïnfecteerd door een virus.

Figuur 2: Microscoop opname van zeewater. Door 

celkleuring zijn diverse organismen te onderscheiden: 

fytoplankton (rode stipjes), bacteriën (grote groene 

stippen) en virussen (kleine groene stippen).
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mixing en dus een veranderend lichtklimaat, maar 
ook verminderde toevoer van voedingszouten uit 
de lagere waterlagen. Afhankelijk van de breedte-
graad, leidt dit tot meer of minder primaire produc-
tie. In de gematigde en subtropische gebieden leidt 
het tot een lagere productie. Het type alg verandert 
naar kleine bolletjes om zo een optimale opper-
vlakte-volume ratio te verkrijgen. Kleine algen kun-
nen niet direct door de grotere begrazers gegeten 
worden en er komt dus een extra trofisch niveau bij 
en daarmee verkleint de hoeveelheid biomassa voor 
de hogere trofische niveaus. Het ecosysteem wordt 
afhankelijker van recycling. Onze hypothese was 
dan ook dat er in zulke (toekomstige) systemen een 
grotere rol is weggelegd voor virussen. Met labora-
torium experimenten hebben we inderdaad kunnen 
laten zien dat een hogere temperatuur bij een sub-
tropische alge tot een veel snellere productie van 
nieuwe virussen leidde en daarmee wordt de kans 
op vervolg-infecties verhoogd. 

Experimenten met verlaagde concentraties voe-
dingszouten lieten resultaten zien die in eerste 
instantie minder eenduidig leken. Een verlaagde 
toevoer van fosfaat voorafgaand aan de virusin-
fectie had bij meerdere algensoorten een veel 
lagere productie van nieuwe algenvirussen tot 
gevolg (dan bij cultures die meer dan genoeg fos-
faat kregen). Dit negatieve effect van celfysiologie 
op virusproductie was te verwachten aangezien er 
relatief veel fosfaat nodig is voor de productie van 
virussen. Maar ook onder stikstoflimitatie werd dit 
negatieve effect op virusproductie gevonden, soms 
zelfs meer nog dan voor fosfaat. En in geval van co-
limitatie was stikstoflimitatie bepalend. Interessant 
was de bevinding dat onder laag en hoog licht in 
combinatie met fosfaatlimitatie er niet alleen een 
verlaagde virusproductie bleek te zijn, ook waren 
geen van de geproduceerde virussen infectief. Deze 
resultaten zouden dus tot gevolg hebben dat virus-
sen een minder grote rol spelen in toekomstige 
gestratificeerde wateren. Echter, als bij deze expe-
rimenten de recycling van fosfaat door bacteriën 
gesimuleerd werd, bleken er meer virussen gepro-
duceerd te kunnen worden. Dit gebeurde zelfs als 
pas laat in de infectiecyclus de recycling (toevoer 
van minieme concentraties fosfaat) werd gesimu-
leerd. De eerdere effecten waren dus onder de meer 
natuurlijke, maar moeilijk in het laboratorium na te 

Figuur 3: De Pelagia, het 66 meter lange onderzoeks-

schip van het NIOZ, dat is gebruikt voor het beschre-

ven onderzoek. Het schip werd gebouwd in 1991. In 

2010 is het gereviseerd.

Figuur 4: Kijkje in een laboratorium, dat zich in een 

zeecontainer bevindt. De containers kunnen gemak-

kelijk aan boord gehesen worden (max. 3). Zo kan het 

schip snel voor verschillende onderzoekingen gereed 

gemaakt worden.
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belangrijk is. Een andere veldcampagne die ik hier 
wil laten zien omvat een cruise van de Canarische 
Eilanden naar IJsland. Deze cruise werd uitgevoerd 
om zo een gradiënt van verticale stratificatie (van 
permanente stratificatie in het zuiden naar sei-
zoenstratificatie in het noorden) te kunnen bestu-
deren en voorspellingen te kunnen doen voor de 
toekomst. De gradiënt van temperatuur, dichtheid 
en de concentraties van voedingszouten hebben 
tot gevolg dat de wat grotere algen in het noorden 
voorkomen waar de omstandigheden minder stress 
geven en de zeer kleine algen (0.6  -  2 micrometer 
diameter) in het zuiden. Voor het eerst hebben we 
enorm veel velddata beschikbaar voor virale lysis. 
Het onderzoek tijdens deze cruise laat zien dat voor 
de 7 verschillende fytoplanktongroepen virale lysis 
gemiddeld over de hele zuid-noord gradiënt even 
belangrijk is als begrazing. Een factor die tot nu toe 
niet als zodanig meegenomen werd in ecosysteem-
modellen, maar die wel grote gevolgen zal hebben 
voor de biogeochemische stofstromen. Immers, de 
primaire productie per dag gaat gelijk verloren door 
begrazing en virale lysis tezamen, en nog belang-
rijker, virale lysis van organismen maakt dat die-
zelfde organismen niet langer beschikbaar zijn voor 
hogere trofische niveaus. 
Het belang van direct onderzoek op zee blijkt ook 
als er in meer detail naar de data gekeken wordt. Als 
de verhouding virale lysis ten opzichte van begra-

bootsen, omstandigheden niet langer negatief. En 
bij testen van een van de algengastheersoorten ble-
ken die ook zelf direct gebruik te kunnen maken van 
organische fosfaat componenten (zoals die vrijko-
men bij virale infectie). Deze fytoplanktonsoort die 
voorkomt in de open oceaan, kon zelf (dus zonder 
toedoen van heterotrofe bacterie) de fosfaatgroep 
splitsen, opnemen en gebruiken voor de productie 
van virussen. Virale lysis van een gastheersoort kan 
dus de productie van andere geïnfecteerde maar 
nog niet gelyseerde cellen (van dezelfde soort) sti-
muleren. Virale lysis stimuleert virale productie. Al 
dit laboratoriumonderzoek laat zien dat de inter-
acties tussen gastheer en virus onder invloed van 
omgevingsfactoren vrij gecompliceerd zijn.
Hoe zit het onder natuurlijke omstandigheden? 
We hebben een methode ontwikkelend om virale 
lysis van fytoplankton te kunnen meten in het 
veld. Bij een veldcampagne vanaf het Antarctisch 
Schiereiland dat sterk onder invloed is van mondi-
ale opwarming, vonden we dat virale lysis een sig-
nificante verliesfactor was voor de verschillende 
groepen fytoplankton, met variatie over het groei-
seizoen. Het jaar erna is echter nauwelijks virale lysis 
gevonden en we zijn momenteel aan het nagaan 
waar dit door kwam. Het lijkt erop dat het te maken 
heeft met de koudere winter (meer zee-ijs en meer 
bewolking) en als dat zo is, mogelijk met klimaat-
verandering. Deze data laten zien dat monitoring 

Figuur 5: Primaire productie (in groen weergegeven), begrazing (in blauw) en virale lysis (in rood) per dag voor 

fytoplankton in de Noordoost Atlantische Oceaan. Traditioneel was begrazing (predatie, in blauw) de belang-

rijkste verliesfactor voor fytoplankton (linker paneel). Echter, recent onderzoek (Mojica et al. 2015) laat zien dat 

virale lysis (in rood, rechter paneel) ook belangrijk is, met vergelijkbare sterftesnelheden als begrazing (rechter 

paneel). In de Noordoost Atlantische Oceaan blijken begrazing en virale lysis tezamen even hoog als de primaire 

productie per dag (rechter paneel). 
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zing uitgezet wordt tegen de breedtegraad zien we 
dat alleen in het noorden begrazing de dominante 
verliesfactor was. In het noorden was de verticale 
stratificatie het zwakst en het percentage virale lysis 
het laagst. Deze resultaten impliceren dat onder 
invloed van klimaatverandering er een shift komt 
van een begrazing-gedomineerd ecosysteem naar 
een virale lysis-gedomineerd systeem, met directe 
gevolgen voor de efficiëntie van de mariene voed-
selketen. Waarom er minder virale lysis was in het 
noorden blijft momenteel speculeren: mogelijk 
komt het omdat de concentratie ‘transparant exo-
polymer particles (TEP)’ hoger is. Deze voorlopers 
van aggregaten vertonen passieve adsorptie van 
virussen (tot wel 75%), waardoor de ontmoetings-
kans van virus om de juiste gastheercel succesvol te 
infecteren enorm afneemt. 

Conclusies
De vele virussen in zee infecteren met name de 
numeriek dominante eencellige micro-organismen, 
waaronder fytoplankton, die aan de basis van de 
voedselketen staan. Mariene virussen reguleren 
populatie grootte, genetische - en soorten diver-
siteit, maar ook de efficiëntie van het ecosysteem. 
Recent onderzoek laat zien dat voor de verschil-
lende algengroepen sterfte door virusinfecties 
vergelijkbaar is aan begrazing, waardoor minder 
biomassa naar hogere trofische nivo’s (bijvoorbeeld 
vis) gaat. Het aandeel virale lysis zal o.i.v. klimaatver-
andering mogelijk nog groter worden. 
Samenvattend, hoop ik u met deze lezing te hebben 
laten zien dat mariene virussen een belangrijke eco-
logisch rol spelen en dat die rol mogelijk alleen maar 
relevanter wordt in de toekomst. 
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In onze hersenen bevinden zich tientallen miljar-
den zenuwcellen. Deze zenuwcellen worden ook 
neuronen genoemd. Neuronen zijn aan elkaar 

verbonden via zenuwuitlopers. Het aantal verbin-
dingspunten tussen neuronen wordt geschat op 
meer dan 100 biljoen, dat is een 1 met 14 nullen.
Al deze neuronen staan dus direct of indirect met 
elkaar in verbinding via een zeer complex netwerk. 
De neuronen communiceren binnen dit netwerk 
met elektrische en chemische signaaloverdracht. 
Dit is de basis van de hersenactiviteit om het 
lichaam aan te sturen en te denken en te leren.
In dit netwerk bestaat permanent een interacterend 
samenspel van neuronale activiteit. Waar in de her-
senen veel activiteit is, en welke hersengebieden 
sterk met elkaar communiceren, hangt af van de 
toestand waarin we verkeren.
Hersenactiviteit wordt onderzocht binnen de her-
senwetenschap. In de hersenwetenschap willen we 
beter begrijpen hoe onze hersenen werken en hoe 
hersenfuncties veranderen bij hersenaandoeningen.

Dit verhaal gaat over de rol van cognitieve neu-
roimaging in de hersenwetenschap. Cognitieve 
neuroimaging is het vakgebied van het afbeelden 
van de hersenen met hersenscans, om vervolgens 
de structuur of dynamiek die zichtbaar is op de scan 
in relatie proberen te brengen met processen als 
denken en leren. Dit geldt zowel voor normaal func-
tionerende hersenen als voor hersenaandoeningen. 
Een belangrijk onderdeel van cognitieve neuro-
imaging is het afbeelden van hersenactiviteit. Ik zal 
u daarom met name vertellen over het vakgebied 
van de functionele MRI, afgekort tot FMRI. Dit is een 
scantechniek waarmee hersenactiviteit in beeld kan 
worden gebracht.
 
MRI
Laten we beginnen met MRI, een afkorting voor 
‘magnetic resonance imaging’.
Met MRI worden waterstofprotonen afgebeeld 
en kan informatie over de directe omgeving van 
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15 december 2014.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De hersenstructuur, de verbindingen tussen de struc-

turen, en hersenactiviteit kan worden onderzocht 

met een MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner. 

Dergelijk neuro-imaging onderzoek wordt gedaan bij 

gezonde vrijwilligers om beter te begrijpen hoe de 

hersenen werken, en o.a. bij patiënten met neurologi-

sche en psychiatrische hersenaandoeningen.

De nadruk in de lezing lag op onderzoek naar hersen-

activiteit bij gezonde vrijwilligers en patiënten met 

dementie. Traditioneel werd hierbij taak-gerelateerde 

hersenactiviteit onderzocht. De laatste jaren is een 

grote belangstelling ontstaan voor spontane hersen-

activiteit, zonder dat een taak wordt uitgevoerd. Met 

name de ‘spontane’ functionele interacties tussen her-

sengebieden (‘communicatie’ tussen hersengebieden) 

is hierbij van belang. Dit wordt ook functionele con-

nectiviteit genoemd. Deze neuroimaging technieken 

vergroten ons inzicht in de werking van de hersenen. 

Ze bieden mogelijkheden voor onderzoek naar diag-

nostiek, nieuwe geneesmiddelen en behandelingsef-

fecten bij hersenaandoeningen.

- - -

1.7 Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en 
dementie
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Figuur 1: MRI afbeelding van de hersenen.

deze deeltjes verkregen worden. Als u niet bekend 
bent met MRI, is het natuurlijk niet helder wat dit 
betekent. In dat geval kan u onthouden dat we het 
menselijk lichaam in een magneetveld plaatsen, 
waarna we afbeeldingen kunnen maken van het 
inwendige van de mens. 
MRI wordt gebruikt om alle delen van het lichaam af 
te beelden, in dit artikel gaat het over de hersenen.
In figuur 1 is een MRI afbeelding van de hersenen te 
zien. Vanaf eind jaren 70 is de MRI ontwikkeling voor 
het afbeelden van het menselijk lichaam in gang 
gezet. In de jaren 80 en 90 is dat in een stroom-
versnelling gekomen. Al lange tijd is de techniek 
niet meer weg te denken bij vele soorten patiënten 
onderzoek, maar ook niet uit het vakgebied van de 
hersenwetenschappen.
Bij gezonde mensen maken we MRI hersenscans 
om bijvoorbeeld de anatomie van de hersenen te 
begrijpen en te onderzoeken hoe de hersenstruc-
tuur verandert met leeftijd. Bij patiënten met een 
mogelijke aandoening van de hersenen, wordt MRI 
ingezet voor diagnostiek of het volgen van de 
effecten van een behandeling.
We kunnen met MRI scans de hersenstructuur 
van individuele patiënten onderzoeken, maar we 

kunnen ook onderzoeken wat er gemiddeld ver-
andert in een groep patiënten. Dit levert vaak 
belangrijke inzichten op over een ziekte.

In figuur 2 zien we hersenplakken, gezien vanaf de 
richting recht voor het gezicht. Links bovenin is een 
verticale hersendoorsnede achterin het hoofd zicht-
baar. Van links bovenin naar rechts onderin gaan 
we in stappen van drie millimeter tot we voorin het 
hoofd zijn aangekomen. 
Er is te zien welke hersengebieden kleiner worden en 
gedeeltelijk verdwijnen bij de ziekte van Alzheimer. 
De contrasten geven aan hoe ernstig de mate van 
aantasting van de hersenen is: lichtgekleurd is het 
ergst, donker is minder erg. De structuur die het 
lichtst kleurt, waar dus de verwoesting het ernstigst 
is, is de hippocampus. Deze is belangrijk voor het 
geheugen, een functie die met name is aangedaan 
bij de ziekte van Alzheimer.

FMRI
We hebben nu een voorbeeld gezien van wat we 
met MRI kunnen in het hersenonderzoek. Maar we 

Figuur 2: Afname hersenvolume door Ziekte van 

Alzheimer in: Karas, Burton, Rombouts, Van Schijndel, 

O’Brien, Scheltens, McKeith, Ballard, Barkhof. Neuroi-

mage 2003.
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kunnen MRI ook gebruiken voor het afbeelden van 
hersenactiviteit.
Sinds 1890 is bekend dat hersenactiviteit gekoppeld 
is aan bloedstroom en zuurstof concentraties in de 
hersenen. Als we bijvoorbeeld iets waarnemen en 
het vervolgens in ons geheugen opslaan, wordt 
een aantal hersengebieden actiever. Ter plekke 
neemt de bloedstroom in deze hersengebieden 
toe, en dit gaat samen met een verandering in 
zuurstofconcentratie. 

In 1991 bleek voor het eerst dat het mogelijk is om 
met een MRI scan ook een afbeelding te maken van 
deze hersenactiviteit (figuur 3). 
We noemen dat FMRI, of functionele MRI. In het 
onderzoek in 1991 werd nog een contrastmid-
del ingespoten om de hersenactiviteit zichtbaar te 
maken. Een jaar later bleek dat dat niet nodig is. Het 
zichtbaar maken van hersenactiviteit kan zonder 
het inspuiten van een contrastmiddel omdat we 
bepaalde type MRI scans gevoelig kunnen maken 
voor zuurstofconcentraties in het bloed. Zoals 
gezegd veranderen deze concentraties op plaatsen 
waar hersenactiviteit verandert.
Tot deze revolutionaire ontdekking van FMRI was 
het afbeelden of aflezen van hersenactiviteit alleen 
mogelijk geweest met andere technieken, waaraan, 
zoals aan elke techniek, een aantal nadelen en 
beperkingen zaten. FMRI neemt een aantal van deze 
nadelen weg en biedt meerwaarde ten opzichte van 
die andere technieken.

Twee van die andere technieken zijn PET en EEG.
PET is een afkorting van positron emission 
tomography. Echter, PET is belastend omdat een 
radioactief middel in het lichaam wordt geïnjec-
teerd. Ook kunnen we met FMRI de locatie en 
snelheid van hersenactiviteit beter bepalen. De 
aanzienlijk lagere kosten van FMRI en het feit dat 
MRI scanners op veel grotere schaal beschikbaar 
zijn dan PET scanners, hebben er ook aan bijge-
dragen dat PET scans die ook met FMRI kunnen 
worden uitgevoerd, niet meer worden gemaakt. 
Thans concentreert de PET techniek zich op de vele 
bijzondere PET toepassingen welke met FMRI niet 
mogelijk zijn.
Met EEG, wat staat voor electro-encefalogram, wor-
den elektroden op de hoofdhuid geplaatst. Hiermee 
worden grafieken uitgelezen die een afspiegeling 
van de elektrische activiteit in de hersenen zijn. 
De meerwaarde van FMRI ten opzichte van EEG 
is met name de lokalisatie van de activiteit in de 
hersenen: met FMRI maken we een afbeelding van 
de hersenen, wat met EEG niet mogelijk is.

Net als met PET onderzoek, geldt ook voor EEG 
dat per onderzoek een afweging wordt gemaakt 
welke vragen het beste met welke techniek kunnen 
worden bestudeerd. Soms worden verschillende 
technieken gecombineerd en steeds vaker blijkt 
dat deze combinatie aanvullende informatie op kan 
leveren in het onderzoek naar hersenfuncties.

In figuur 4 is een FMRI voorbeeld te zien van 

Figuur 4: Broca hersengebied (in groen aangegeven).Figuur 3: FMRI, Belliveau et al., Science 1991.



1.7 Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en dementie

58

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 93

en worden juist minder actief tijdens een taak. Dit 
zien we bij gezonde hersenen en dit netwerk wordt 
het ‘default mode netwerk’ genoemd. Wij hebben 
aangetoond dat bij dementie deze zogenaamde 
de-activatie minder sterk of zelfs afwezig is.
Bij dit onderzoek hebben we altijd het ultieme 
doel voor ogen gehouden: kan FMRI ooit worden 
gebruikt om in een vroeg stadium van dementie 
een verandering in hersenactiviteit te ontdekken, 
voordat hersenvolume zichtbaar verdwijnt, zoals 
zichtbaar in figuur 2? Als dat zou kunnen, hebben 
we met FMRI extra gereedschap voor vroegdiag-
nostiek van dementie.

Een andere belangrijke toepassing leek ook 
bereikbaar: het onderzoeken van de effecten van 
medicijnen op hersenactiviteit. Vanzelfsprekend is 
het van groot belang dat al tijdens de ontwikkel-
fase van een medicijn, zo goed mogelijk begrepen 
wordt hoe een geneesmiddel werkt op de herse-
nen. FMRI leek en lijkt nog steeds bij uitstek een 
manier om ook voor dat type onderzoek te worden 
ontwikkeld. Hoe eerder in de ontwikkelingsfase 
van een geneesmiddel een dergelijke techniek kan 
worden ingezet, hoe groter de kans dat dit leidt tot 

een hersengebied dat actiever wordt als we woor-
den bedenken. Dit wordt het gebied van Broca 
genoemd en is essentieel voor taal. Het werkt als 
volgt: mensen liggen in de MRI scanner en zien 
verschillende letters en bedenken woorden die 
beginnen met de getoonde letter.
Doorlopend worden FMRI scans gemaakt tijdens 
het woorden bedenken en tijdens een controle 
conditie. De hersengebieden waar de activiteit 
toeneemt tijdens het woorden bedenken, waar dus 
de zuurstof concentratie verandert, hetgeen samen 
gaat met een andere signaalintensiteit op de MRI 
scan, worden met kleur aangegeven na een serie 
beeld analyses en statistische bewerkingen.
De analyses om tot deze afbeelding te komen zijn 
niet eenvoudig, en zijn een onderzoeksveld op 
zich. Gelukkig zijn er enkele uitstekende onder-
zoeksgroepen die standaarden hiervoor hebben 
ontwikkeld en deze gratis beschikbaar stellen 
voor wetenschap en onderwijs. Hierdoor kunnen 
wereldwijd wetenschappers gestandaardiseerd hun 
hersenscans analyseren.
Dit plaatje (figuur 4) is een voorbeeld van een 
eenvoudig FMRI experiment. De hoeveelheid ver-
schillende taken die mensen kunnen uitvoeren in 
de scanner, van eenvoudig tot complex, is groot. 

Deze ontwikkeling van FMRI bleek revolutionair 
voor veel hersenonderzoek. We kregen een belang-
rijk middel in handen om te onderzoeken hoe de 
hersenen werken, hoe de hersenen zich ontwik-
kelen van jong naar oud, en om psychiatrische en 
neurologische ziektes te onderzoeken.

FMRI: Ons onderzoek
Zo hebben wij zelf destijds in het Alzheimer Centrum 
in Amsterdam in een serie artikelen aangetoond 
hoe de hersenactiviteit verandert bij de ziekte van 
Alzheimer. Wij vonden een afname van activiteit 
in verschillende hersengebieden. Maar wij vonden 
ook dat delen van de hersenen vooral trager in 
plaats van minder geactiveerd werden.
En we vonden nog iets opmerkelijks. Er zijn ook 
gebieden in de hersenen die zich tegengesteld aan 
de rest gedragen. Deze zijn heel actief tijdens rust, 

Figuur 5: Medicatie: toename hersenactiviteit bij de 

ziekte van Alzheimer, Goekoop, Barkhof, Scheltens, 

Rombouts. Brain 2006.



59

1.7 Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en dementie

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 93

volledig mogelijk te begrijpen, combineren we deze 
drie technieken. We willen begrijpen hoe de struc-
tuur van de hersenen verandert, wat er gebeurt met 
de verbindingen tussen hersengebieden, en met 
hersenactiviteit.
Vaak zien we bij veroudering of ziekte dat zowel 
hersenstructuur als activiteit verandert. Ook zien we 
regelmatig dat ook de hoeveelheid verbindingen 
van en naar deze structuur vermindert. Dit hebben 
we zelf aangetoond voor de hippocampus bij de 
ziekte van Alzheimer. Maar de relatie tussen struc-
tuur en functie kan complex zijn.

In figuur 6 is in kleur het verschil in hersenactiviteit 
aangegeven tussen twee groepen gezonde derti-
gers in een onderzoek van prof. Christian Beckmann 
en collega’s in Oxford. De ene groep heeft een 
genetisch verhoogd risico om over tientallen jaren 
de ziekte van Alzheimer te krijgen. De andere groep 
heeft dat verhoogde risico niet.
Het blijkt dat hersenstructuren tussen die groepen 
niet verschillen. Prestaties op psychologische tests 
zijn ook niet verschillend. Maar FMRI laat zien dat 
in bepaalde gebieden de activiteit anders is bij de 
groep met het verhoogd risico: de hersenactiviteit 
is bij hen sterker. 
Dus jonge mensen met een verhoogd risico om over 
tientallen jaren de ziekte van Alzheimer te krijgen, 
presteren hetzelfde op geheugentaken, hebben 
niet een zichtbaar verschillende hersenstructuur, 
maar laten wel een verhoogde hersenactiviteit 
zien. Dit illustreert de kracht van FMRI, omdat de 
techniek een verandering in de hersenen laat zien 
die op geen enkele andere manier met MRI en 
psychologisch onderzoek te vinden was.
Wat we hier zien betreft een groepsverschil, waarbij 
er ook een overlap is tussen de groepen. We kunnen 
dit dus niet bij individuen vast stellen. Maar het 
leert ons wel over genetische risico’s en hersen-
functies. En het laat zien dat het niet uitgesloten is 
dat FMRI ons meer kan leren over het mechanisme 
van het ontstaan van de ziekte, en mogelijk iets kan 
betekenen voor vroegdiagnostiek van dementie.
 

goedkopere en betere medicijnen.
Zover zijn we nog niet, maar het blijkt wel degelijk 
mogelijk om de effecten van medicijnen te meten 
met FMRI, en vast te stellen waar in de hersenen een 
geneesmiddel de functie beïnvloedt.
Op deze afbeelding (figuur 5) is een MRI scan zicht-
baar met daarin met een rode stip aangegeven het 
hersengebied waar een geneesmiddel, dat wordt 
voorgeschreven aan patiënten met de ziekte van 
Alzheimer, de hersenactiviteit tijdens een geheu-
gentaak laat toenemen.
Deze structuur is de hippocampus, belangrijk voor 
de werking van het geheugen. Blijkbaar zorgt dit 
geneesmiddel ervoor dat in ieder geval gemid-
deld bij deze patiënten de oorspronkelijke, met 
dementie samengaande, te lage hersenactiviteit, 
weer toeneemt. 
Zo begrijpen we meer van het werkingsmecha-
nisme van dit middel in de hersenen van dementie 
patiënten.

Combineer MRI en FMRI
Ik heb u tot nu toe verteld over MRI scans voor de 
structuur en FMRI scans voor de activiteit van de 
hersenen. En ik heb een aantal voorbeelden gege-
ven van dementie-studies waarin deze technieken 
worden gebruikt. Met de ‘diffusion tensor imaging’ 
(DTI) techniek, welke gevoelig is voor de diffusie 
richting van water, is het mogelijk om de grote 
zenuw-verbindingen tussen hersengebieden af te 
beelden.

Deze drie methoden leveren elk verschillende en 
aanvullende informatie. Om veranderingen in de 
hersenen samenhangend met leeftijd of ziekte zo 

Figuur 6: Verschil in hersenactiviteit tussen 2 groepen 

mensen, Filippini et.al. PNAS USA 2009.
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spontane activiteit verklaren. Immers, als we men-
sen deze of vergelijkbare processen bewust laten 
uitvoeren, zien we maar een paar procent toename 
in energie verbruik vergeleken met de rust ener-
gie. Dus deze processen van spontane gedachten 
spelen een rol, maar verklaren vermoedelijk slechts 
een klein gedeelte van de totale spontane activiteit.
Waarschijnlijk hangt de spontane activiteit voor een 
groot gedeelte samen met het onderhouden van 
de functionele organisatie in de hersenen. Hierbij 
moeten we denken aan het continu interpreteren 
van gegevens, het ervoor zorgen dat we gereed zijn 
om te reageren, en het voortdurend voorspellen 
wat voor reactie eventueel nodig is als de omgeving 
daarom vraagt.
Met FMRI kunnen we deze spontane hersenactiviteit 
in beeld brengen, en dit noemen we resting state 
FMRI. Voor zo’n scan ligt iemand 5 tot 8 minuten in 
de scanner, zonder dat een bepaalde taak hoeft te 
worden uitgevoerd.
In figuur 7 zien we daar een voorbeeld van. De 
hersengebieden die zijn weergegeven in dezelfde 
kleuren (blauw, groen en rood/geel), vertonen 
dezelfde spontane fluctuaties in hersenactiviteit. 
Daarom noemen we deze gebieden ‘functioneel 
verbonden’, en het verschijnsel van verbonden zijn 
heet ‘functionele connectiviteit’. Het blijkt dus dat 
de spontane activiteit geordend is in de hersenen: 
het is niet willekeurig en zelfs zeer gestructureerd. 
De verzameling gebieden in dezelfde kleur wordt 
vaak een netwerk genoemd. In figuur 7 zijn 3 
netwerken zichtbaar.

Resting State FMRI
Ik heb verteld hoe we met FMRI hersenactiviteit 
kunnen afbeelden. Ik heb u MRI scans van hersen-
structuur en hersenverbindingen laten zien. Deze 
technieken worden succesvol ingezet voor hersen-
onderzoek op verschillende terreinen.
De laatste jaren onderzoeken we niet alleen her-
senactiviteit tijdens een taak, maar ook spontane 
fluctuaties in hersenactiviteit, oftewel FMRI tijdens 
rust. Wat is dat en hoe gaat dat in zijn werk?

De hersenen vertonen een voortdurende spontane 
activiteit met communicatie tussen neuronen, ook 
als we niet expliciet bezig zijn met het uitvoeren 
van een taak. Dit gebruikt relatief zeer veel energie. 
Laten we dit de rust energie van de hersenen 
noemen. Als iets extra's van onze hersenen wordt 
gevraagd, zoals het oplossen van een vraagstuk, is 
de toename in het energiegebruik van de hersenen 
slechts een fractie van de rust energie.
Dus de spontane activiteit tijdens rust, die niet 
samenhangt met een expliciete vraag van de omge-
ving, moet wel belangrijk zijn voor het functioneren 
van de hersenen. Anders zouden we voor niets die 
rust-energie verstoken. Waarvoor zou deze dan 
dienen?
Processen als ‘spontane cognitie’, waaronder dag-
dromen, en zogenaamde ‘stimulus-onafhankelijke 
gedachten’ zijn hier aan gerelateerd. Maar dergelijke 
processen kunnen maar voor een klein gedeelte de 

Figuur 7: Resting State FMRI toont functioneel ver-

bonden hersengebieden in kleur.

Figuur 8: Weergave van 'The brain's dark energy', Mar-

cus Raichle, Science 2005.
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Figuur 9: 10 gebieden met dezelfde spontane fluc-

tuaties in hersenactiviteit; Damoiseaux, Rombouts, 

Barkhof, Scheltens, Stam, Smith, Beckmann. PNAS USA 

2006.

tussen de netwerken is niet 0 maar simpelweg 
minder sterk dan binnen de netwerken.

Onderzoek met resting state FMRI heeft ons een 
hoop geleerd over hoe gezonde, normale her-
senen, zich gedragen tijdens rust. Een groot 
internationaal onderzoek, waarin ook onze Leidse 
groep participeert, heeft laten zien dat die spon-
tane hersenactiviteit zich in dergelijke netwerken 
organiseert, en dat we dat elke keer weer betrouw-
baar kunnen meten. In verschillende landen, op 
verschillende scanners, bij verschillende mensen.
Inmiddels wordt die organisatie van netwerken 
de ‘functionele anatomie’ van onze hersenen 
genoemd. Dit onderzoek heeft ook laten zien dat 
er verschillen zijn tussen mensen, die samenhangen 
met leeftijd en met geslacht.
Wij hebben enkele jaren geleden in een kleinere 
groep mensen al aangetoond dat met het ouder 
worden de functionele connectiviteit tussen 
bepaalde hersengebieden afneemt. Dit nieuwe 
grote internationale onderzoek heeft dat verou-
deringsproces nu overtuigend bevestigd. Ook is 
nu aangetoond dat de spontane hersenactiviteit 
bij mannen anders is dan bij vrouwen. Dit is een 
bevestiging van wat we al lang vermoedden.

Resting State FMRI bij Patiënten
Resting state FMRI biedt ons ook nieuwe 
mogelijkheden voor het onderzoek naar hersen-
aandoeningen. Ten eerste omdat we nu uitgaan van 
een nieuw kansrijk concept van spontane hersen-
activiteit waardoor we nieuwe inzichten krijgen in 
hersenfuncties bij ziektes. Ten tweede omdat het 
niet nodig is dat patiënten testen uitvoeren in de 
scanner. Dit is gewoonlijk tijdrovend en vergt veel 
voorbereiding. Hierdoor zal het kansrijker zijn om 
de techniek breed in te zetten voor klinisch gebruik.
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar 
dementie waarbij patiënten moeite hebben met 
het uitvoeren van geheugentaken. Een ander voor-
beeld is coma onderzoek. Collega Steven Laureys 
en zijn groep uit Luik in België doen met resting 
state FMRI onderzoek naar hersenbeschadiging en 
bewustzijn.

In 2006 kwam hierover een beroemd artikel uit van 
de Amerikaanse neuroloog Marcus Raichle in het 
tijdschrift Science (figuur 8).
Als u geïnteresseerd bent in hersenactiviteit tijdens 
rust, kan ik u zijn werk zeer aanbevelen. Hij noemde 
in dit artikel de rust activiteit van de hersenen ‘The 
Brain’s Dark Energy’.
Dit is naar analogie van de astronomie waarin 
bekend is dat concentraties donkere materie in 
het heelal een veelvoud zijn van de gewone zicht-
bare materie. In FMRI studies hadden we ons altijd 
geconcentreerd op een taak-gerelateerde toename 
van hersenactiviteit. De veel grotere rust-activiteit 
of rust-dynamiek was altijd verborgen gebleven 
voor ons.

Er bestaat een aantal verzamelingen van hersenge-
bieden met vergelijkbare spontane fluctuaties, of 
met functionele connectiviteit, zoals wij zelf in 2006 
hebben ontdekt: hier zien we er 10 (figuur 9). Dit zijn 
10 verzamelingen van hersengebieden die intern 
dezelfde spontane fluctuaties in hersenactiviteit 
vertonen.
Deze hersengebieden met sterke functionele con-
nectiviteit worden ook wel netwerken genoemd. 
Het bijzondere is dat zo’n netwerk vaak uit gebie-
den bestaat die vergelijkbare functies vertonen. 
Het is overigens niet zo dat er geen connectiviteit 
is tussen de netwerken. Functionele connectiviteit 
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hersenen. Deze stoffen hebben wat we noemen een 
verschillende ‘fingerprint’ in de hersenen.
De resultaten laten precies zien wat we hoopten 
te zien: met FMRI kunnen we de effecten van 
deze stoffen op de hersenen afbeelden, en de 
effecten van verschillende stoffen zijn van elkaar 
te onderscheiden. Deze techniek noemen we nu 
farmacologische FMRI.

Voor het eerst zullen we op farmacologische 
FMRI scans, analyses van pharmacokinetiek en 
pharmacodynamiek toepassen. Deze zijn in het 
geneesmiddelen onderzoek de wetenschappelijke 
standaard voor de relatie tussen bloedconcentraties 
en hersenfuncties, maar zijn nog nooit toegepast 
op FMRI. En we gaan de werking van bestaande 
geneesmiddelen bij psychiatrie patiënten en 
dementie onderzoeken.

Dementie
Wij werken ook aan resting state FMRI onderzoek 
bij dementie. We hebben al aanwijzingen waar in de 
hersenen de functionele connectiviteit verandert 
bij dementie en waar de structuur verandert. Maar 
we weten niet hoe zich dat onderscheidt tussen 
verschillende soorten dementie en hoe het zich 
ontwikkelt in de tijd.

Wij vermoeden dat veranderingen in de tijd van 
spontane hersenactiviteit bij één patiënt belang-
rijke informatie bevat over het mechanisme van 
de voortgang van de ziekte, die relevant kan zijn 
voor diagnostiek. Vanzelfsprekend zullen we ons 
onderzoek ook richten op hersenstructuur, en op 
de verbindingen tussen de hersengebieden, met 
de andere MRI technieken die in dit artikel worden 
genoemd.
In samenwerking met het team van John van 
Swieten uit Rotterdam gebruiken we resting state 
FMRI bij mensen met een genetische mutatie die 
geassocieerd is met het ontwikkelen van fronto-
temporale dementie. Van Swieten doet al jaren 
onderzoek naar deze families. 
Mensen worden gescand op het moment dat 
er nog geen enkel symptoom, zoals cognitieve 

Zij onderzoeken coma, vegetatieve toestand, en het 
locked in syndroom, waarbij patiënten niet kunnen 
spreken en bewegen, maar wel kunnen horen en 
zien. Zij hebben onder andere aangetoond dat de 
mate van bewustzijn samenhangt met de mate van 
functionele connectiviteit tijdens rust. Dit kan in de 
toekomst van belang zijn voor diagnostiek en voor 
het vast stellen van prognoses voor patiënten.
 
De Toekomst
Waar gaan we de resting state FMRI in combinatie 
met de andere MRI technieken in de toekomst ver-
der voor ontwikkelen en toepassen? Ik wil u graag 
enkele voorbeelden schetsen van nieuw onderzoek 
binnen het Leiden Institute for Brain and Cognition, 
het LIBC, aan de Universiteit Leiden.

Pharmacologische FMRI
In een samenwerking tussen het ‘Centre for 
Human Drug Research’ (CHDR), en de afdelingen 
radiologie, psychiatrie, anesthesiologie van het 
LUMC en psychologie van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen hebben we onlangs de eerste 
veelbelovende resultaten gepubliceerd over de 
toepassing van resting state FMRI voor geneesmid-
delen onderzoek. 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om res-
ting state FMRI geschikt te maken voor het meten 
van de effecten van medicijnen op hersenactiviteit. 
Zoals gezegd willen we al tijdens de ontwikkelfase 
van een geneesmiddel, zo goed mogelijk begrijpen 
hoe dit geneesmiddel werkt, en welke hersengebie-
den het beïnvloedt.
Resting state FMRI lijkt bij uitstek een methode 
hiervoor, omdat we taak-onafhankelijk de inter-
acties tussen alle hersengebieden kunnen 
onderzoeken. Hoe eerder in de ontwikkelingsfase 
van een medicijn zo’n techniek kan worden ingezet, 
hoe groter de kans dat dit leidt tot goedkopere en 
betere geneesmiddelen.
We hebben in dit, mede door NWO gefinancierde, 
onderzoek aangetoond dat verschillende stoffen 
die een meer of minder onderscheidbaar effect 
hebben op hersenfuncties, een unieke invloed heb-
ben op functionele connectiviteit tijdens rust in de 
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De lezing beschrijft een zoektocht die ik pas 
recentelijk ben begonnen. Die zoektocht 
heeft niet alleen het doel de vraag te beant-

woorden wat muzikaliteit is of kan zijn, maar ook in 
hoeverre we muzikaliteit delen met andere dieren, 
om er zo achter te komen of muzikaliteit een biolo-
gische basis heeft. Daar zijn namelijk lang niet alle 
wetenschappers het over eens. 
Het begrip ‘muzikaliteit’ zal ik definiëren als een 
natuurlijke aanleg die voor een groot deel gevormd 
wordt door ons biologische en cognitieve systeem. 
Het bestaat uit een complexe set van eigenschap-
pen en vaardigheden, waarvan we sommige delen 
met andere dieren en andere uniek menselijk zijn. 
Althans, dat is het huidige vermoeden.1)

Dit complex van eigenschappen –de bouwstenen 
van muzikaliteit– maken het mogelijk melodische 
en ritmische patronen waar te nemen, te onthou-
den en te waarderen. Je kan daarbij denken aan:
1. relatief gehoor: het herkennen van een 

melodie, los van de absolute toonhoogte 
waarop gezongen wordt , en

2. maatgevoel: het horen van regelmaat of een 
regelmatige puls (de ‘beat’) in een variërend 
ritme. 

Het opmerkelijke is dat deze muzikale basisvaar-
digheden zich spontaan ontwikkelen bij baby’s 
en jonge kinderen. Maatgevoel en relatief gehoor 
lijken een fundamentele bijdrage te leveren aan wat 
ons muzikale dieren maakt.2)

De wisselwerking tussen deze biologische en 
allerlei sociaal-culturele aspecten van muzikaliteit 
levert de ingrediënten op voor de enorme ver-
scheidenheid aan muziek die zich in verschillende 
culturen ontwikkelt. Maar de belangrijkste realisatie 
is dat muzikaliteit aan muziek vooraf gaat: zonder 
muzikaliteit geen muziek. Ik zal me daarom in deze 
lezing concentreren op de basale mechanismen die 

1) (Honing, ten Cate, Peretz, & Trehub, 2015)

2) (Honing, 2012; Trehub, 2003)

Prof.dr. H.J. Honing
Cognitive Science Center

Institute for Logic, Language and Computation

Universiteit van Amsterdam

www.musiccognition.nl

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

5 januari 2015.

 – Van deze lezing is helaas geen video opname 

beschikbaar.

 – Wegens tijdgebrek heeft prof. Honing zijn bijdrage 

aan het jaarboek moeten beperken tot een uitge-

breide samenvatting, voorzien van referenties voor 

verdere lezing.

Samenvatting van de lezing:
Hoe komt het dat mensen zo gevoelig zijn voor 

muziek? Wat maakt ons muzikaal? Over deze vragen 

is binnen het vakgebied muziekcognitie in de afgelo-

pen decennia steeds meer bekend geworden. Diverse 

studies onderbouwen de hypothese dat de menselijke 

cognitie een belangrijke rol speelt in wat ons muzi-

kale dieren maakt. Maar wat valt er te zeggen over de 

oorsprong van muziek en muzikaliteit vanuit een bio-

logisch en evolutionair perspectief? Hoe is muziek ont-

staan? Is muziek uniek voor mensen, zoals taal dat lijkt 

te zijn? En zo niet, welke muzikale vaardigheden delen 

we dan met andere dieren? Wat moet een aap, olifant 

of zangvogel kunnen om muzikaal te zijn?

Nieuw interdisciplinair onderzoek naar de cognitieve 

en biologische bouwstenen van muzikaliteit verschaft 

ons fundamentele inzichten in de rol van perceptie, 

emotie, geheugen, aandacht en verwachting bij het 

luisteren naar muziek.

- - -

1.8  Wat maakt ons muzikale dieren?
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muziek mogelijk maken (en niet de muziek zelf).
Over de menselijke muzikaliteit zijn we in het vak-
gebied muziekcognitie in de afgelopen decennia 
steeds meer te weten gekomen. Meer en meer 
studies onderbouwen het idee dat zo goed als alle 
mensen een natuurlijke aanleg hebben om muziek 
te herkennen, te onthouden en te waarderen. 
Pasgeboren baby’s hebben een grote gevoeligheid 
voor melodie, ritme en dynamiek: de bouwstenen 
van muziek. Daarnaast begrijpen we steeds beter 
wat de bouwstenen van muzikaliteit zijn, en waarom 
deze al zo vroeg actief zijn in een mensenleven.
Na jarenlang met name de methoden en technie-
ken uit de informatica en de psychologie gebruikt 
te hebben in het ontwikkelen van modellen van 
muziek en muzikaliteit, heb ik de laatste tijd met 
regelmaat mijn blik verruimd naar de evolutionaire 
psychologie, neurowetenschappen, gedragsbiolo-
gie en neurobiologie. Ik stelde mij de volgende 
vragen: 
• Is muzikaliteit uniek voor mensen, zoals het 

vermogen voor taal dat lijkt te zijn? En zo niet, 
welke muzikale vaardigheden delen we dan 
met andere dieren? 

• Is er een biologische basis voor muzikaliteit te 
vinden? 

• En wat is er te zeggen over de oorsprong 
van muzikaliteit vanuit een biologisch en 
evolutionair perspectief?

Er zijn inmiddels legio studies voorhanden die de 
hypothese onderbouwen dat de menselijke bio-
logie een intieme relatie heeft met muziek en 
dat die biologie een belangrijke rol speelt in wat 
ons muzikale dieren maakt. De vraag is echter 
waardoor, waarom en sinds wanneer. Hoe werkt 
een bepaalde eigenschap – bouwsteen – van muzi-
kaliteit (mechanisme) en hoe ontwikkelt deze zich 
tijdens het leven van een organisme (ontogenie)? 
Hiervoor zijn de bevindingen van de cognitieve 
neurowetenschappen en ontwikkelingsbiologie 
relevant. Maar ook, hoe heeft die eigenschap bij-
gedragen aan het overleven van de soort (functie) 
en wat is de geschiedenis van die eigenschap in het 
evolutionaire verleden van een groep organismen 
(fylogenie)? Deze laatste twee vragen liggen op het 
terrein van de evolutionaire biologie.
Het antwoord op al deze vragen zal nog veel 
onderzoek vergen. Verwacht daarom vooral geen 
klinkklare antwoorden, oplossingen of een duidelijk 
ja of nee. Dat wij mensen muzikale dieren zijn lijkt 
me helder en verdedigbaar, maar in hoeverre we 
deze eigenschappen delen met andere dieren is 
vooralsnog onduidelijk.

Referenties
3. Honing, H, 2012, Iedereen is muzikaal. Wat we 

weten over het luisteren naar muziek, Nieuw 
Amsterdam Uitgevers.

4. Honing, H, ten Cate, C, Peretz, I, & Trehub, SE, 
2015, Without it no music: cognition, biology 
and evolution of musicality, Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London. 
Series B, Biological Sciences, 370(1664), 1–8. 
doi:10.1098/rstb.2014.0088

5. Tinbergen, N, 1963, On aims and methods of etho-
logy, Zeitschrift Für Tierpsychologie, 410–433.

6. Trehub, SE, 2003, The developmental origins of 
musicality, Nature Neuroscience, 6, 669–673.

- - -
Figuur 1: Hoe zijn de cognitief biologische bouwste-

nen van muzikaliteit, zoals relatief gehoor of maat-

gevoel, geëvolueerd? Welke muzikale vaardigheden 

delen we met andere dieren, zoals apen, vogels of 

zeezoogdieren?
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Zwarte gaten staan bekend als vreemd, onbe-
grijpelijk en mysterieus. Niettemin kun je met 
de methodes van de astronomie zwarte gaten 

rechtstreeks waarnemen. Het zijn dus concrete 
objecten in het heelal. Fysisch gezien zijn zwarte 
gaten 'simpel', wat nog niet betekent dat we er alles 
van begrijpen, maar wel dat je er met berekeningen 
veel over kunt zeggen. Dan blijkt dat een zwart gat 
theoretisch voorspelde eigenschappen heeft die 
rechtstreeks ingaan tegen diepgewortelde intuïties 
over ruimte en tijd. Dat is waarom we zwarte gaten 
vreemd vinden. Maar dat is dus omdat we uitgaan 
van een beeld van de werkelijkheid dat niet klopt! 
Die combinatie van eenvoud en vreemdheid zorgt 
ervoor dat zwarte gaten je iets fundamenteels kun-
nen leren over de werkelijkheid. Als astronoom kun 
je zwarte gaten observeren, en zien dat ruimte en 
tijd werkelijk anders zijn dan je dacht.

Mijn fascinatie met het waarnemen van zwarte gaten 
komt daaruit voort. De werkelijkheid is niet hoe we 
denken dat hij is, ik wil graag begrijpen hoe dan wél, 
en een zwart gat is een theoretisch buitengewoon 
simpel voorbeeld van iets waar je dat heel recht-
streeks aan kunt zien. Het gaat om een macrosco-
pisch voorwerp, waar je in principe met een raket 
omheen kunt vliegen of in kunt duiken. Tijd en ruimte 
zijn er totaal verwrongen; vanuit je raket zie je de 
hemel als in een lachspiegel vervormd, en afhankelijk 
van je traject kun je als Wells' tijdreiziger de toekomst 
van het heelal in hoog tempo aan je voorbij zien trek-
ken. Het is mogelijk het zwarte gat in te gaan (je komt 
er nooit meer uit), en als de sterke zwaartekrachtver-
schillen je niet vóór die tijd tot een spaghettisliert 
uiteen hebben getrokken, zijn zelfs overstapjes naar 
andere heelallen en tijdreizen niet principieel onmo-
gelijk. Waarschijnlijk in de praktijk wel, maar dat de 
theorie het niet bij voorbaat uitsluit is al fascinerend 
genoeg. Al lukt het voorlopig nog niet er met een 
raket te komen, de afstanden zijn eenvoudig te groot, 
met een telescoop kun je zwarte gaten wel, nu, waar-
nemen en zien dat ze echt bestaan. 

Prof.dr. M.B.M. van der Klis
Astronomical Institute Anton Pannekoek

Universiteit van Amsterdam

www.astro.uva.nl

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

19 januari 2015.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Nevenstaand artikel is een bewerkte versie van zijn 

publicatie 'Waarnemen van zwarte gaten' in De 

Gids, dec. 2010.

Samenvatting van de lezing:
Zwarte gaten en neutronensterren ontstaan in enorme 

'supernova'-explosies aan het einde van het leven van 

de zwaarste sterren. Ze zijn de meest extreme experi-

menten met zwaartekracht die we in de natuur tegen-

komen. Met astronomische technieken van diverse 

aard worden waarnemingen aan neutronensterren en 

zwarte gaten verricht om van deze natuurlijke expe-

rimenten gebruik te maken. In het inwendige van 

neutronensterren wordt materie door de extreme 

zwaartekracht samengeperst tot dichtheden die ner-

gens anders in het heelal voorkomen, hoger zelfs dan 

in atoomkernen.

De eigenschappen van materie onder deze omstan-

digheden zijn onbekend. Door neutronensterren te 

bestuderen is het mogelijk unieke informatie te verkrij-

gen over de fundamentele eigenschappen van mate-

rie. Zwarte gaten zijn de meest extreme consequentie 

van de voorspellingen van Einstein's algemene relativi-

teitstheorie en vormen op diverse manieren een toets-

steen voor gravitatietheorieën. Door de beweging van 

heet stralend plasma te volgen dat door zwarte gaten 

wordt opgeslokt is het mogelijk de door de relativi-

teitstheorie voorspelde sterke kromming van ruimte-

tijd in deze gebieden in kaart te brengen.

.

- - -

1.9  Neutronensterren en zwarte gaten; 
effecten van sterke zwaartekracht
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Dat de werkelijkheid anders in elkaar zit dan we 
dachten is een conclusie die in de wetenschap voort-
durend terugkeert. Over de millennia heeft dit onze 
intuïties veranderd en dichter bij de werkelijkheid 
gebracht. Dat de wereld niet plat is en de Australiërs 
er niet vanaf vallen is voor weinig mensen nog een 
probleem. Wat betreft ruimte en tijd zijn onze oude 
intuïties echter nog volop aanwezig. Op de savanne 
heb je geen zwarte gaten, dus het is niet verwon-
derlijk dat de evolutie ons niet heeft voorbereid 
op de verknoping van ruimte en tijd die een zwart 
gat kenmerkt. We klampen ons daarom vast aan de 
wetenschappelijke methode om er achter te komen 
hoe het met deze zaken werkelijk zit. Verzamel sys-
tematisch empirische kennis over de eigenschap-
pen van ruimte en tijd, en stel er een theorie voor op 
in de strikt formele taal van de wiskunde; alleen dat 
laatste houdt ons denken op het rechte spoor.

Het is natuurlijk de relativiteitstheorie, van Einstein, 
die, alweer een eeuw geleden, onze bestaande hui-
selijke opvattingen over ruimte en tijd definitief 
overboord heeft gezet, zie figuur 1. Kort gezegd 
is de conclusie: ruimte en tijd zijn niet gescheiden 
maar vormen één vierdimensionaal geheel; zwaar-
tekracht is een kromming van dit vier-dimensionale 
ruimte-tijd continuüm. Een van de consequenties 
hiervan is dat de tijd niet overal even snel gaat, maar 
afhangt van de omstandigheden. De theorie werd 
aanvankelijk alleen ondersteund door zeer pre-

cieze metingen aan subtiele effecten in ons eigen 
zonnestelsel en in aardse laboratoria. Bij een zwart 
gat zijn de effecten van de relativiteitstheorie ech-
ter het tegendeel van subtiel. Een zwart gat is, in 
een heel reële betekenis van het woord, een 'gat' 
in het vierdimensionale weefsel van ruimte en tijd. 
Relativistische effecten domineren totaal.

Wat betekent dit alles nu voor de concrete ervarin-
gen die je zou kunnen verwachten bij een zwart 
gat? Een zwart gat is de door de relativiteitstheorie 
voorspelde configuratie van ruimte-tijd rondom 
een sterk geconcentreerde hoeveelheid massa. 
Beschouw het simpelste geval, een massapunt: een 
theoretisch object met afmeting nul, oneindig klein 
dus, maar wel met massa. Geef het bijvoorbeeld 
net zoveel massa als de zon, dat is 330.000 maal 
de massa van de aarde. Net als bij elke massa voel 
je van zo'n massapunt zwaartekracht. Dichterbij 
wordt die kracht steeds sterker. In de oude theo-
rie, die van Newton, loopt de zwaartekracht op tot 
oneindig groot op afstand nul van het massapunt. In 
Einstein's theorie wordt in zekere zin al op 3 kilome-
ter afstand de kracht oneindig groot. Er is niets dat 
daar nog stil kan staan, alles valt onstuitbaar naar 
binnen. Het boloppervlak met een diameter van 6 
kilometer rondom het massapunt staat bekend als 
de 'waarnemingshorizon'. Deze horizon vormt een 
absolute grens aan onze waarnemingen. Het gebied 
'achter' de horizon, dus binnen de bol, ligt feitelijk 
buiten ons heelal. Theoretisch bevindt zich in dat 
gebied voornamelijk lege ruimte, met daarin even-
tueel, tijdelijk, voorwerpen zoals astronauten die 
naar het centrum aan het vallen zijn, plus natuurlijk, 
in het centrum, het massapunt. Er is geen enkele 
manier waarop er informatie van binnen de bol naar 
buiten kan komen. Niets, zelfs licht niet, komt er uit, 
en de bol ziet er dus geheel zwart uit. Zoals Hawking 
heeft laten zien stelt de quantummechanica ons in 
staat aan deze conclusies van de relativiteitstheorie 
te morrelen, maar voor astrofysische zwarte gaten 
heeft dit voor zover bekend geen enkele praktische 
consequentie. Figuur 1: Einstein's beroemde publicatie over de alge-

mene relativiteitstheorie uit 1916, met een portret van 

Einstein uit dezelfde periode.



69

1.9  Neutronensterren en zwarte gaten

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 93

Het is met deze horizon, dus met een immaterieel 
zwart boloppervlak, en met de sterke zwaarte-
kracht net daarbuiten dat het zwarte gat zich aan 
ons manifesteert. In de buurt van de horizon ver-
loopt de tijd zeer langzaam. Een astronaut die met 
zijn capsule in een zwart gat duikt, verdwijnt voor 
ons nooit werkelijk achter de horizon. Zijn tijd en 
daarmee zijn beweging verlopen steeds langzamer 
naarmate hij de zwarte bol nadert, en op de hori-
zon gaat zijn snelheid naar nul (we kunnen hem dan 
niet meer zien omdat het licht dat daarvoor nodig 
is, door het langzaam verlopen van de tijd, ook alle 
fut verliest). De astronaut zélf heeft een heel andere 
ervaring. Hij valt met grote snelheid door de hori-
zon en bereikt, tot zijn verdriet, in een eindige tijd 
het centrale punt. Daar wordt hij tot oneindige 
dichtheid samengeperst en zijn massa wordt toege-
voegd aan het punt. Tijd is niet wat wij denken dat 
het is: zelfs de biografie van de astronaut hangt af 
van het gezichtspunt.

Astrofysisch gezien zijn de voorspellingen van 
Einstein's algemene relativiteitstheorie over zwarte 
gaten zeer praktisch en concreet. Zo is er de voor-
spelling van gravitationele collaps: bevindt een hoe-
veelheid massa zich eenmaal binnen zijn horizon, 
ook al is dat geen puntmassa maar voor mijn part 
een gaswolk, dan zal de zwaartekracht met zeker-
heid binnen een eindige tijd die massa samenbal-
len tot een puntmassa. Er is geen bekende fysica die 
de collaps tot een massapunt, een object dus van 
afmeting nul en oneindig hoge dichtheid, kan ver-
hinderen. Waarschijnlijk betekent dit dat we onbe-
kende fysica nodig hebben om te beschrijven wat 
er met die massa gebeurt, maar vermoedelijk zal de 
puntvormigheid zeer dicht worden benaderd, wel-
licht tot op een Planck lengte (ruwweg 0,000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 001 cm). Hoe het 
precies zit met de fysica van deze centrale 'singulari-
teit', en van het mogelijke informatie-lek bij de hori-
zon, zijn vragen die behoren tot het domein van de 
quantumgravitatie. Ze vormen een onopgelost the-
oretisch vraagstuk dat het onderwerp is van heftig 
debat. De vorming van het macroscopische zwarte 
gat echter, met een waarnemingshorizon en alle 

andere vervormingen van ruimte en tijd die er bij 
horen, lijkt onvermijdelijk. Ook alternatieve zwaar-
tekracht-theorieën, andere dan die van Einstein dus, 
voorspellen het bestaan van zwarte gaten.

De zon is ruwweg anderhalf miljoen kilometer 
groot, veel groter dan de zes kilometer waarop 
instorting tot een puntmassa onvermijdelijk is. Toch 
kan een dergelijke collaps zich bij sommige sterren 
voordoen. Een ster ontstaat doordat een aanvanke-
lijk ijle gaswolk zich samentrekt onder invloed van 
zijn eigen zwaartekracht. De contractie stopt als er 
kernfusie gaat optreden. Op dat moment is er pas 
sprake van een ster: een enorme bol heet gas die op 
temperatuur wordt gehouden door kernreacties in 
zijn inwendige. De hitte van het gas zorgt voor de 
druk die de ster in staat stelt weerstand te bieden 
aan zijn eigen zwaartekracht (figuur 2). Echter, voor 
elke ster komt er een moment dat de atoomkernen 
opraken die nodig zijn voor de kernreacties. Op dat 
moment is er niet meer voldoende tegendruk en 
gaat de contractie weer verder. Zo gezien is een ster 
dus een tussenfase in het proces van gravitationale 
contractie van gaswolk tot massapunt: een ster is 
een spons waar de zwaartekracht de energie uit 
knijpt. Die 'tussenfase' kan wel lang duren, bij onze 
zon bijvoorbeeld 10 miljard jaar (waarvan we er nog 

Figuur 2: Kernreacties in een ster leiden tot tegendruk 

die voorkomt dat de zwaartekracht de ster tot een 

massapunt reduceert.
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honderd miljard keer zo helder als een ster en kan 
maandenlang tot op grote afstanden in het heelal 
worden gedetecteerd. Dit heet een supernova 
(figuur 3). Zwarte gaten en neutronensterren wor-
den dus geboren in de zeer heftige processen aan 
het einde van het leven van de zwaarste sterren. Dat 
neutronensterren kunnen bestaan is in zekere zin 
een speling der natuur: een neutronenster is maar 
iets groter dan zijn horizon, dus hij ontloopt ineen-
storting tot een zwart gat maar ternauwernood. Een 
groot deel van de effecten van sterke zwaartekracht 
die zich voordoen bij zwarte gaten zijn daarom ook 
bij neutronensterren aanwezig.

De tegendruk die de totale ineenstorting tot een 
zwart gat verhindert wordt in een neutronenster 
geleverd door de quantummechanische afstoting 
tussen de neutronen. De precieze eigenschappen 
van deze elementaire deeltjes zijn niet goed genoeg 
bekend om te voorspellen hoe groot een neutro-
nenster van gegeven massa is, of wat de maximale 
massa van een neutronenster is boven welke hij 
ineenstort tot een zwart gat. Omgekeerd betekent 
dit dus dat we door neutronensterren te bestuderen 
nog onbekende eigenschappen van materie bij zeer 
hoge dichtheid kunnen vaststellen, en dus iets leren 
over de deeltjes waar deze materie uit bestaat. Een 
flink deel van het onderzoek aan neutronensterren 
heeft dit concrete einddoel, maar de benodigde 
precisiemetingen zijn moeilijk en vereisen nieuwe 
astronomische instrumentatie.

De astrofysica voorspelt dus dat zwarte gaten 
en neutronensterren kunnen worden gevormd. 
Waarnemingen aan exploderende sterren lijken deze 
voorspellingen te bevestigen. De bewijzen voor het 
bestaan van neutronensterren zijn onweerlegbaar: 
onder meer de met radiotelescopen te detecteren 
pulsars, waarvan er duizenden bekend zijn, zijn zon-
der twijfel neutronensterren. Maar wat zijn nu de 
bewijzen dat de voorspelde zwarte gaten ook werke-
lijk bestaan? Waar zijn ze te vinden? Zijn ze echt zoals 
de theorie voorspelt? In ons melkwegstelsel moeten 
zich in de afgelopen dertien miljard jaar vele miljoe-
nen zwarte gaten hebben gevormd (en ook honder-

5.5 miljard voor de boeg hebben) maar uiteindelijk 
komt er aan het leven van een ster altijd een einde.
Hoe de instorting van een uitgebrande ster eindigt, 
hangt af van zijn massa. Voor de zon is het eindpro-
duct niet een massapunt, maar een witte dwerg, 
dat is een sterretje zo klein als de aarde. De deeltjes 
waaruit de zon bestond zijn in de witte dwerg door 
de zwaartekracht zeer dicht opeen geperst en het 
is een quantummechanische afstoting tussen de 
elektronen die de tegendruk biedt waardoor een 
verdere ineenstorting wordt verhinderd. Zwaardere 
sterren dan de zon eindigen als een nog veel klei-
ner object, een neutronenster. Een neutronenster 
is maar 20 km groot, en een theelepel ervan weegt 
een miljard ton. De zwaarste sterren, meer dan tien 
of twintig maal de zon, hebben nog sterkere zwaar-
tekracht, en geen enkel deeltje dat er in voorkomt 
is 'hard' genoeg om de ineenstorting tot een object 
kleiner dan de horizon te kunnen verhinderen. Het 
zijn dus deze zware sterren die eindigen als een 
zwart gat.

Bij de collaps tot neutronenster of zwart gat stort 
het centrale deel van de ster onstuitbaar ineen. De 
energie die hierbij wordt uitgestraald zorgt er voor 
dat de buitendelen van de ster juist in een enorme 
explosie terug het heelal in worden geslingerd. Het 
begeleidende lichtverschijnsel is op zijn maximum 

Figuur 3: Supernova: collaps van een ster, gekenmerkt 

door grote helderheid gedurende korte tijd. De super-

nova (linksonder) is in lichtkracht vergelijkbaar met het 

hele melkwegstelsel (centraal op de afbeelding) [Cour-

tesy NASA/ESA Hubble].
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den miljoenen neutronensterren, waarvan er dus een 
paar duizend inderdaad al gevonden zijn). Het pro-
bleem is natuurlijk dat een zwart gat een zwarte bol is 
die niet straalt. Het kan alleen gevonden worden via 
de effecten van zijn zwaartekracht op de omgeving. 
Anders dan vaak gedacht zuigt een zwart gat niet 
per definitie alles naar zich toe en slokt het op. 
Verander de zon in een zwart gat van gelijke massa 
en het zal donker worden, maar aarde en planeten 
blijven netjes in hun baan. Ook zit een zwart gat niet 
'vast' in de ruimte. Het beschrijft een baan als elk 
ander hemellichaam. Als een zwart gat met een ster 
een dubbelsysteem vormt, dan kan het gat zich in 
principe verraden. Gat en ster draaien in banen rond 
elkaar, het gat is niet te zien, maar de ster draait om 
iets 'onzichtbaars' heen. Dit wordt inderdaad soms 
waargenomen, maar op grote afstand is het een 
subtiel effect en in de praktijk is er eerst iets anders 
nodig om de aandacht op de betreffende ster te 
vestigen.

In de zeldzame gevallen dat gat en ster zeer dicht 
om elkaar heen draaien kan er iets bijzonders 
gebeuren: het dubbelsysteem licht dan op als een 
helder baken van röntgenstraling, honderdduizend 
maal zo sterk als de zon in alle vormen van straling 

bij elkaar: een zogenaamde 'röntgendubbelster', zie 
figuur 4. In een dergelijke nauwe dubbelster ligt de 
baan van het zwarte gat zo dicht bij het steropper-
vlak dat het gat met zijn zwaartekracht gas van de 
ster af kan sleuren. Dat gas spiraliseert naar het gat 
toe en verdwijnt uiteindelijk, als in een afvoerputje, 
voor altijd achter de horizon. Vóór dat gebeurt, is 
het gas door de wrijving miljoenen graden heet 
geworden, en bij zulke temperaturen is materiaal 
niet slechts roodgloeiend, zelfs niet witheet meer, 
maar 'röntgen'. De röntgenstraling ontsnapt dus 
vanuit een gebied vlak bij het gat, waar de zwaar-
tekracht al vreselijk sterk is maar nog net voordat 
alles achter de horizon verdwijnt. Röntgenstraling 
dringt niet door onze atmosfeer heen. Gelukkig 
maar, want dit soort straling is niet gezond; de tand-
arts stapt dan ook altijd even de andere kamer in als 
uw gebitsfoto wordt gemaakt. De straling moet dus 
met satellieten vanuit de ruimte worden waargeno-
men. Op deze manier zijn er tot dusver een twin-
tigtal röntgendubbelsterren gevonden met zwarte 
gaten erin. Er zijn ook vele röntgendubbelsterren 
met een neutronenster in plaats van een zwart gat.

In de praktijk blijken veel röntgendubbelsterren 
hun straling niet continu uit te zenden, maar in 
zogenaamde 'uitbarstingen' die een paar weken 
tot maanden duren. Zulke uitbarstingen gebeuren 
altijd onverwacht; het naar binnen stromen van het 
gas kan plotseling beginnen. Een vloot van weten-
schappelijke satellieten, van pietepeuterig klein 
tot zo groot als een stadsbus, heeft gedurende de 
laatste decennia vrijwel onafgebroken over de hele 
hemel zowel de röntgen- als de gammastraling in 
de gaten gehouden. Als er een nieuwe gammaflits 
of röntgenuitbarsting wordt gedetecteerd, gaan er 
onmiddellijk berichten uit. Andere satelliet-obser-
vatoria worden gealarmeerd, maar ook aardse ster-
renwachten. Zeker een grote uitbarsting van een 
zwart gat in ons eigen melkwegstelsel (dus binnen 
een afstand van enige tienduizenden lichtjaren), 
of een sterke flits uit de verste delen van het heelal 
(vele miljarden lichtjaren), levert in observatoria 
over de hele wereld meteen de nodige commotie 
op. De lopende programma's van diverse soorten 

Figuur 4: Model van de röntgendubbelster GRO 

J1655-40. Gas stroomt vanaf het oppervlak van de ster 

(rechts) naar het zwarte gat (in het midden van de 

gloeiende gasschijf, links) en bereikt temperaturen van 

10 miljoen ºC. De schijf stoot daarbij twee relativisti-

sche straalstromen uit [Courtesy R. Hynes].
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telescopen worden onderbroken om het nieuwe 
object waar te nemen, bijvoorbeeld met één van 
de vier grote acht-meter kijkers van de Europese 
Zuidelijke Sterrenwacht in de Andes in Chili. Ook 
grote radiotelescopen zoals de Nederlandse in 
Exloo en Westerbork worden ingezet, want als 
bijverschijnsel worden vaak grote hoeveelheden 
radiogolven producerend gas uitgestoten.

Het bewijs dat het bij een röntgendubbelster om 
een zwart gat gaat en niet om een neutronenster 
kan indirect geleverd worden door het opmeten van 
de baan van de ster rond het gat. Met astronomische 
technieken kun je uit de baan van de ster opmaken 
hoe zwaar het onzichtbare object is, en soms is dat 
zwaarder dan het maximum voor een neutronenster, 
zodat het wel een zwart gat moét zijn. Vervolgens 
wordt het zo ontdekte zwarte gat dan het object van 
intense studie. Voor één keer zit het eens mee: pre-
cies in het gebied waar je de gekste relativistische 
effecten verwacht, vlak bij de horizon, cirkelt onder 
invloed van de enorm sterke zwaartekracht een 
goed waarneembaar, want zeer heet en dus sterk 
stralend gas (figuur 5). Volgens de theorie loopt dat 
gas met snelheden in de buurt van de lichtsnelheid 
(300 000 km/s) rond het gat, wat betekent dat het 
honderden rondjes per seconde maakt. Dit is het 
gebied waar de tijd (van ons uit gezien) langzamer 

verloopt, zodat uitgezonden straling een lagere fre-
quentie krijgt. Van al deze verschijnselen bestaan 
inderdaad directe waarnemingen: door spectrosco-
pisch naar de röntgenstraling te kijken, en door met 
milliseconde precisie de veranderingen in de sterkte 
van de röntgenstraling te volgen zie je de hoge 
snelheden, korte periodes en vertraagde tijd recht-
streeks terug. Ik vind het buitengewoon fascinerend 
dat ik een röntgensatelliet op een zwart gat kan rich-
ten, en dan signalen te zien krijg van vlak boven de 
waarnemingshorizon, dus van een paar kilometer 
van een buitengrens van het heelal.

Een internationaal consortium heeft bij de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA een voorstel ingediend 
om een satelliet te bouwen, het Large Observatory 
for X-ray Timing LOFT, dat door het toepassen van 
innovatieve technieken in staat zal zijn dit soort 
metingen te doen met honderd keer de nauwkeu-
righeid van de huidige experimenten. Met preci-
siemetingen aan neutronensterren zal LOFT zo de 
fundamentele eigenschappen van materie bij zeer 
hoge dichtheden kunnen vaststellen (figuur 6).
Ook zal het mogelijk worden om de bewegingen 
van het plasma vlak bij neutronensterren en zwarte 
gaten met voldoende precisie vast te stellen om na 
te gaan of Einstein’s voorspellingen ook in dit nog 
volstrekt onontgonnen regime bevestigd kunnen 
worden.

Figuur 5: Impressie van een zwart gat met bijbeho-

rende gasstromen [Courtesy NASA].

Figuur 6: De voorgestelde LOFT missie kan precisie-

metingen aan neutronensterren verrichten. Of dit sys-

teem gelanceerd gaat worden is nog onzeker [Cour-

tesy ESA].



73

1.9  Neutronensterren en zwarte gaten

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 93

Einstein's relativiteitstheorie is de afgelopen hon-
derd jaar namelijk alleen getest voor situaties 
waarin de afwijkingen van Newton's klassieke theo-
rie maar erg klein zijn, maximaal een fractie van een 
procent. De meest stringente tests tot nu toe maken 
gebruik van 'pulsar' dubbelsystemen, dat zijn neu-
tronensterren die in nauwe banen om andere neu-
tronensterren of witte dwergen heen draaien. De 
onderlinge afstanden zijn gering, maar altijd nog 
vele duizenden kilometers, zodat de zwaartekracht-
velden waar het over gaat niet sterker zijn dan de 
zwaartekracht aan het oppervlak van de zon - voor 
die situaties werkt de relativiteitstheorie opmerke-
lijk goed. Voor gas op een paar kilometer van de 
horizon van een zwart gat, of het oppervlak van 
een neutronenster, zijn de door Einstein voorspelde 
afwijkingen van de klassieke theorie echter enorm 
veel groter, en krijg je kwalitatief andere verschijn-

selen. Als je dat afwijkende gedrag kunt waarnemen 
dan test je de relativiteitstheorie veel kritischer, en 
op een fundamenteel andere wijze. Zo bestaat er, 
anders dan in Newton's theorie, in de relativiteits-
theorie dicht bij een zwart gat überhaupt geen 
baanbeweging. Nauwe banen (tot drie maal zo 
groot als het gat) zijn instabiel; het materiaal valt 
steil naar beneden en duikt door de horizon. Zelfs 
de 'stabiele' banen verder naar buiten staan meestal 
niet stil, zoals bij Newton, maar bewegen zowel op 
en neer als rondom het centrum. Dit wordt relati-
vistische precessie genoemd. Het waarnemen van 
zulke effecten kan Einstein's voorspellingen beves-
tigen, maar zou ook een gebrek in zijn theorie aan 
het licht kunnen brengen. De spectroscopische en 
milliseconde waarnemingen met LOFT zullen deze 
baaninstabiliteiten met grote precisie in kaart bren-
gen en daarmee Einsteins theorie krachtig aan de 
tand voelen.

Grotere röntgen- en gammatelescopen die voor de 
toekomst op stapel staan zullen steeds dieper kun-
nen doordringen in de bizarre fysica van het gebied 
vlak bij de horizon, en met kortgolvige radiotelesco-
pen zullen beelden vervaardigd gaan worden van 
de effecten van zwarte gaten op hun omgeving. 
Daarnaast staan er geheel nieuwe vensters op het 
heelal op het punt om geopend te worden. Een 
voorspelling van Einstein's theorie die indirect, met 
neutronensterren, wél, maar rechtstreeks nog niét 
is geverifieerd, is die van de gravitatiegolven: rim-
pels in de ruimte-tijd zelf die zich volgens de theorie 
met de lichtsnelheid uitbreiden vanuit elke baan-
beweging. Nauwe banen van neutronensterren en 
zwarte gaten produceren volgens de theorie de 
sterkste gravitatiegolven, en het effect van het uit-
zenden van die golven op de banen is met astrono-
mische waarnemingen aangetoond; niettemin zijn 
de voorspelde signalen als ze eenmaal bij de aarde 
arriveren enorm zwak, op de grens van de huidige 
technische mogelijkheden, en nog niet gemeten. 
Kilometers lange gravitatiegolfdetectors zijn al op 
meerdere plaatsen ter wereld (waaronder de VS en 
de EU) gebouwd en worden voortdurend verbeterd 
in pogingen de vereiste gevoeligheid te halen. Een 

Figuur 7: (onder) ESA's eLISA missie (geplande lan-

ceerdatum 2034) zal bestaan uit een configuratie van 

satellieten in een baan om de zon. (boven) Gravitatie-

golven veroorzaakt door superzware zwarte gaten die 

vlak om elkaar heen draaien kunnen zo zeer nauwkeu-

rig gemeten worden [Courtesy ESA/NASA].
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nog veel groter instrument, dat niet op de aarde 
past en daarom in een baan om de zon door ESA zal 
worden geconstrueerd (eLISA) staat al op stapel, zie 
figuur 7. eLISA zal bestaan uit afzonderlijke satel-
lieten die op een onderlinge afstand van miljoenen 
kilometers rond de zon cirkelen. Uiteindelijk zal dit 
alles leiden tot de directe detectie van gravitatie-
golven en daarmee het rechtstreeks 'voelen' aan 
zwarte gaten via wat in feite hun enige eigenschap 
is: zwaartekracht oftewel ruimte-tijd-kromming.

Kaarten en kiekjes van zwarte gaten, het voelen van 
hun trillingen, het zal allemaal helpen af te komen 
van onze wat bekrompen opvattingen over ruimte 
en tijd, op de savanne opgedaan. Niettemin zal het 
nog wel even duren voordat iedereen gekromde 
vierdimensionale ruimte-tijd continua even gewoon 
vindt als de bolvormige aarde waar we op lopen. 
Dan zal onze intuïtie voor hoe de wereld werkelijk is 
weer wat verbeterd zijn.

Leessuggesties
Over fysica van zwarte gaten:

1. Kip Thorne, Black Holes en Time Warps.

2. Jean-Pierre Luminet, Black Holes.

3. Kaufmann, Black Holes and Warped Spacetime.

4. Taylor & Wheeler, Exploring Black Holes.

Over astronomische waarnemingen van zwarte 
gaten:

5. Seward & Charles, Exploring the X-ray Universe.

6. Begelman & Rees, Gravity's Fatal Attraction.

- - -
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hetzelfde DNA in zich dragen en toch een totaal 

verschillende functie en vorm hebben? Hoe is dit 

genoom opgevouwen in elke minuscule celkern van 

de biljarden (1015) cellen die ons lichaam telt? Wat 

doen de eindeloos lange en schijnbaar nutteloze 

ketens van DNA bouwstenen in ons genoom, die tus-

sen de genen, de recepten van het leven, in liggen?

Om met het laatste te beginnen: dit zogenaamde 

‘afval DNA’ blijkt miljoenen genetische schakelaars te 

bevatten die cruciaal zijn om bijvoorbeeld de embry-

onale ontwikkeling te coördineren en te voorkomen 

dat ziektes ontstaan. Zij zorgen ervoor dat genen 

op de juiste plaats (in het lichaam) en tijd (tijdens 

de ontwikkeling) aan- of uit worden gezet. En hierin 

zit het geheim van één en hetzelfde genoom dat de 

vorming van compleet verschillende celtypes kan 

bewerkstelligen: door steeds weer andere recepten 

uit het kookboek van het leven te gebruiken -dat 

wil zeggen: steeds weer andere genen aan en uit te 

zetten- kunnen de honderden verschillende soorten 

cellen worden gevormd die tesamen ons lichaam 

opbouwen en ons laten functioneren.

Hoe werken deze genetische schakelaars? Hoe kan 

het dat zij soms een gen vlakbij en soms ook genen 

meer dan een miljoen DNA bouwstenen verderop 

op het chromosoom (een DNA streng: ons genoom 

bestaat uit 23 verschillende chromosomen) aanzet-

ten? Hier komt de vouwing van ons genoom om de 

hoek kijken. Verweggelegen genetische schakelaars 

maken fysiek contact -en vormen daarbij dus DNA 

lussen- met de genen die in dat specifieke celtype 

aan moeten worden gezet. Dus door handig gebruik 

te maken van de ruimtelijke organisatie van het 

genoom, en door deze per celtype net weer wat 

anders te vouwen, heeft iedere cel een fijnmazig 

ruimtelijk netwerk van genen en schakelaars dat 

zorgt dat elke cel een eigen vorm en functie heeft.

Dit thema, het hoe en waarom van genoomvouwing, 

de onderzoeksmethoden die het mogelijk maken dit 

te onderzoeken en de implicaties voor het functione-

ren van ons genoom, wordt verder uitgediept in het 

onderstaande wetenschappelijk overzichtsartikel.

Prof.dr. W. de Laat
Hubrecht Instituut

Universiteit Utrecht

www.hubrecht.eu/research/delaat/index.html

 – Onder de titel 'De kracht van junk DNA' heeft prof. 

De Laat een lezing gehouden voor de Koninklijke 

Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 

’s-Gravenhage op 2 februari 2015.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Het hier afgedrukte artikel 'The complex transcrip-

tion regulatory landscape of our genome: control 

in three dimensions' is een review artikel dat hij 

met zijn collega Erik Splinter heeft gepubliceerd in 

'The EMBO journal' in 2011. 

Samenvatting van de lezing:
Elke minuscule celkern in ons lichaam bevat (uitgerold) 

ongeveer 2 meter aan DNA: ons genoom. Om deze, 

onmogelijk te bevatten hoeveelheid anders te illustre-

ren: als we al het DNA in ons hoofd achter elkaar zou-

den plakken vormt het een DNA-keten die 10.000 maal 

de afstand van de aarde tot de zon meet. Meer dan 

95% van dit genoom codeert niet voor eiwit en werd 

tot voor kort vaak weggezet als afval of ‘junk’ DNA.

Echter, in dit ‘junk’ DNA blijken miljoenen waarde-

volle ‘genetische schakelaars’ te zitten: stukjes DNA 

die genen aan en uit kunnen zetten. Deze schakelaars 

zijn vaak de plekken in het genoom waar ziekte-ver-

oorzakende mutaties zich ophopen, een bevestiging 

dat zij cruciaal zijn voor een gezond leven. De grote 

huidige uitdaging voor genoom-onderzoekers is om 

te snappen welke schakelaar welk gen aanstuurt. In 

deze lezing zal uitgelegd worden hoe de vouwing van 

het DNA hier een bepalende rol in speelt.

.

Toelichting door de spreker:
Centraal in de lezing van de Laat staat de fascinatie 

voor de werking van ons genoom, ons erfelijk DNA 

materiaal en tevens kookboek van het leven. Hoe 

kan het dat bijvoorbeeld zenuwcellen en spiercellen 
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Abstract
The non-coding part of our genome contains 
sequence motifs that can control gene transcrip-
tion over distance. Here, we discuss functional 
genomics studies that uncover and characterize 
these sequences across the mammalian genome. 
The picture emerging is of a genome being a 
complex regulatory landscape. We explore the prin-
ciples that underlie the wiring of regulatory DNA 
sequences and genes. We argue transcriptional 
control over distance can be understood when con-
sidering action in the context of the folded genome. 
Genome topology is expected to differ between 
individual cells, and this may cause variegated 
expression. High resolution three-dimensional 
genome topology maps, ultimately of single cells, 
are required to understand the cis-regulatory net-
works that underlie cellular transcriptomes.

Introduction: gene regulation by remote 
DNA elements
Over 200 cell types exist within the human body, 
each being different in morphology and function, 
yet all containing the same genome. These differ-
ences are driven by cell-specific gene regulatory 
programs. Their proper execution not only relies on 
the protein-coding parts of genes, but also on that 
of non-coding sequences within and surrounding 
the genes. This was first realized when a deletion 
outside the β-globin gene was found to cause aber-
rant expression of the otherwise intact gene in a 
thalassaemia patient (Van der Ploeg et al, 1980). It is 
now well recognized that sequence alterations in the 
non-coding part of our genome, previously known 
as ‘junk DNA’, frequently drive the deregulation of 
critical genes to cause congenital and somatically 
acquired diseases (Kleinjan & van Heyningen, 2005). 
These alterations can locate at large distances from 
the relevant genes. One extreme example is where 
point mutations in the DNA located ~1Mb away 

from the Sonic Hedgehog (SHH) gene interfere with 
its regulation. This has been linked to preaxial poly-
dactyly, a condition where patients suffer from limb 
malformations (Lettice et al, 2003). Chromosomal 
rearrangements may remove, mutate or separate 
distant regulatory sequences from genes, but may 
also lead to so called ‘position effects’, where genes 
are placed adjacent to new regulatory sequences 
that drive their up- or downregulation. This is 
seen for example in B-cell lymphomas and T-cell 
leukemias, when translocations juxtapose strong 
regulatory sequences of antigen receptor loci 
to proto-oncogenes. How frequent diseases are 
caused by genetic changes outside gene bodies 
is unknown, because most large-scale screening 
efforts only focus on exome integrity. Based on 
an examination of the database of genome wide 
association studies (GWAS) (Hindorff et al, 2009), 
mutations in non-coding regions were estimated 
to contribute to a staggering 40% of disease cases 
(Visel et al, 2009b). No matter the exact frequency 
in disease, studies like these clearly underscore the 
importance of cis-linked regions in regulating gene 
expression and controlling normal development. 
Current research efforts in functional genomics 
therefore focus on uncovering the full regulatory 
potential of our genome.
Here, we will review studies that aim to identify and 
assign function to the regulatory DNA sequences of 
the mammalian genome and discuss how regula-
tory DNA elements and genes are wired to prop-
erly execute cell-specific transcription regulatory 
programs.

Identifying and classifying regulatory 
DNA sites in the genome
Regulatory DNA sequences in the genome can be 
identified through various methods. Perhaps the 
most thorough assay is to screen for DNaseI hyper-
sensitive sites (HSs) (Crawford et al, 2004; Dorschner 
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et al, 2004). HSs typically are sites where the nucleo-
some fiber is locally disrupted, presumably through 
the action of DNA-binding proteins and associated 
factors. Any given human cell type appears to 
have ~100,000 or more HSs (Boyle et al, 2008). This 
includes promoter sequences of active genes, but 
the majority is located away from transcriptional 
start sites (TSS) in non-coding DNA.
To understand their function, we can test and 
categorize their activity. This is traditionally done 
using property defining assays, often in vitro, in 
which the isolated sequence element is placed in 
plasmids carrying a reporter gene. When trans-
fected into cells, they may then activate or repress 
transcription, or neutralize transcriptional activa-
tion when placed between an activator and gene 
promoter. Accordingly, they are classified as an 
enhancer, silencer or insulator. A more laborious 
but often more revealing assay is to stably inte-
grate an isolated site with a reporter gene in the 
genome, and measure transcriptional activity. 
By doing this in transgenic animals, one can also 
determine an element’s tissue-specific activity and 
define other properties not appreciable in plasmid-
based assays. Boundary elements, for example, are 

defined based on their property to protect against 
position effects when placed around an integrated 
transgene (Recillas-Targa et al, 2002), an ability 
not well appreciated using a plasmid-based assay. 
Similarly, locus control regions (LCRs), which often 
behave as enhancers in plasmid-based assays, have 
the additional capacity to confer tissue-specific, 
position-independent and copy-number depend-
ent expression on linked reporter genes when sta-
bly integrated in transgenic animals (Grosveld et al, 
1987). This defining property is not shared by classic 
enhancers and can only be appreciated when tested 
in transgenics.
While the categorization of DNA elements is useful, 
an activity picked up for a DNA motif in a reporter 
assay may not be relevant or detectable at its natural 
chromosomal context (Dillon & Sabbattini, 2000). 
This has been demonstrated for insulators, enhanc-
ers and LCRs, (Ahituv et al, 2007; Bender et al, 2006; 
Epner et al, 1998; Splinter et al, 2006) (table  1). 
Thus, DNA sequences may intrinsically harbor spe-
cific activities, and hence be classified accordingly, 
but the linear and, as we will argue below, three-
dimensional chromosomal context often determines 
whether they exert this activity or not.

Table 1: Property defining activities measured for DNA sequences in reporter assays may not be detectable 

at their natural chromosomal context. 1 Note that the β-globin LCR is not necessary for maintenance of open 

chromatin in mice, but does appear necessary for this in humans (Forrester et al, 1990).

Genomic site Definition Property defining 
reporter assay

Effect of genomic site 
deletion

β-globin: HSs 
upstream of 
genes

LCR 
(Grosveld et 
al, 1987)

Confers position 
independent, copy-
number dependent 
transgene expression 
in mice

No 
heterochromatinization, 
basal non-activated gene 
expression (Epner et al, 
1998)1

CTCF sites 
flanking β-globin 
locus 

Insulators
(Farrell et al, 
2002)

Block enhancer 
activity and shield 
reporter genes 
in plasmid-based 
assays 

No 
heterochromatinization, 
no transcription changes 
measurable (Splinter et al, 
2006; Bender et al, 2006)

Ultra-conserved 
elements close 
to Dmrt3, Rcn1, 
Pola1 and Sox3

Enhancers
(Ahituv et al, 
2007)

Tissue-specific 
reporter gene 
activation in 
transgenic mice

No transcription changes 
measurable (Ahituv et al, 
2007)
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it raises the question whether all these sites are 
actively involved in gene regulation. A further sub-
classification of H3K4me1 enhancers is now made 
based on the shared presence of p300 protein or 
acetylated H3K27. Both signatures appear to sepa-
rate the active from the poised pool of enhancers. 
In the case of p300, a co-activator protein that can 
acetylate H3K27, several thousands (instead of tens 
of thousands) active enhancers were identified in 
various primary mouse tissues (Visel et al, 2009a). 
Similar numbers of active enhancers were found 
based on the H3K27Ac profile (Creyghton et al, 2010; 
Rada-Iglesias et al, 2011). Collectively these studies 
show that a given mammalian cell type contains 
thousands or more regulatory sites. With 200 dif-
ferent cell types, this confirms that our genome 
harbors a complex regulatory landscape (figure 1).

With 100,000 or more HSs per cell-type, mammalian 
genomes are emerging as highly complex regula-
tory landscapes. Alternative strategies for the expo-
sure and classification of regulatory sites confirm 
this idea. Genome wide chromatin immunoprecipi-
tation approaches (ChIP-chip and ChIP-seq) have 
been developed to identify specific classes of regu-
latory sites based on their unique chromatin signa-
ture. For example, enhancers were shown to have 
high H3K4me1 and promoters high H3K4me3 levels 
(Heintzman et al, 2007). Based on their H3K4me1 
mark in two human cell types, ~55,000 potential 
enhancer elements were uncovered (Heintzman et 
al, 2009). Nearly 80% of the enhancers were unique 
for the one or the other cell type, despite the two 
sharing 85% of their active genes. This underscores 
the idea that enhancers are tissue-specific elements 
acting on tissue-specific genes. At the same time 

Figure 1: The complex regulatory landscape of the genome. A: DNA packaged into chromatin with regulatory 

proteins P300, Transcription Factors I and II, CTCF, and histone modifications present. Underneath the chromatin 

fiber the position of genes and conserved elements, representing information that can be found in databases 

(e.g. UCSC, Ensembl). B: The identification of accessible chromatin (DNAseI profile) and various chromatin marks 

(ChIP-seq) that are associated with regulatory elements yields a picture of a complex regulatory landscape.
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reporter gene expression, yet nearly 60% of the 
transgenics showed reporter activity, demonstrat-
ing that the majority of genomic locations harbor 
activating potential. Among the activated transgen-
ics, only a very small percentage showed ubiqui-
tous expression, while the great majority (>95%) 
demonstrated restricted, tissue-specific expression 
(figure 2). Often, but not always, reporter expres-
sion followed that of the nearest endogenous 
gene. However, tissue-specific expression was also 
found for integration sites near genes with wide-
spread expression patterns. This argues that also 
the expression of so-called housekeeping genes is 
modulated in a tissue-specific manner. The flanking 
transposon sites further enabled the investigators to 
locally hop around the reporter cassette and assess 
the regulatory impact at multiple locations within 
one chromosomal domain. Essentially all possible 
outcomes were found. Sometimes transposition 
over only a few kilobases resulted in clearly distinct 
expression patterns, whereas in other examples 
integration sites separated by hundreds of kilobases 
gave essentially the same expression profile (Ruf et 
al, 2011). This led the authors to propose that the 
genome harbors a ‘regulatory jungle’: chromosomal 
regions contain many regulatory sites that can 
activate gene expression over large distances and 
others that counteract this activity.
How are all these linearly organized activities 
orchestrated such that genes are expressed at the 
right time and place? Genetic studies that manipu-
lated the non-coding part of the genome to under-
stand transcriptional control have delineated some 
primary rules of promoter-enhancer engagement 
that must be considered when addressing this ques-
tion. So far, most of these studies focused on gene 
clusters such as the Hox and globin loci, aiming to 
understand how transcription of their individual 
genes is coordinated in time and space.

Rules of engagement in a complex regula-
tory landscape: (1) linear proximity
It is often assumed that enhancers act on the 
nearest genes in cis, and in many cases this is 
correct. Proximity on the linear DNA template, or 

The mammalian genome: a complex regu-
latory landscape
The term 'regulatory landscape’ was first coined to 
describe the complex organization of regulatory 
sequences around the Hox loci (Spitz et al, 2003). 
A recent study provided further insight into the 
complexity of mammalian gene regulation (Ruf 
et al, 2011). In this study, hundreds of transgenic 
mice were generated, each carrying a transposable 
reporter cassette containing a LacZ reporter gene 
driven by a minimal promoter sequence (50 bp of 
the human β-globin gene) inserted at a random 
location in the genome. Each was then analyzed for 
LacZ expression in E11.5 embryos, and categorized 
according to tissue-specificity of expression. The 
minimal promoter by itself was insufficient to drive 

Figure 2: Random integration of a reporter cassette 

reveals the regulatory potential of the mouse 

genome. A: Schematic representation of the randomly 

integrated reporter cassette consisting of the LacZ 

gene driven by the beta-globin minimal promoter. 

B: Examples of LacZ expression patterns found in the 

different transgenic lines which, depending on the 

integration site, range from global to a highly restricted 

expression pattern (Reproduced with permission from 

Ruf et al, 2011).
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enhancer of the SHH gene is one such example, pre-
sent in an intron of the Lmbr gene, but acting on the 
SHH gene one megabase away. Why do enhancers 
not always stick to the ‘first-come, first-served’ rule, 
but sometimes act instead on more distal genes?

Rules of engagement in a complex regula-
tory landscape: (2) promoter specificity
Enhancer reporter assays in cell lines (in vitro) and 
mice (in vivo) usually analyze the capacity of test 
sequences to activate one and the same minimal 
or general promoter (Banerji et al, 1981; Ruf et 
al, 2011; Visel et al, 2008). The assumption is that 
enhancers and promoters show little specificity 
and will always act on each other. While this may 
be true for artificial constructs where the enhancer 
and minimal promoter are close together, it appears 
more complex in the context of the genome where 

genomic order, is a major determinant of selectivity: 
first-come, first-served (figure 3, rule I). This was 
first demonstrated in plasmid-based competition 
assays, which showed that proximal genes have 
an advantage over distal genes to be activated by 
a shared enhancer (de Villiers et al, 1983; Wasylyk 
et al, 1983). The same principle was then shown to 
also apply to transcription regulation in the chro-
mosomal context (Dillon et al, 1997; Hanscombe et 
al, 1991). Interestingly, order is no longer important 
when two competing genes are positioned close 
together at a large distance from a shared enhancer 
(Dillon et al, 1997; Heuchel et al, 1989). While linear 
proximity to a regulatory site is often a good predic-
tor of target genes, many examples exist where 
enhancers ignore the nearest genes and specifically 
act on genes further away (de Laat & Grosveld, 
2003). The previously mentioned limb bud-specific 

Figure 3: The three rules of engagement that dictate enhancer-promoter interactions. I: Proximity. (a) When 

multiple genes (cylinders) are compatible with (open lock) and relatively close to a shared enhancer (E), the 

most proximal gene is preferentially activated over the distal gene (represented by the number of transcripts 

originating from the gene). (b) This competitive advantage disappears when both genes are located far away 

from the shared enhancer. II: Compatibility. Enhancers ignore the ‘first comes, first served’ rule when the proximal 

promoter is incompatible (closed lock) with the enhancer. Result: activation of the distal gene. III: Insulation. The 

presence of CTCF can block enhancer function across its binding site and prevent a compatible gene from being 

activated by the enhancer.
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the genome it was found to activate 6-7 genes up 
to 150 kb away in cis (Noordermeer et al, 2008), and 
two genes in trans (see below) (Noordermeer et al, 
2011). A second implication of gene competition is 
that enhancer-promoter interactions are, at least for 
some time, mutually exclusive. Convincing evidence 
for this was obtained in single cell experiments that 
measured the ongoing transcriptional activity of 
LCR-competing β-globin genes in cells with trace-
able transcriptional history. The LCR was demon-
strated to activate only a single gene at the time, 
but over time to dynamically flip-flop between 
competing globin genes (Wijgerde et al, 1995). This 
work provided insight into the mechanism behind 
competition between clustered genes for shared 
regulators.
In a genome described as a ‘regulatory jungle’ (Ruf et 
al, 2011) one might expect that regulators sometimes 
also ‘fortuitously’ activate more than their presumed 
target gene. Indeed, bystander activation has been 
observed in several cases. The B-cell specific human 
immunoglobulin-beta (Igbeta) gene (or CD79b) is 
highly expressed, but presumably not functional, in 
pituitary due to its linear proximity to the LCR that 
is acting on the more distal growth hormone (hGH) 
gene in this tissue (Cajiao et al, 2004). A similar phe-
nomenon was recently found at the human α-globin 
locus that is located in a gene-dense chromosomal 
region with many housekeeping genes. When a 
500 kb region around the locus was analyzed for 
gene expression levels, a gene called NME4, 300 kb 
apart, was found to be upregulated specifically in 
red blood cells where the α-globin genes are active. 
Subsequent analysis showed that the α-globin regu-
latory sequences were responsible for this, and that 
NME4 competes with the α-globin genes for these 
enhancers (Lower et al, 2009). Collectively, these 
data show that tissue-specific enhancers not always 
exclusively activate transcription of their real target 
genes but sometimes also that of unrelated genes 
nearby in cis. Based on arguments explained below, 
we predict this bystander activation will be seen 
even more often when transcriptome analysis is 
performed at the single cell level rather than the cell 
population level.

regulatory sites do show target specificity. There are 
numerous examples of enhancers interacting with 
just a subset of equally nearby target promoters, 
and there are different possible explanations for 
this. Sometimes an enhancer is thought to ignore a 
gene because its promoter is not accessible in the 
tissue where the enhancer is active. In the ßßßlo-
cus for example, the LCR exclusively acts on the 
β-globin genes and totally ignores the nearby olfac-
tory receptor (OR) genes, even when potentially 
interfering insulator sites are disrupted (Splinter 
et al, 2006). The LCR also ignores the nearby fetal 
globin genes to exclusively act on more distal adult 
β-globin genes at later stages of development. 
Inactivity, or promoter inaccessibility, may therefore 
be a reason for regulatory sites to skip nearby genes 
(figure 3, rule II).
Selective gene activation can also be explained by 
promoter competition, whereby the activation of 
one promoter precludes the activation of another 
equidistant promoter. This was shown clearly in 
Drosophila transgenic embryo assays, where differ-
ent enhancers were demonstrated to prefer distinct 
classes of promoters, depending on the presence of 
certain core promoter elements (Butler & Kadonaga, 
2001; Ohtsuki et al, 1998).
Promoter competition also occurs between mam-
malian genes. It manifests itself when the deletion 
of one or more genes impacts on the expression of 
remaining neighboring genes, or when the deletion 
of a regulator causes downregulation of multiple 
genes. These phenomena have been described at 
the Hox (Spitz et al, 2003; Tschopp et al, 2009) and 
globin gene clusters (Epner et al, 1998; Forrester 
et al, 1990; Hanscombe et al, 1991; Lower et al, 
2009; Sabatino et al, 1998). The implication of gene 
competition is two-fold: the first is that regulatory 
sites exist in the genome that can act on multiple 
endogenous genes. Evidence exist that the num-
ber of genes controlled by a given regulatory site 
probably depends on its chromosomal context. 
At its natural location, the β-globin LCR activates 
maximally two or three β-globin genes at any 
given developmental stage. However, when tested 
without globin genes at a defined new location in 
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binding sites. An estimated 20,000 to 87,000 CTCF 
binding sites exist in the human genome (Barski et 
al, 2007; Kunarso et al, 2010), meaning that on aver-
age a CTCF binding site is present every 35-155kb. 
Most of these sites (50-90%) appear conserved 
between different cell types (Barski et al, 2007; 
Chen et al, 2008; Cuddapah et al, 2009; Kunarso et 
al, 2010). They are enriched at boundaries between 
repressive (H3K27me3-rich) and active (H3K27me3-
poor) chromatin (Cuddapah et al, 2009), and at 
the borders between so-called lamin-associated 
domains (LADs) and non-LADs, being chromosomal 
regions that preferentially locate to the periphery or 
the interior of the cell nucleus (Guelen et al, 2008). 
Furthermore, genes separated by a CTCF site show 
a markedly reduced correlation in gene expres-
sion (Xie et al, 2007). Collectively these studies 
demonstrate that, while not all CTCF sites will act as 
insulators, clearly their location, and that of possible 
other insulators, must be taken into account when 
considering the wiring of regulatory DNA networks 
in the genome. Interestingly, substantial overlap 
exists between the genomic binding sites of CTCF 
and cohesin (Parelho et al, 2008; Wendt et al, 2008), 
suggesting that cohesin, a protein complex that can 
hold two DNA helices together may assist CTCF in its 
function to separate regulatory activities.
In summary, genetic experiments have uncovered 
three rules of enhancer-promoter engagement: 
linear proximity matters, enhancer and promoter 
need to be compatible, and some sequences exist 
that can block enhancer activity. To understand the 
molecular mechanisms behind these rules we need 
to know how regulatory sites exert activities over 
distance.

Chromatin looping and spatial interac-
tions between regulatory sites
The idea that DNA topology can play an important 
role in long-range gene activation was originally 
based on observations on bacterial and phage 
repressor proteins, like the Gal, AraC, and λ repres-
sor proteins. They were found to only function 
when homo-multimerized and bound to separated 
operator sequences and this was shown by electron 

Rules of engagement in a complex regula-
tory landscape: (3) insulators can block 
enhancer-promoter interactions
The original idea that led to the discovery of insulator 
elements was that the genome may be partitioned 
in physically separate chromatin domains that each 
have their own independent regulatory activities. 
If true, the assumption was that boundaries must 
exist that prevent regulatory cross-talk between 
these domains. To test this hypothesis, two types of 
assays were developed. One investigated the ability 
of sequence elements flanking a reporter gene to 
overcome gene repression when integrated into 
heterochromatin (Kellum & Schedl, 1991). Another 
analyzed whether an element can block enhancer 
activity when positioned in between the enhancer 
and a gene promoter (Kellum & Schedl, 1992). With 
the discovery of more and more regulatory sites in 
the mammalian genome that ignore nearby genes 
to act specifically on much more distal genes, the 
idea that regulatory activities are strictly sepa-
rated along the linear chromosome template had 
to be adjusted (de Laat & Grosveld, 2003; Dillon & 
Sabbattini, 2000). Nevertheless, the assays were 
proven to be very useful to identify an intriguing 
new class of regulatory sites known as ‘insulators’. 
In mammals, one protein in particular is associated 
with insulator activity: CTCF (Bell et al, 1999; Chung 
et al, 1993). In in vitro reporter assays, CTCF bound 
to DNA often acts as an enhancer blocker (figure 3, 
rule III). In vivo, CTCF binding sites are found next 
to genes that are active in an otherwise repressive 
chromatin surrounding, such as the human and 
mouse β-globin genes (Farrell et al, 2002) and 
near genes on the silenced X chromosome that 
escape X inactivation (Filippova et al, 2005). CTCF 
also acts as an allele-specific enhancer-blocker to 
mediate imprinted gene expression at the H19-Igf2 
locus (Bell & Felsenfeld, 2000; Hark et al, 2000). 
Interestingly, a single CTCF site can function as an 
insulator, but the introduction of a second CTCF site 
in between an enhancer and promoter often allevi-
ates the enhancer blocking effect (Cai & Shen, 2001; 
Muravyova et al, 2001). ChIP-Seq experiments were 
carried out to obtain a genome-wide picture of CTCF 
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change in gene expression (Palstra et al, 2003) and 
that transcription factors mediate these long-range 
DNA interactions (Drissen et al, 2004; Vakoc et al, 
2005). 3C also provided evidence for chromatin 
loops between distal enhancers and target genes 
at other loci, including the interleukin (Spilianakis 
& Flavell, 2004), α-globin (Vernimmen et al, 2007) 
and immunoglobulin loci (Liu & Garrard, 2005), and 
showed that chromatin loops can also be involved 
in gene repression (Bantignies et al, 2011; Comet et 
al, 2006; Comet et al, 2011; Horike et al, 2005; Tiwari 
et al, 2008). In a recent study, both microscopy and 
3C data showed that the distal limb bud enhancer of 
SHH loops to the gene (Amano et al, 2009).
Collectively, these and other studies firmly establish 
that regulatory sites act on genes via chromatin 
looping. This knowledge argues that we must know 
the topological constraints of chromatin in order 
to understand how transcription is controlled in 
the regulatory jungle of the genome. Question 
therefore is: how do separated genomic sites find 
each other?

microscopy to result in looping out of the inter-
vening DNA fiber (Ptashne, 1986). The first direct 
evidence in eukaryotes for spatial interactions 
between regulatory sites and their target genes 
was provided by two independent studies on the 
mouse β-globin locus. One study involved the use 
of RNA-TRAP to demonstrate a chromatin loop 
between an active β-globin gene and HS2 of the 
LCR (Carter et al, 2002). The other study applied 3C 
technology and showed that not only HS2 but also 
other β-globin regulatory sites participate in the 
interactions with the genes (Tolhuis et al, 2002). The 
spatial chromatin entity they formed was called an 
Active Chromatin Hub (ACH) (figure 4). 3C (chromo-
some conformation capture) technology turned 
out to be the method of choice for unraveling the 
three dimensional regulatory circuitries at gene loci. 
The technique relies on cross-linking and ligation 
of spatially proximal DNA sequences, which are 
then identified and quantified with PCR strategies 
(Dekker et al, 2002). In subsequent studies on the 
β-globin locus it was demonstrated that during 
development the genes dynamically switch their 
physical interactions with the LCR in relation to their 

Figure 4: A schematic representation of the three dimensional structure of the mouse β-globin locus during 

differentiation. In erythroid progenitors a ‘Chromatin Hub’ (CH) is formed by the clustering of the CTCF sites that 

surround the β-globin locus. Upon differentiation the remaining hypersensitive sites of the LCR and the globin 

gene that is activated participate in this clustering to form an ‘Active Chromatin Hub’ (ACH). Hypersensitive sites 

are represented by the ovals and genes by the cylinders. In grey the Olfactory Receptor genes that surround the 

locus are depicted. A developmental switch in gene usage occurs between primitive and definitive red cells.



The complex transcription regulatory landscape of our genome

84

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 93

Rules of engagement in three-dimensions: 
proximity matters
When we ignore all biological activity exerted by 
DNA-binding proteins and associated factors, a 
chromatin-packed chromosome fiber is expected 
to fold and behave essentially as a polymer with a 
given flexibility. This implies that random collisions 
will take place between pairs of sites present on a 
chromosome, with contact probabilities that expo-
nentially decrease with increasing site separation 
on the linear template (Rippe et al, 1995). This is 
exactly what is measured in vivo by Hi-C technol-
ogy (Duan et al, 2010; Lieberman-Aiden et al, 2009; 
Tanizawa et al) (figure 5a). Hi-C is a high-throughput 
genomic variant of 3C that analyzes interactions 
between all genomic sites. A smooth, continu-
ous and exponential decline in contact probability 
is seen with increased site separation when Hi-C 
measurements for all pairs of sites are plotted in 
relation to their genomic distance. Beyond certain 
distances the curves plateau, indicating that contact 
probabilities then no longer depend on the amount 
of intervening DNA. For human chromosomes, this 
seems to happen only beyond 90 megabases of 
DNA or more. Of relevance, the data also show that 
two given sites on one chromosome, no matter 
their linear site separation, are much more likely 
to contact each other than to contact a given site 
on a different chromosome (Lieberman-Aiden et 
al, 2009).
Thus, Hi-C data confirm what was predicted from 
polymer physics: any given site in the genome 
has the ability to contact neighboring sequences, 
the chance of which decreases exponentially with 
increasing site separation on the linear template. 
This very basic concept of chromosome flexibility 
can be assumed to underlie the first rule of engage-
ment: linear proximity matters. Without activities 
interfering with local chromatin flexibility, any 
regulatory site is much more likely to contact a gene 
nearby than a gene far away on the chromosome. 
The genetic observation that linear order no longer 
matters when two similar genes are close to each 
other but far apart from a shared enhancer (Dillon et 
al, 1997) is also in line with a polymer-like behavior 

Figure 5: The relationship between contact 

frequencies (spatial distance) and the position of 

sequences on the DNA template. A: Hi-C experiments, 

showing the average contact probabilities between 

all pairs of sequences (within and between 

chromosomes). The average profile shows that with an 

increasing linear distance the interaction frequencies 

drop exponentially (Reproduced with permission from 

Lieberman-Aiden et al, 2009). B: 4C experiment that 

measures interaction frequencies for an individual 

locus (‘viewpoint’) versus all other genomic sequences. 

The same global anti-correlation between distance 

and contact frequency is seen, but on top specific 

interactions (peaks) are observed at sequences that are 

preferentially contacted by the viewpoint.
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high-throughput version of 3C technology that 
produces high resolution DNA contact maps for 
individual genomic sites. A 4C profile typically 
shows the same anti-correlation between contact 
probability and genomic distance as seen by Hi-C, 
but the curves are no longer smooth: peaks and 
valleys of contacts are imposed on it (Simonis 
et al, 2006; Simonis et al, 2007). A peak in a 4C 
contact profile identifies a preferred interaction 
site and reveals a chromatin loop between this site 
and the selected target sequence (‘viewpoint’). 
Since 3C-based methods provide average topology 
impressions of populations of cells, such a loop 
must have been present in a relevant proportion 
of the cells the moment they were fixed. In several 

of chromatin: both will have a roughly equal chance 
of colliding into the enhancer. 

Rules of engagement in three-dimensions: 
affinity matters
While polymer physics dictates, and Hi-C data 
shows, that collisions between linearly proximal 
sequences will be frequent, they will be a-specific 
and equally transient for all pairs of sites unless two 
sites have increased affinity. This can be mediated 
for example via the proteins associated to them. 
Upon collision of two such sites, a stabilization 
of the contact will occur, which will be measur-
able as a chromatin loop. This is what is seen by 4C 
technology (figure 5b). 4C technology is a different 

Figure 6: Spatial distance, enhancer-promoter compatibility and sites of insulation are the main determinants of 

enhancer mediated gene expression. This figure represents a three dimensional model of chromatin ‘in action’, 

explaining all 3 rules of engagement by considering regulatory action in three dimensions. Genes proximal to 

the enhancer in 3D space (in the yellow sphere) have a high probability to be contacted, but activation depends 

on compatibility and whether or not a gene is isolated from the enhancer (CTCF sites). Compatible genes further 

away in 3D (in the green sphere) have a decreased probability to be contacted and activated, while compatible 

genes that too far (grey sphere) will not be activated.
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locus was shown to create a loop encompassing the 
Igf2 gene that presumably isolated the gene from 
enhancers outside the loop (Kurukuti et al, 2006). 
At the β-globin locus, flanking CTCF sites were 
demonstrated to form a large chromatin loop con-
taining both enhancers and genes that was further 
folded later during differentiation into smaller loops 
to bring stage-specific genes in closer proximity to 
their enhancers (Splinter et al, 2006). Insulators not 
only block the activating effects of enhancers, they 
can also interfere with the spreading of repression 
mediated by polycomb group proteins (Mallin et 
al, 1998; Sigrist & Pirrotta, 1997). It was noticed that 
chromatin coating by polycomb proteins will stop 
at an insulator site, but may continue into more 
downstream regions beyond a second insulator site 
(Comet et al, 2006). The abrupt block at the first site 
suggests that insulators act as a physical barrier. The 
continued spreading beyond the second site sug-
gests these downstream regions are brought into 
spatial proximity of the upstream source of poly-
comb protein, which indeed was shown to happen 
as a consequence of loop formation between the 
two intervening insulator sites (Comet et al, 2011). 
These and other detailed transgenic studies (e.g. 
(Maksimenko et al, 2008)), together with genomic 
evidence that CTCF sites often locate to borders of 
spatially separated chromatin domains (Guelen et 
al, 2008), have established that insulator sequences 
strongly influence chromosome topology. They 
induce chromatin loops that will affect the flexibil-
ity of neighboring and intervening chromatin sites. 
The impact hereof on gene regulation can be posi-
tive, negative or neutral, depending on the regula-
tory sites they spatially bring together or separate. 
Further evidence for this was recently provided 
in a study that performed large-scale mapping 
of chromatin loops between CTCF sites (Handoko 
et al, 2011). We expect that within chromosomal 
segments at any given time enhancer-promoter 
combination will compete with interspersed CTCF 
sites for chromatin loop formation, the outcome 
of which again will depend on linear proximity and 
affinity between interacting sites.

instances it was demonstrated that the stability of 
such chromatin loops indeed relies on the associ-
ated proteins (Drissen et al, 2004; Splinter et al, 
2006; Vakoc et al, 2005).
One can speculate that the formation and stabiliza-
tion of a given chromatin loop has two important 
consequences: one is that for the duration of the 
interaction the two sites involved may not be avail-
able for direct interactions with other genomic 
sites. The second is that this structure imposes 
constraints on the flexibility of the intervening and 
surrounding genomic sites. The latter is expected 
to be relevant for insulator function, as will be 
discussed below. The first would clearly be relevant 
for promoter competition: as long as an enhancer is 
stably engaged in an interaction with one gene, it 
cannot interact with another gene (Wijgerde et al, 
1995). Thus, the genetically deduced rule of engage-
ment stating that enhancer-promoter compatibility 
is essential may well be dependent on the affinities 
between enhancer- and promoter-bound proteins 
and their ability to stably form a chromatin loop. 
The outcome of promoter competition, i.e. the num-
ber of genes activated and their eventual transcript 
levels, will therefore depend on their order on the 
linear template, their relative distance to and their 
affinity for the enhancer (figure 6).

Rules of engagement in three dimensions: 
insulators and DNA flexibility
If chromatin looping between enhancers and pro-
moters is critical for gene activation, would insula-
tors exert their blocking activity also by acting on 
DNA topology? An increasing body of evidence 
suggests they do. A role for insulators in organ-
izing genome topology was first appreciated from 
microscopy observation in Drosophila, showing 
that insulator sequences separated in the genome 
come together in the nuclear space in so-called 
insulator bodies (Gerasimova et al, 2000). Direct 
looping between neighboring insulator sites was 
first demonstrated by 3C technology for CTCF 
sites at the H19-Igf2 locus and the β-globin locus 
(Kurukuti et al, 2006; Splinter et al, 2006). Binding 
of CTCF to an internal site of the imprinted H19-Igf2 
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constraint may vary between sites. Secondly, the 
data showed that promoter-enhancer compatibility 
is essential to transform spurious contacts between 
enhancers and promoters into productive interac-
tions that drive gene activation; of all contacted 
genes, only two natural target genes of the LCR 
increased their transcription. Thirdly, the data dem-
onstrated that relatively stable cell-specific genome 
conformations can induce variegated gene expres-
sion. Cells that have their genome folded such that 
it brings together a regulatory site with a responsive 
gene can have different transcript levels of this gene 
than otherwise identical cells (Noordermeer et al, 
2011). The phenomenon was referred to as ‘Spatial 
Effect Variegation’ (SEV). SEV may happen in trans, 
as shown in this artificial situation, but may also 
work in cis. Possibly, previous work already provided 
one example for SEV in cis. The interaction over 1 
megabase between the limb bud enhancer and SHH 
was shown to occur in the expressing limb bud cells 
in a manner not dependent on the enhancer per se: 
its deletion abrogated expression without changing 
the DNA configuration (Amano et al, 2009).
We envision that indeed beyond a certain chromo-
somal distance regulatory sites will not be able to 
independently find a target gene, but for contact 
instead depend on the topological constraints 
imposed by the remainder sequences of the chro-
mosome. The overall genome topology may or may 
not bring these sites in relative proximity in single 
cells. Depending on the nature of the interacting 
regions, transcription may be activated or repressed 
in these cells, causing variegated expression across 
the cell population. It is tempting to speculate 
that such SEV, when acting on key developmental 
regulators, may provide cells with a mechanism to 
make autonomous cell fate decisions, without the 
need for external signaling.

Future prospects
Functional genomics strives to assign function to 
all the relevant sites of the genome. Over the 
last decade, large-scale efforts have produced 
chromosome maps with the linear distribution of 
nucleosomes, transcription factor binding sites and 

DNA interactions and gene expression in 
single cells
For genes that are crucial for cellular identity correct 
expression must be controllable in all relevant cells. 
Transcription occurs in bursts, as was shown in life 
cell imaging studies (Chubb et al, 2006). Chromatin 
looping is thought to bring additional DNA binding 
sites for relevant transcription factors in close prox-
imity to gene promoters; this will increase the local 
concentration of these factors and consequently 
transcription efficiency will increase (de Laat & 
Grosveld, 2003; Droge & Muller-Hill, 2001). Whether 
enhancers increase the frequency or amplitude 
of transcription bursts is not yet known, but it is 
relevant to ask what the maximum amount of inter-
vening DNA is that can be bridged by an enhancer 
to contact and activate a gene in every single cell. 
This question is pertinent also because overall DNA 
topology is thought to be relatively stable during 
interphase, both at the level of the genome (Chubb 
et al, 2002; Gerlich et al, 2003) as well as at that of 
individual chromosomes (Muller et al, 2010).
 The previously mentioned study that analyzed 
ectopically integrated LCRs in the mouse genome 
aimed to get insight into the capacity of regula-
tory sites to reach and activate genes over ultra-
long distances in individual cells. By 4C technology 
it was shown that the LCR had little impact on 
overall genome topology, as the many long-range 
genomic contacts made by the integration site 
were similar with and without the integrated LCR 
(Noordermeer et al, 2011). Transcriptome analysis 
then demonstrated that none of the contacted 
genes benefitted from the presence of the new 
LCR, with the exception of two endogenous mouse 
β-globin genes located on another chromosome. 
They were upregulated not in every single cell but 
exclusively in so-called ‘jackpot’ cells that showed 
the interchromosomal interaction. The work uncov-
ered a number of principles behind long-range 
gene activation. Firstly, it showed that the ability 
of regulatory sites to search the nuclear interior 
for preferred target genes is severely limited by 
their chromosomal context. This is likely to be true 
for all genomic positions, although the degree of 
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Cavalli G, 2011, Polycomb-dependent regulatory 
contacts between distant Hox loci in Drosophila, 
Cell 144(2): 214-226.

5. Barski A, Cuddapah S, Cui K, Roh TY, Schones DE, 
Wang Z, Wei G, Chepelev I, Zhao K, 2007, High-
resolution profiling of histone methylations in the 
human genome, Cell 129(4): 823-837.

6. Bell AC, Felsenfeld G, 2000, Methylation of a 
CTCF-dependent boundary controls imprinted 
expression of the Igf2 gene, Nature 405(6785): 
482-485.

7. Bell AC, West AG, Felsenfeld G, 1999, The protein 
CTCF is required for the enhancer blocking activity 
of vertebrate insulators, Cell 98(3): 387-396.

8. Bender MA, Byron R, Ragoczy T, Telling A, Bulger 
M, Groudine M, 2006, Flanking HS-62.5 and 3' 
HS1, and regions upstream of the LCR, are not 
required for beta-globin transcription, Blood 
108(4): 1395-1401.

9. Boyle AP, Davis S, Shulha HP, Meltzer P, Margulies 
EH, Weng Z, Furey TS, Crawford GE, 2008, High-
resolution mapping and characterization of open 
chromatin across the genome, Cell 132(2): 311-322.

10. Butler JE, Kadonaga JT, 2001, Enhancer-promoter 
specificity mediated by DPE or TATA core promoter 
motifs, Genes Dev 15(19): 2515-2519.

11. Cai HN, Shen P, 2001, Effects of cis arrangement of 
chromatin insulators on enhancer-blocking activ-
ity, Science 291(5503): 493-495.

12. Cajiao I, Zhang A, Yoo EJ, Cooke NE, Liebhaber 
SA, 2004, Bystander gene activation by a locus 
control region, EMBO J 23(19): 3854-3863.

13. Carter D, Chakalova L, Osborne CS, Dai YF, Fraser 
P, 2002, Long-range chromatin regulatory interac-
tions in vivo, Nat Genet 32(4): 623-626.

14. Chen X, Xu H, Yuan P, Fang F, Huss M, Vega VB, 
Wong E, Orlov YL, Zhang W, Jiang J, Loh YH, 
Yeo HC, Yeo ZX, Narang V, Govindarajan KR, 
Leong B, Shahab A, Ruan Y, Bourque G, Sung 
WK, Clarke ND, Wei CL, Ng HH, 2008, Integration 
of external signaling pathways with the core tran-
scriptional network in embryonic stem cells, Cell 
133(6): 1106-1117.

15. Chubb JR, Boyle S, Perry P, Bickmore WA, 2002, 
Chromatin motion is constrained by association 
with nuclear compartments in human cells, Curr 
Biol 12(6): 439-445.

chromatin modifications. Collectively these studies 
demonstrated that what was previously known as 
junk DNA in fact appears a regulatory jungle. In 
order to understand the laws of the jungle, linear 
information must now be converted into spatial 
relationships. For this, highly detailed 3D topology 
maps need to be generated for all regulatory sites 
individually. They are expected to reveal the func-
tion of regulatory sites in gene deserts, to uncover 
the cis-regulatory networks of individual genes and 
to distinguish the functionally active from inactive 
regulatory sites. Detailed DNA interaction maps 
should also uncover the 3D chromosome scaffolds 
created by insulator sequences, and how the one 
regulatory site is hampered and the other facilitated 
in its action by the 3D configuration. Finally, this 
eventually needs to be done at the single cell level, 
as we predict an unknown portion of the genome 
will only reveal its regulatory potential at the level 
of the individual cell.
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Abstract
Dagelijks vertellen nieuwsberichten ons over weer 
andere cyber incidenten. Aan deze reeks lijkt geen 
einde te komen. We beginnen het wellicht zelfs al 
behoorlijk normaal te vinden dat cyberspace niet 
helemaal veilig is maar, anderzijds, sommige inci-
denten –zoals rond grote financiële fraude, uitval 
van kritieke infrastructuren, gebeurtenissen in het 
‘dark web’, aantasting van de privacy en de ontwik-
kelingen rond cyber oorlogsvoering– roepen toch 
gevoelens van onrust en bezorgdheid op: cyber 
security is in korte tijd een ‘hot topic’ geworden, 
zowel voor individuen als voor bedrijven & organi-
saties als voor overheden. 
Maar wat is eigenlijk nodig om het tij te keren? Of, 
wat preciezer geformuleerd, welke cyber security 
uitdagingen kunnen we identificeren die, indien opge-
pakt, cyberspace voldoende veilig (kunnen) maken? 
Het antwoord op deze vraag is zeker niet eenvoudig 
maar laten we toch een poging doen om hiermee 
een begin te maken. Dat is ook het doel van deze 
bijdrage. Ten einde de geformuleerde vraag te 
beantwoorden zullen we eerst stilstaan bij wat er 
de laatste decennia zoal is gebeurd waardoor we 
nu met de ‘gebakken cyberperen’ zitten. Spraken 
we 20 jaar geleden nog consequent over infor-
matiebeveiliging, nu is de term cyber security in 
zwang geraakt. We zullen beargumenteren dat 
informatiebeveiliging en cyber security slechts 
deels overlappende begrippen zijn. Daartoe zullen 
we stilstaan bij het begrip cyberspace, het nieuwe 
door de mens gecreëerd vijfde domein (naast de 
bestaande domeinen land, water, lucht en ruimte) 
waarin allerlei cyberactiviteiten plaatsvinden.
Cyberactiviteiten, i.e., door de inzet van IT mogelijk 
gemaakte activiteiten, zijn in wezen de ‘key assets’ 
die centraal staan in onze analyse. Door cyberac-
tiviteiten te structureren krijgen we vat op waar 
het in de kern eigenlijk om gaat. Cyber security 
gaat over het voldoende veilig maken van geïden-
tificeerde cyberactiviteiten en –gezien het diverse 
karakter ervan– omvat dat een hele reeks van 
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Samenvatting van de lezing:
De afgelopen 15 jaar hebben we (met zijn allen) 

razendsnel het nieuw domein cyberspace gecreëerd. 

Dit internetdomein biedt enorm veel kansen, maar 

heeft ook een risicovolle donkere kant. Inmiddels 

hebben we ook kennis gemaakt met cyberfraude, 

cyberpesten, cyberspionage, cyberincidenten in aller-

lei kritieke infrastructuren en hebben we zelfs kennis 

gemaakt met cyberwarfare.

Cybersecurity heeft als doel de kansen en risico’s met 

elkaar in balans te brengen. Tijdens de voordracht 

werd dit thema nader uitgewerkt door middel van 

een aantal, zeer actuele ontwikkelingen. Daarnaast 

is geschetst volgens welke wegen we invulling kun-

nen geven aan de uitdagingen voor het verwezenlij-

ken van de geformuleerde doelen voor een adequate 

cybersecurity.
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context-specifieke uitdagingen van risicobeheersing. 
Een goed gebalanceerde verzameling van preventieve 
en repressieve maatregelen is nodig om, in elk cyber 
sub-domein, het gewenste cyber veiligheidsniveau te 
halen. (Terzijde, maar niet onbelangrijk: wat een 
gewenst cyber veiligheidsniveau is in elke cyber 
sub-domein betreft een politieke beslissing.) Kort 
gezegd is het identificeren van die verzamelingen 
van veiligheidsmaatregelen per cyber sub-domein 
de centrale uitdaging van cyber security. 
Cyber security maatregelen zijn veelal technisch 
(vooral IT-gerelateerd) van aard, maar omvatten 
ook veel aspecten van wet- en regelgeving, mense-
lijk gedrag (rond cyberaanvallen en -verdediging), 
organisatie & management, economische ordening, 
sociologische fenomenen (zoals in sociale net-
werken), investeringsbeslissingen, cultuur, ethiek, 
waarden & normen, enzovoort. Kortom, we ontko-
men niet aan een multidisciplinaire benadering. De 
genoemde centrale cybersecurity uitdaging roept 
vanzelfsprekend ook een lijst van onderzoeksonder-
werpen op, welke nadere bestudering behoeft. Als 
laatste mag verder niet onvermeld blijven welke 
maatregelen in het onderwijs gewenst zijn ten einde 
een ieder te equiperen met de digitale competenties 
nodig om cyberspace een voldoende veilig domein 
te laten worden.

Historisch perspectief
Informatiebeveiliging gaat over de maatregelen en 
procedures om de beschikbaarheid, exclusiviteit en 
integriteit van de informatievoorziening te garan-
deren, in het bijzonder om de continuïteit van de 
informatie en informatievoorziening te waarborgen 
en de gevolgen van incidenten tot een accepta-
bel niveau te beperken [1]. Wat meteen opvalt 
aan deze definitie is de focus op informatie en 
informatievoorziening. Hierbij wordt de IT gezien 
als een ‘enabler’ van de informatievoorziening. 
Optredende incidenten als gevolg van verstoringen 
in de informatievoorziening heten dan informatie-
beveiligingsincidenten. Dit zijn ‘gebeurtenissen met, 
daadwerkelijk of potentieel, nadelige effecten op 
computer- of netwerkhandelingen, die resulteren in 
(i) fraude, verspilling of misbruik, (ii) het in opspraak 

brengen van informatie, (iii) verlies of schade 
aan eigendom of informatie’ [7]. Dit zijn tamelijk 
generieke concepten rondom het abstracte begrip 
‘informatie’, waarvoor de gemiddelde eindgebrui-
ker waarschijnlijk niet echt warm loopt, ook omdat 
de (precieze) werking van ICT voor de meeste 
eindgebruikers een groot raadsel is.
Heel onhandig is dat cyber security (ook wel compu-
ter security of IT security genoemd) doorgaans met 
een vergelijkbare definitie wordt omschreven: ‘het 
vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door ver-
storing of uitval van ICT of door misbruik van ICT’, 
bijvoorbeeld door ‘beperking van de beschikbaar-
heid en betrouwbaarheid van de ICT’ [2]. Kortom, 
deze definitie van cyber security lijkt sprekend op 
die van informatiebeveiliging en focust eveneens 
op verstoringen en uitval van de ICT. Een ieder moet 
dan maar zelf uitzoeken wat de mogelijke conse-
quenties daarvan kunnen zijn. Dit maakt adequaat 
cyber risicomanagement erg lastig. 
Gelukkig is er een andere aanpak mogelijk door het 
oogmerk van cyber security te definiëren als het vol-
doende beveiligen van cyberspace. En wat zoeken op 
het Internet levert inderdaad allerlei documenten 
op die de term ‘beveiligen van cyberspace’ gebrui-
ken, in het bijzonder in de Verenigde Staten, zoals in 
de nationale strategie rond ‘homeland security’ [8]: 
er wordt daarbij benadrukt dat ‘s lands kritieke infra-
structuren tegenwoordig worden gecontroleerd 
door het ‘nervous system’ cyberspace. In Nederland 
koppen diverse kranten in April 2013: “China wil 
samen met de VS cyberspace veilig maken”, waarbij 
in de onderliggende teksten duidelijk wordt dat 
daarmee het “beveiligen van het Internet” bedoeld 
wordt. Daarmee lijken we weer terug bij af te zijn 
met de focus op ICT….
Om vooruit te komen volgens de voorgestelde 
aanpak zullen we cyberspace goed moeten defi-
niëren, alsmede welke activiteiten in die ‘space’ 
mogelijk zijn. Wikipedia definieert cyberspace als 
“the notional environment in which communication 
over computer networks occurs” [9], dus wederom 
een definitie met de focus op ICT. Een wat andere 
kijk op cyberspace werd als eerste door de mili-
tairen geadopteerd waarbij cyberspace het vijfde 
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domein wordt genoemd. De reden daarvoor was 
dat er behoefte bleek te bestaan aan een nieuw 
type soldaten, namelijk soldaten die m.b.v. ICT 
cyberoorlog-activiteiten kunnen uitvoeren (naast 
soldaten die in de vier andere domeinen zijnde 
land, zee, lucht en ruimte acteren). In het Engels 
wordt voor die specifieke cyberoorlog-activiteiten 
vaak de term Computer Network Operations (CNO) 
[10] gebruikt, op te splitsen in Computer Network 
Exploitation (CNE), Computer Network Defense 
(CND) en Computer Network Attack (CNA). Een daar-
aan gerelateerde term is die van cyberoperations (in 
het militaire domein), operaties die moeten worden 
uitgevoerd onder een cybercommando. Het begrip 
cyberoperations betreft in wezen een voorbeeld 
van wat we, in meer algemene zin, cyberactiviteiten 
zullen noemen. Cyberactiviteiten kunnen we defini-
eren als alle activiteiten die via ICT mogelijk gemaakt 
worden. Dat zijn er tegenwoordig een hoop omdat 
we ons in de afgelopen 15 tot 20 jaar, bij vrijwel 
alles wat we doen (werken, reizen, vrijetijdsbeste-
ding, …), sterk afhankelijk hebben gemaakt van het 
gebruik van ICT.

Cyberactiviteiten en Cyberspace
Laten we eens nagaan welke cyberactiviteiten we 
zoal kunnen onderscheiden. Naast (i) het uitwis-
selen van data en informatie (via diensten als email, 
WhatsApp, Twitter, Skype, YouTube, Facebook, 
Spotify, televisie, video-on-demand, enz,) betreft 
dit (ii) informatie zoekdiensten (zoals Google, 9292.
nl, buienradar.nl, knmi.nl, open data platforms). 
Verder gaat het om (iii) transacties (gerelateerd aan 
e-business activiteiten en bijbehorende elektronische 
betalingen), gaat het ook (iv) om het (op afstand) 
besturen van kritieke infrastructuren (zoals rond 
watervoorziening, gas- en elektriciteitsproductie & 
-distributie, verkeersregulering). Dan (v) vinden we 
nieuwe vrienden via Internet (zoals via e-Matching, 
2nd love), (vi) voeren we actie en maken propaganda 
op Internet (bv Wikileaks), (vii) monitoren we gewas-
sen en binnensteden. Maar ook (viii) vindt er diefstal 
en fraude plaats alsmede handel in verboden mid-
delen (zoals via de website SilkRoad in het dark web), 
(ix) zijn cyberpesten, cyberstalking en cybergrooming 

nieuwe begrippen geworden en (x) voeren we zelfs 
cyberoorlogen (m.b.v. drones en logische cyberwa-
pens zoals Stuxnet en op basis van geavanceerde 
cyberintelligence-activiteiten zoals geopenbaard 
door Edward Snowden). Cyberspace is de wereld van 
al deze (en andere) cyberactiviteiten.
Iets formeler geformuleerd is cyberspace het domein 
bestaande uit Internet en zijn actoren zijnde:

 – de wereldwijde datacommunicatiefaciliteiten,
 – de wereldwijde dataprocessing- & 

dataopslagfaciliteiten,
 – de wereldwijde (ruim drie miljard) gebruikers 

van deze faciliteiten, die cyberactiviteiten 
uitvoeren,

 – de wereldwijde (? miljard) intelligente 
IT-systemen, die cyberactiviteiten uitvoeren.

Merk op dat in deze definitie van cyberspace 
-naast gebruikers– intelligente systemen worden 
gerangschikt onder de actoren. Dit is gedaan om 
expliciet te maken dat niet alleen mensen maar 
ook intelligente apparaten & programma’s allerlei 
cyberactiviteiten als hiervoor genoemd (mede) 
uitvoeren.
Door het wereldwijde karakter en de grote aantallen 
actoren is cyberspace in korte tijd tot een complex 
domein geworden met eigenschappen die doen 
denken aan de theorie van complex adaptive systems 
(CAS) [11]: zo bestaat cyberspace uit netwerken van 
onderling met elkaar interacterende componenten, 
vertoont het zelforganiserende, emergente eigen-
schappen (bijv. in sociale netwerken) die moeilijk 
voorspelbaar zijn, en past het zich automatisch aan 
onder veranderende omstandigheden. Dit maakt 
duidelijk dat het onder controle krijgen van dit 
dynamische domein niet eenvoudig zal zijn…

Het moge verder duidelijk zijn dat cyberactiviteiten 
enerzijds mogelijk gemaakt worden (‘enabled’) 
door ICT (in het bijzonder het Internet), en dat 
anderzijds (ten einde ‘chaos’ in cyberspace te voor-
komen) deze activiteiten op een of andere manier 
georganiseerd en beheerst moeten worden of, met 
een Engelse term, governance behoeven. Door de 
grote complexiteit geldt dat laatste ook voor de ICT. 
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een –voor een ieder– duidelijke betekenis (terwijl 
het gebruik van ICT ‘an sich’, zonder context, betrek-
kelijk betekenisloos is). Daarmee worden de key 
assets van analyse voor cyber security de cyberac-
tiviteiten (en niet meer de betrekkelijk abstracte en 
generieke concepten informatie, informatievoorzie-
ning en ICT).
Door de lagen als ringen te representeren ont-
staat een ringenmodel van cyberspace dat op 
natuurlijke wijze kan worden opgesplitst in cyber 
sub-domeinen: in ieder cyber sub-domein vinden 
domein-specifieke cyberactiviteiten plaats. Een 
visualisatie van deze conceptualisatie van cyber-
space staat in figuur 1.

Cyber Risk Management 
Zoals hierboven al werd vermeld was in de vroe-
gere dagen van informatiebeveiliging de focus 

De hierboven geschetste conceptualisering geeft 
aanleiding tot een 3-laags cyberspace model 
bestaande uit:
1. de technische laag die cyber-activiteiten moge-

lijk maakt, zijnde de onderste laag,
2. de laag van cyberactiviteiten zelf, zijnde de mid-

delste socio-technische laag waar techniek en 
mens met elkaar interacteren, en

3. de governance laag, de bovenste laag, van waar-
uit de twee andere lagen aangestuurd moeten 
worden.

Het grote voordeel van de uitsplitsing in laag 1 
en 2 is dat we onderscheid maken tussen de ICT-
laag die faciliteert en de socio-technische laag die 
de cyber activiteiten expliciet maakt: nogmaals, 
cyberactiviteiten omvatten alle, door specifieke 
ICT gefaciliteerde, activiteiten in alle cyber sub-
domeinen. Op die manier krijgen cyberactiviteiten 

Figuur 1: Conceptualisatie van cyberspace in lagen (ringen) en (cyber) sub-domeinen.
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(context-afhankelijke) impact hebben die van aller-
lei aard kan zijn en ook groot kan worden indien het 
incident niet tijdig wordt gedetecteerd: de impact 
kan van financiële aard zijn, maar kan ook een 
verlies aan vertrouwen of reputatie betreffen, kan 
indruisen tegen wet- en regelgeving, een ethische 
of psychische schade veroorzaken, enz., enz. Dit 
laat nogmaals zien dat, binnen de nieuwe concep-
tualisatie en als gevolg van het adopteren van de 
sociotechnische laag, de cybercontext waarin de 
ICT wordt gebruikt centraal komt te staan.
Gebruikmakend van het zogeheten ‘bowtie model’ 
[4] kunnen de uitdagingen van CRM gedefinieerd 
worden als:

 – het identificeren en schatten van cyber risico’s (dat 
zijn risico’s gerelateerd aan mogelijk optredende 
cyberincidenten),

 – het vaststellen van acceptabele cyberrisico-niveaus 
(een politieke beslissing), en

 – het ontwerpen en implementeren van een 
gebalanceerde verzameling van preventieve en cor-
rectieve maatregelen met als doel de vastgestelde 
cyberrisico’s tot de gewenste proporties terug te 
brengen.

Binnen het bowtie-denken wordt het risico van 
een incident veelal geoperationaliseerd in termen 
van (a) de kans (of frequentie) van het betreffende 
incident maal (b) de impact van het incident. Een en 
ander is gevisualiseerd in figuur 2.

Als we de gegeven definitie van cyberspace 
(figuur  1) en die van cyber risk management 
(figuur  2) combineren, dan is meteen duidelijk 
dat de uitdagingen waarvoor we staan, talrijk zijn. 
We zullen cyberrisico’s moeten leren beheersen 
voor alle geïdentificeerde cyberactiviteiten en in 
de diverse te onderscheiden cyber sub-domeinen. 
De bijbehorende vast te stellen nieuwe cyber best 
practices binnen de diverse sub-domeinen zullen 
deels overlappend zijn (zeker in de technische laag) 
en deels van elkaar verschillen: zo zijn bijvoor-
beeld cyber risico’s rond financiële transacties heel 
anders van aard dan de cyber risico’s rond cyberin-
cidenten in de gezondheidszorg. Een ‘one-fits-all 

consequent op de begrippen beschikbaarheid, 
exclusiviteit en integriteit van de informatievoor-
ziening [1]. Deze begrippen zijn nog steeds van 
toepassing, maar binnen de nieuwe conceptualisa-
tie alleen in de technische laag (!).
Bij hedendaagse ‘best practices’ in informatie-
beveiliging zoals de ISO-IEC27000-series [3] zijn 
een aantal business georiënteerde onderwerpen 
zoals ‘cyberspace assets’, ‘supplier relationships’, 
‘business continuity management’ en ‘compliance’ 
inmiddels al wel geadopteerd. Dit kan worden 
gezien als eerste stappen richting ons model, name-
lijk naar de lagen 2 en 3 ervan. ‘Business continuity’ 
bijvoorbeeld betreft, in een breder perspectief, 
continuïteit van de cyberactiviteiten, hetgeen een 
veiligheidsaspect van de nieuwe key assets betreft. 
Op soortgelijke wijze hebben supplier relationships 
te maken met cyberactiviteiten die worden uitge-
voerd met de toeleveranciers van een bedrijf of 
organisatie. Compliance is typisch een onderwerp 
van de governance laag dat de cyberactiviteiten 
beschouwt in het kader van wet- en regelgeving. 
Je zou kunnen zeggen dat het nieuwe model alle 
genoemde best practices in zich draagt en in een 
herkenbaar algemeen kader plaatst.

De hierboven gegeven conceptualisering van cyber-
space en bijbehorende cyberactiviteiten als de key 
assets leiden op een natuurlijke wijze tot het con-
ceptualiseren van Cyber Risico Management (CRM), in 
de socio-technische laag van het cyberspacemodel. 
Alle cyberspace actoren (van eindgebruikers tot op 
zichzelf staande organisaties tot netwerkorgani-
saties, organisaties die hard- en software leveren, 
organisaties die samenwerken in een supply chain, 
kritieke infrastructuren, als ook individuele en 
samenwerkende landen) lopen cyberrisico’s 
omdat, onder invloed van talloze bedreigingen 
(inclusief de uitval van ICT), hun cyberactiviteiten 
gevaar lopen. Dit wil zeggen dat op een of andere 
manier, hetzij door intentionele, hetzij door non-
intentionele dreigingen, de adequate uitvoering 
van een bepaalde cyberactiviteit gehinderd kan 
worden en kan resulteren in een cyberincident. Een 
daadwerkelijk optredend incident zal een zekere 
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solution’ zoals beoogd door standaarden als de ISO-
IEC27000-series moeten in dit licht als onhaalbaar 
worden beschouwd. Cyberspace is nu eenmaal 
zo groot, allesomvattend en divers dat we per 
cyber-subdomein aan de slag moeten gaan om de in 
dat domein optredende risico’s onder controle te 
krijgen. Het is de consequentie van het feit dat we 
bij al ons doen en laten ons zo afhankelijk hebben 
gemaakt van allerlei ICT-toepassingen.

Een illustratief voorbeeld: cyber security manage-
ment voor de niet-werkende eindgebruiker. 
Zowel thuis, als onderweg, als op vakantie voe-
ren velen van ons tal van cyberactiviteiten uit, 
gebruikmakend van allerlei ICT-applicaties op 
diverse apparaten zoals tv’s, mobieltjes, laptops, 
PCs in Internet cafés, etc. Daarbij leggen we vaak 
verbindingen via allerlei wifi-netwerken en wisselen 
we data uit via o.a. email, downloads en usb-sticks. 
Afhankelijk van de (i) gekozen cyberactiviteiten, 
(ii) actuele bedreigingen en (iii) beveiliging van 
de onderliggende ICT lopen we allerlei cyberri-
sico’s: financiële verliezen op basis van afgetapte 
login gegevens, pesterijen door bezoek aan sociale 
netwerken, haperende IT-services door opgelopen 
virusinfecties, privacy-aantastingen door onge-
wenste verzameling van persoonlijke informatie. 
Zelfs zijn er voorbeelden bekend van mensen waarbij 

is ingebroken op basis van informatie op sociale 
netwerken verzameld door criminelen: betreffende 
personen hadden vrolijke vakantiefilmpjes en 
-foto’s gepubliceerd waaruit bleek dat ze ver van 
huis waren…
Om deze risico’s te beheersen zullen eindgebrui-
kers bepaalde maatregelen moeten nemen. In de 
technische laag betreft dit zaken zoals de instal-
latie van antivirus software, het tijdig updaten van 
software, het afdwingen van het gebruik van sterke 
passwoorden, het versleutelen van privacygevoe-
lige informatie en het onmogelijk maken van het 
gebruik van usb-sticks. In de socio-technische gaat 
het om het veilig maken van het uitvoeren van 
cyberactiviteiten door bijv. het uitsluitend gebrui-
ken van sterke en verschillende passwoorden, het 
alleen downloaden van gecertificeerde software, 
het niet-verspreiden van persoonlijke informatie, 
het uitbannen van usb-stick gebruik, het vermij-
den van het uitvoeren van financiële transacties in 
Internet cafés, het gebruiken van alleen beveiligde 
wifi-verbindingen. In de governance laag valt te 
denken aan een aantal basale maatregelen waaraan 
aanbieders en eindgebruikers zich moeten houden. 
Als we ons hier even beperken tot de eindgebrui-
kers valt te denken aan maatregelen zoals bijv. 
een jaarlijkse APK voor persoonlijke ICT-apparatuur, 
het verplicht stellen van gecertificeerde antivirus 

Figuur 2: Cyber Risico Management op basis van het ‘bowtie’ model [4].



99

1.11  Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuw

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 93

software, het verbieden van het gebruik van ver-
ouderde apparatuur en het verplichtstellen van 
een (via scholing te behalen) licentie voor bepaald 
ICT-gebruik. De laatste groep van maatregelen zal 
sommigen wellicht wat raar in de oren klinken maar 
om het complexe cyberdomein veiliger te krijgen 
moeten we waarschijnlijk toch in die richting gaan 
denken, net zoals we dat in andere (fysieke) domei-
nen al hebben gedaan: denk bijv. aan de domeinen 
van waterbeheersing en transport waar tal van 
gedetailleerde veiligheidsmaatregelen van kracht 
zijn waaraan gebruikers zich moeten houden. 
De gegeven korte analyse van cyber security 
management voor de eindgebruiker laat zien dat de 
aanpak van cyber security een integrale benadering 
vereist: naast technische maatregelen betreft het 
ook bepaald (veilig) gedrag bij de uitvoering van 
cyberactiviteiten en zijn ook wet- & regelgeving in 
het geding. Het moge duidelijk zijn dat een analyse 
van cyber security management in alle cyber sub-
domeinen tot een verdere verfijning zal leiden 
waarbij allerlei typen van maatregelen (in de drie 
onderscheiden lagen van ons cyberspace model) 
wederom de revue passeren.

Onderzoeksuitdagingen
Het gepresenteerde cyberspace model met bij-
behorende cyber security uitdagingen biedt 
handvatten om het onderzoek rond cyber security 
te structureren, bijv. aan de hand van de drie 
lagen (technisch, socio-technisch en governance), 
per cyber sub-domein en rond het selecteren van 
preventieve en repressieve maatregelen op basis 
van adequate risico-inschattingen. Voorwaarde is 
wel dat we een beter beeld krijgen van wat er zich 
precies afspeelt op Internet (dat is, welke cyber-
activiteiten er plaatshebben), of, met een Engelse 
term, dat we onze ‘cyber situational awareness’ 
verbeteren. Toegegeven, op tal van plekken wordt 
steeds beter gemonitord (bijv. worden financiële 
transacties real-time in de gaten gehouden, kijkt de 
AIVD naar terrorisme-dreigingen, houdt de politie 
een vinger aan de pols op Internet, en hebben tal 
val bedrijven een security operating center (SOC) 
geadopteerd), maar de op die manier verzamelde 

informatie is onvoldoende om tal van cyberinci-
denten te voorkomen zo leert ons steeds weer het 
dagelijks nieuws. Dit roept vervolgens weer de 
vraag op of via verbeterde cyber situational aware-
ness het (‘maakbaarheidsideaal’ van) volledig veilig 
maken van cyberspace űberhaupt mogelijk is. Of 
moeten we accepteren dat we onszelf zo afhankelijk 
hebben gemaakt van complexe technologie dat we 
-naast alle voordelen die deze technologie biedt– 
‘in een permanente staat van risico’ leven? Daarmee 
raken we aan de sociologische beschouwingen 
van Ulrich Beck die stelde dat we in een ‘society at 
risk’ leven en dat een daaruit volgende uitdaging 
is die tot een ‘risk society’ te maken, d.w.z. een 
samenleving die adequaat met deze risico’s omgaat 
via “a systematic way of dealing with hazards and 
insecurities induced and introduced by modernisa-
tion itself” [12].

Daarnaast roept het creëren van een hoog niveau 
van cyber situational awareness allerlei vragen op 
rond privacy bescherming: als we nauwkeurig (gaan) 
monitoren wat iedereen zoal doet in cyberspace kan 
de daarbij vergaarde informatie ook voor andere 
doeleinden gebruikt worden dan beveiliging, soms 
ten goede, soms ten kwade. En daarmee betreden 
we het terrein van talloze dilemma’s die moeten 
worden opgelost bij het implementeren van cyber 
risico management: wat is de optimale balans tus-
sen gebruikersonvriendelijkheid (als gevolg van 
allerlei beveiligingsmaatregelen) en gewenst bevei-
ligingsniveau, wat die tussen beveiligingskosten en 
-baten, die tussen maatregelen ter preventie versus 
maatregelen van repressie en, last but not least, 
wat is de optimale balans tussen allerlei beveili-
gingsinitiatieven in respectievelijk de technische, de 
socio-technische en de governancelaag?

Het oplossen van genoemde dilemma’s maakt deel 
uit van de onderzoeksuitdagingen waarvoor we 
ons gesteld zien en het moge duidelijk zijn dat deze 
per cyber sub-domein uitgewerkt moeten worden 
om enigszins grip te krijgen op het complexe vijfde 
domein cyberspace. Laten we verder deze korte 
sectie over onderzoeksuitdagingen besluiten met 
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een aantal voorbeelden gestructureerd aan de hand 
van ons drielagenmodel:

Technische onderzoeksuitdagingen:
Preventief
Keer op keer blijkt dat de hardware en software die 
cyberactiviteiten mogelijk maken kwetsbaarheden 
bevatten die uitgebuit worden door aanvallers 
(onbekende kwetsbaarheden -zogenaamde ‘zero-
days’- worden zelfs verhandeld op de zwarte 
markten van het ‘dark web’). Een enorme onder-
zoeksuitdaging is dus gelegen in het veiliger maken 
van hard- en software d.m.v. onder andere veiliger 
programmeren, beter testen en slimmere compilers 
(betreft het vakgebied van software engineering). 
Een concreet voorbeeld van hoogwaardig testen 
betreft ‘reverse engineering’ van bestaande code 
waarbij op basis van het runnen van de software 
(in een afgeschermde omgeving) het gedrag van 
de optredende processen wordt geanalyseerd en 
aanwezige kwetsbaarheden opgespoord.
Een ander voorbeeld betreft het toepassen van 
cryptografische technieken om enerzijds privacy 
te beschermen (bijv. onherkenbaar maken van een 
persoonlijke foto) en anderzijds securityfuncties als 
identificatie en authenticatie (op basis van de voor 
personen onherkenbare foto) nog steeds mogelijk 
te maken.
Repressief:
Ervan uitgaande dat het volledig kwetsbaarheids-
vrij krijgen van ICT onhaalbaar is, is een andere 
technische onderzoeksuitdaging het ontwikkelen 
van methoden voor de real-time detectie van 
optredende incidenten. Aanvallen worden steeds 
geavanceerder (men noemt ze vaak ‘Advanced 
Persistent Threats’ of APTs) hetgeen noopt tot het 
toepassen van slimmere detectiemechanismen dan 
die gebaseerd op bekende virusdefinities. ‘Anomaly 
detection’ is dan de aanpak die wordt aanbevolen 
maar de tot nu toe op basis van dit idee ontwikkelde 
methoden lijden doorgaans aan (veel) te hoge 
‘false positive rates’ en zijn dus weinig effectief in 
de praktijk. Kortom, hier is nog een (heel nieuwe) 
wereld te winnen.
Een laatste onderzoeksuitdaging betreft ‘digital 

forensics’: het verzamelen van bewijsmateriaal na 
opgetreden incidenten is ook in cyberspace een 
enorme uitdaging. Mede omdat actoren in cyber-
space gemakkelijk ‘nicknames’ kunnen adopteren 
en op apparaten met publieke IP-adressen opereren 
is het vaak lastig aan te tonen dat iemand een 
bepaalde cyberactiviteit heeft uitgevoerd zoals het 
hebben geschreven van een bepaalde email of het 
hebben gedistribueerd van bepaalde malware.

Sociotechnische onderzoeksuitdagingen:
Cybersecurity onderzoek in de socio-technische laag 
gaat over het veilig(er) maken van cyberactiviteiten. 
In de kern betreft dit gedragsbeïnvloeding, in alle 
sub-domeinen van cyberspace, voor gebruikers in 
allerlei rollen. Dit is een groot gebied. Enerzijds gaat 
het om het afschrikken, ontmoedigen of verbieden 
van aanvallen, anderzijds gaat het om veilig gebruik 
van middelen door gebruikers, veelal ondersteund 
door technische middelen en proportioneel met 
het te lopen risico. Bij financiële transacties bijv. 
zijn er intrinsieke risico’s. Waarschijnlijk de meeste 
gebruikers zijn zich daarvan bewust en gaan bijv. 
voorzichtig om met TAN-codes. Banken en andere 
organisaties die financiële transacties faciliteren 
dwingen voorzichtig gedrag ook af: wie zijn pin-
code meer dan een beperkt aantal malen verkeerd 
intoetst verliest het recht betreffende creditkaart or 
debitkaart te blijven gebruiken.
Maar bij andere cyberactiviteiten zijn de risico’s 
onduidelijker en gebruikers vaak naïef: hoeveel 
klikken nog steeds op links die via emails wor-
den aangeboden, hoeveel mensen weerstaan de 
verleiding om een geschonken usb-stick te gaan 
gebruiken? Vele ‘social engineering’ aanvallen 
maken gebruik van dergelijke kwetsbaarheden van 
gebruikers tijdens hun cyberactiviteiten in zowel 
privé- als werktijd. Een lastige onderzoeksuitdaging 
die hier uit voortvloeit betreft het ontdekken van 
effectieve gedragsbeïnvloeding, én via bewustwor-
dingscampagnes én door het (technisch) afdwingen 
van veilig cybergedrag.

Governance onderzoeksuitdagingen:
Zowel de technische als de socio-technische laag 
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van cyberspace behoeven aansturing, net zoals we 
dat in andere (sub-)domeinen hebben geregeld. 
Internet is grotendeels bottom-up ontstaan, met 
veelal minimalistische aansturing van bovenaf. Ook 
werden veel cyberactiviteiten mogelijk gemaakt 
toen bedrijven en organisaties daar de voordelen 
van zagen: er kan vaak geld worden verdiend op 
die manier, denk maar aan de enorme opkomst van 
Internetwinkels.
Nu cyberspace een kritieke infrastructuur is gewor-
den voor allerlei cyberactiviteiten (inclusief het 
aansturen van andere kritieke infrastructuren, zoals 
eerder besproken) met alle risico’s van dien, ontko-
men we niet aan de vraagstelling hoe dit allemaal 
te organiseren, met duidelijke verantwoordelijkhe-
den voor verschillende actoren. Dit vraagt bijv. om 
nieuwe wet & regelgeving, nieuwe institutionele 
kaders, een helder gedefinieerde rol van de over-
heid, en dat op wereldschaal. Wie zich herinnert 
welke onderwerpen het afgelopen jaar in de poli-
tiek van Den Haag centraal hebben gestaan komt 
al snel tot de conclusie dat cyberspace daar nou 
niet bepaald bij hoort. Waarschijnlijk heeft dit te 
maken met de vaak technische focus op cyberspace, 
dan haakt menigeen af. Een helderder governance 
uitdagingendiscussie kan waarschijnlijk pas goed 
worden gevoerd op basis van geïdentificeerde 
cyberactiviteiten (denk ook zeker aan cybercrime, 
cyberintelligence en cyberwarfare); wetenschap-
pelijk onderzoek rond bijv. het aanpassen en 
toepasselijk maken van bestaande wet- en regelge-
ving voor cyberspace kan hierbij zeer helpen.

Uitdagingen voor het onderwijs
Cyberspace met een actieve rol van eindgebrui-
kers kennen we eigenlijk pas sinds de komst van 
web2.0 technologie ruim 15 jaar geleden [13]. Het 
heeft ons allemaal een beetje overvallen dat het zo 
snel is gegaan (ter toelichting: eind jaren ’90 vond 
nagenoeg iedereen in Nederland het gebruik van 
mobiele telefoons nog een overbodige luxe…). Het 
is dus geen wonder dat het onderwijs op het ter-
rein van cyber security nog in zijn kinderschoenen 
staat. Van lagere school t/m universiteit worden nu 
stappen gezet om hier wat aan te doen maar vele 

onderwijsinstituten worstelen hiermee. Terwijl we 
kinderen en adolescenten via allerlei programma’s 
wegwijs maken in fysieke domeinen als water en het 
verkeer, ontbreken goede onderwijsprogramma’s in 
het cyberspace domein, aangepast aan de leeftijd 
en behoefte van jongeren, veelal. Hier zal een 
belangrijke inhaalslag uitgevoerd moeten worden 
door de inspanning van velen en ook hier zou 
de overheid een duidelijker sturende rol kunnen 
vervullen.

Conclusies
Zoals beargumenteerd is cyberspace het domein van 
(talloze) cyberactiviteiten. Dit zijn socio-technische 
activiteiten die mogelijk gemaakt worden door ICT, 
in het bijzonder het Internet. Bij de uitvoering ervan 
lopen we cyberrisico’s die we moeten leren beheer-
sen tot gewenste niveaus worden bereikt. Daarbij zijn 
diverse vormen van governance onontbeerlijk.

In veel (de meeste?) discussies over cyberspace en 
het beveiligen ervan is de focus vaak gericht op 
techniek en/of generieke en abstracte concepten 
als de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van 
de informatievoorziening. Dit bemoeilijkt de discus-
sie. Ons 3-laags model van cyberspace beoogt de 
discussie transparanter te maken: in de kern draait 
het om het voldoende veilig maken van cyberactivi-
teiten en wat cyberactiviteiten zijn is voor iedereen 
te begrijpen. Dat is de belangrijkste reden geweest 
van het introduceren van de socio-technische laag 
van cyberactiviteiten in het model. Het plaatst de 
gebruikte ICT in een context, steeds weer binnen 
een of ander cyber sub-domein. Tevens maken de 
3 lagen in het model duidelijk dat er verschillende 
uitdagingen zijn, alle verschillend per laag. Dit helpt 
ook de onderzoeks- en onderwijsagenda voor het 
cyberspace domein voor de komende tijd te struc-
tureren. Op deze manier wordt een zekere mate van 
‘separation of concerns’ bereikt. Anderzijds is dui-
delijk dat de beveiligingsacties in de verschillende 
lagen en per cyber sub-domein moeten worden 
afgestemd en gecoördineerd. Dit vraagt om een 
integrale benadering waarvoor cybersecurity-speci-
alisten op strategisch niveau zullen moeten opteren.
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De gegeven conceptualisatie is nieuw en lang niet 
overal geadopteerd. Ervaringen opgedaan tijdens 
Masteronderwijs aan de Cyber Security Academy 
The Hague (in 2015) hebben geleerd dat velen 
het model aantrekkelijk vinden en gemakkelijk 
adopteren in hun analyses. Dit moge een (kleine) 
validatie zijn voor het (potentiële) succes van dit 
model. Tevens leverde een eerder artikel met 
soortgelijke boodschap en gepresenteerd op een 
internationaal symposium in Tallinn [6] de ‘best 
paper award’ op. Dit moge een andere indicatie zijn 
voor de waarde van het cyberspace model en het 
bijbehorende bowtiemodel: het helpt discussies 
rond het veilig maken van het digitale domein 
cyberspace helder te structureren en bijbehorende 
cyberuitdagingen voor de 21ste eeuw goed te 
definiëren. Dat is een goed startpunt voor het 
daadwerkelijk veilig maken van cyberspace.
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www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Helaas heeft prof. Sommerdijk geen kans gezien 

een schriftelijke bijdrage over zijn lezing aan te 

leveren.

Samenvatting van de lezing:
De verbazingwekkende eigenschappen van kristal-

lijne biomineralen zoals bot, tanden en schelpen zijn 

gebaseerd op de hiërarchische opbouw van specifiek 

met elkaar reagerende, zachte organische en harde 

anorganische componenten. De nog onvervulde 

droom is om nieuwe materialen met vergelijkbare 

eigenschappen te synthetiseren. Hiervoor moeten 

de biologische mechanismen voor de zeer gecontro-

leerde opbouw van deze hybride materialen worden 

ontrafeld en in het lab worden nagebootst.

Met behulp van cryogene transmissie electronen 

microscopie (cryoTEM) kunnen vroege stadia van bio-

mineralisatie in waterig milieu worden onderzocht. 

Dit heeft laten zien dat de mineralisatie van collageen 

met calciumfosfaat voorafgegaan wordt door een 

amorfe fase, die tot stand komt door aggregatie van 

bouwstenen op nanometerschaal. Dit wordt gestuurd 

door specifieke matrixen en verloopt via wanordelijke 

voorstadia die uiteindelijk in een kristallijne structuur 

getransformeerd worden. Deze bijzondere nano-

bouwstenen vinden we ook terug in vele biomine-

ralen, zoals calcium carbonaat (CaCO3), magnetiet 

(Fe3O4) and silica (SiO2).

- - -
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Summary
The bacterial cell is well-organized and many pro-
teins are confined to regions such as midcell or 
cell poles. These areas are not separated from each 
other by membranes, and therefore bacteria must 
rely on basic biophysical processes to localize pro-
teins within their cytoplasmic space. The conserved 
protein DivIVA accumulates at cell poles and cell 
division sites of Gram-positive bacteria. It turns 
out that this protein binds specifically to concave 
membranes. These negatively curved membrane 
surfaces occur at the base of the cell division sep-
tum and the cell poles. How DivIVA recognizes this 
topological characteristic is yet unclear, but whole-
cell Monte-Carlo simulations suggest that a few 
basic rules can explain why this protein accumulates 
at negatively curved membranes.
 
Introduction
The bacterial cytoplasm is a well-organized space 
where many proteins are localized at specific areas 
such as cell poles, mid-cell or at the nucleoid. This 
is quite remarkable because these different regions 
are not separated from the rest of the cytoplasm 
by specific membranes. Therefore, bacteria must 
exploit fundamental biophysical process to organ-
ize their cytoplasm. This makes the study of pro-
tein localization in bacteria a fascinating research 
subject, and has also attracted attention from the 
biophysical and mathematical modelling commu-
nity. In this review we will discuss how proteins are 
positioned at the bacterial cell pole by binding to 
concave membrane areas.
The polar regions of rod shaped bacteria can be 
considered specific cellular compartments, given 
that many different cellular processes occur specifi-
cally at the cell poles. There are too many cases to 
list them all here, but polarly localized signal trans-
duction systems, flagella, and DNA uptake systems 
are typical examples [1-6]. Another example is the 
Min system that is present in many rod-shaped 
bacteria [7-9]. The MinCD proteins prevent aberrant 

1.13  Finding the corners in a cell

Dr. L.J. Hamoen
Swammerdam Institute for Life Sciences

Universiteit van Amsterdam

www.sils.uva.nl

 – Onder de titel 'Antibiotica resistentie en de renais-

sance in microbiologie' heeft dr. Hamoen een 

lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

16 maart 2015.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Het hier afgedrukte artikel 'Finding the corners 

in a cell' heeft Leendert Hamoen met collega 

Henrik Strahl gepubliceerd in Current Opinion in 

Microbiology, vol. 15, issue 6, Dec. 2012.

Samenvatting van de lezing:
De belangstelling voor bacteriën en andere micro-

organismen is de laatste jaren sterk toegenomen. Een 

van de belangrijkste redenen hiervoor is de alarme-

rende toename van ziekte verwekkers die resistent 

zijn geworden tegen antibiotica. Deze ontwikkeling 

is extra verontrustend wanneer die in een historisch 

daglicht wordt geplaatst.

Daarentegen wordt het belang van de nauwe symbi-

ose tussen bacteriën en de mens, zoals bijvoorbeeld 

het ‘menselijk microbioom’, ook steeds duidelijker, 

en daagt er in de ‘synthetische biologie’ een nieuwe 

rol voor micro-organismen in de maatschappij. Deze 

aspecten en de nieuwe zoektocht naar antibiotica 

kwamen tijdens deze lezing aan bod.

- - -
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cell division close to the cell poles, and muta-
tions in these proteins result in small minicells that 
lack DNA. The reason that these proteins prevent 
polar division is that they are actually specifically 
enriched at the cell poles. In Bacillus subtilis this is 
accomplished by another polarly localized protein; 
DivIVA (figure 1A) [10]. This protein is conserved in 
Gram-positive bacteria and functions as a scaffold 
for proteins involved in a wide variety of processes, 
including DNA segregation, cell wall synthesis, 
secretion, and DNA uptake [11-16]. Insight into how 
DivIVA accumulates at the cell poles became appar-
ent only a few years ago.

Reaction-Diffusion systems
The bacterial cytoplasm can be seen as a micro-
scopic reaction vessel where chemicals and enzymes 
freely diffuse. One way to reduce the diffusion rate 

is by membrane attachment, and many polarly 
located proteins are directly or indirectly associated 
with the cell membrane. This is also the case for 
DivIVA and the MinCD proteins [17, 18]. However, the 
question remains how proteins can form specific 
localization patterns in these small reaction ves-
sels. After the Second World War, the mathemati-
cian Alan Turing, from Enigma code breaking and 
Turing machine (first computer) fame, became also 
interested in biological patterns, and in 1952 he 
published a famous paper, ‘The Chemical Basis of 
Morphogenesis’, in which he laid the foundations 
for reaction-diffusion systems [19]. In this paper he 
describes how two chemical reactions can lead to 
stable patterns when (i) they reciprocally influences 
each other, and (ii) when the reaction components 
diffuse with different rates. Initially, the chemicals, 
or morphogens as Turing called them, are homog-
enously dispersed, but differences in diffusion rates 
cause local disturbances that are amplified by the 
feedback reactions. Figure 1B shows a morphogen 
pattern that he obtained following ‘manual compu-
tation’. It took several more years before oscillating 
chemical reactions were discovered that were able 
to form such patterns [20], and an example of these 
Belousov–Zhabotinsky reactions is presented in 
figure 1C.
Enzyme reactions with their complex feedback 
mechanisms, coupled reactions, and variable dif-
fusion kinetics, provide the ideal components to 
model pattern forming reaction-diffusion systems. 
In the bacterium Escherichia coli the Min proteins 
are not static like in B. subtilis, but they oscillate 
between the cell poles with a frequency of seconds 
[6, 8]. This requires the interplay between MinD and 
MinE, whereby both proteins influence the mem-
brane attachment of each other. In 2001, two papers 
showed that this oscillation can be modelled using 
reaction-diffusion equations [21, 22]. This oscillation 
was later reproduced in vitro using purified MinE 
and MinD, and an artificial membrane support [23]. 
Reaction-diffusion equations were also used to 
explain the polar localization of DivIVA [24]. This 
required a reaction partner and the assumption 
was made that the membrane binding of MinD 

Figure 1: DivIVA localization and patterns formed 

by reaction-diffusion systems. (A) Localization of 

a DivIVA-GFP fusion protein in B. subtilis. Protein is 

indicated in green and the membrane stain in red. (B) 
Pattern formed by a morphogen system calculated by 

Allen Turing in his original paper [19]. (C) Example of a 

Belousov-Zhabotinsky reaction in a petri dish (picture 

by Michael C. Rogers and Stephen W. Morris, Nonlinear 

Physics, University of Toronto). (D) Space-time plot 

of a self-organizing reaction-diffusion system based 

on DivIVA and MinD membrane interactions. The 

localization of DivIVA is depicted and a line scan (box) 

is presented below the space-time plot (adapted from 

24]).
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is affected by DivIVA and vice versa. Using this 
coupled system it was possible to obtain an enrich-
ment of DivIVA at the cell poles in silico (figure 1D). 
However, genetic experiments have shown that 
localization of DivIVA is entirely independent of 
MinD [7]. Moreover, there is good evidence sug-
gesting that the polar localization of DivIVA is an 
intrinsic property of the protein; when DivIVA is 
expressed in completely unrelated organisms like 
E. coli or the fission yeast Schizosaccharomyces 
pombe, the protein shows the same localization 
pattern as in B. subtilis [25].

Lipid binding
DivIVA first accumulates at cell division sites, and 
after the daughter cells separate, the protein 
remains at the newly formed cell poles (figure  1A). 
Microscopic imaging of B. subtilis cells indicates 
that DivIVA is positioned close to the cell mem-
brane, and in cell extracts a large proportion of the 
protein is associated with the membrane fraction 
[26]. Although DivIVA does not contain a classical 
membrane binding domain, purified DivIVA binds 
specifically to artificial lipid membrane vesicles 
(liposomes) in vitro [17]. In B. subtilis and E. coli it has 
been shown that the membrane lipid cardiolipin 
is enriched at cell division sites and cell poles [27, 
28]. Cardiolipin is a cone-shaped lipid and it has 
been speculated that this conformation fits easier 
in curved lipid bilayers [29]. However, when a B. 
subtilis strain was used that lacks cardiolipin, DivIVA 
displayed a normal localization pattern [17]. The 
same was the case for a B. subtilis mutant that is 
unable to synthesize phosphatidyl-ethanolamine, 
another lipid that is enriched at cell division sites 
and cells poles of B. subtilis cells [30]. Thus, it seems 
unlikely that DivIVA depends on a certain lipid for 
localization.

Curvature dependent localization
If DivIVA does not require a certain protein or 
lipid for its localization, what other mechanism 
could be responsible for its specific localization? 
The positioning of the cell division machinery is 
not only governed by the Min system, but also by 

nucleoid-occlusion. This mechanism inhibits the 
initiation of cell division in areas that contain the 
nucleoid [31, 32]. When cells were created that 
lacked nucleoids, by blocking DNA replication while 
allowing protein synthesis to continue, DivIVA was 
still able to accumulate at cell division sites and cell 
poles, therefore excluding nucleoid-occlusion as a 
positioning mechanism [33].
An intriguing aspect of DivIVA is that the protein 
remains positioned at the base of the division 
septum and does not follow the leading edge of 
the nascent septum (figure 1A), like most cell divi-
sion proteins. This is an area in the cell where the 
cell membrane is strongly curved. Possibly, this 
concave, or negatively curved, membrane region 
can be directly recognized by DivIVA. This might 
also explain why DivIVA accumulates at cells poles 
because that is where the most negatively curved 
membrane areas are present when there is no 
septum [17, 33]. In fact, when cell division is blocked, 
newly synthesized DivIVA is still deposited at the 
cell poles [7, 33, 34]. In contrast, when spherical 
protoplasts are formed, DivIVA is uniformly distrib-
uted around the cell [33]. The strongest evidence 
for DivIVA binding to concave membranes came 
from a study with a special E. coli mutant [17]. E. coli 
does not make a cross wall during division, like 
B. subtilis. Rather the whole cell constricts, and the 
result is a much more gradual curvature of the cell 
poles, whereby DivIVA is evenly distributed along 
this region (figure 2). An E. coli mutant deficient 
for certain cell wall (murein) hydrolases forms very 
long chains of cells that stick together at the cell 
poles [35]. Importantly, due to this polar attachment 
the cell poles become flat and consequently form 
strong negatively curved membranes (figure  2).
Expression of DivIVA-GFP in such a mutant results 
in a clear change in the localization pattern, with 
the protein accumulating at the area of strong-
est negative curvature (figure 2), a pattern that is 
almost identical to that found at B. subtilis division 
sites (figure 1A). Apparently, DivIVA is indeed able to 
recognize the corners of a cell.
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endospore [37]. In contrast, the crystal structure 
suggests that DivIVA binds to the membrane by 
means of two exposed hydrophobic phenylalanines 
that penetrate the lipid bilayer surface [38]. This 
membrane binding mode requires less separation 
of lipids, which is important considering the tight 
lipid packaging at concave membrane surfaces.
One of the few examples of a protein that binds to 
negatively curved membranes is the I-BAR domain. 
BAR domain proteins are central regulators of 
membrane remodelling in eukaryotes. They form 
crescent shaped dimers that attach to membranes 
and induce curvature [39]. Most Bar-domains bind 
with high affinity to convex membranes, however 
the inverse-BAR, or I-BAR domains, actually induce 
concave membrane surfaces (negative curvature) 
[40]. Binding of lipid membranes to the curved BAR 
domains induce membrane deformations that can 
be observed by electron microscopy [39]. When 
purified DivIVA was mixed with liposomes, no clear 
deformation of lipid bilayers was observed, despite 
the fact that large protein complexes were visible 
that cross-linked liposomes into bulky aggregates 
[17]. This lack of membrane deformation suggests 
that DivIVA does not adopt a structural conforma-
tion that fits into the negatively curved membrane 
surface, and the protein must use another mecha-
nism for its localization.

Molecular Bridging
A striking feature of DivIVA is its ability to form 
oligomers composed of 4 to 8 monomers that span 
almost 25 nm [38, 41]. These elongated oligomers 
are longer than ribosomes, and their length is only 
half of the curvature radius (50 nm) that is present 
at the base of cell division septa in B. subtilis [17]. 
This characteristic, together with the property of 
the oligomers to interact with each other [41] and 
with lipid membranes, provide the 3 ingredients 
for a simple mechanism that could explain why 
DivIVA accumulates at negatively curved mem-
branes. The principle of this mechanism is sche-
matically explained in figure 3A. For simplicity, 
DivIVA oligomers are depicted as circles that have 
weak interactions with each other and with the cell 

How to recognize negative curvature
This leaves us with the question of what mecha-
nism accounts for the specific binding of DivIVA 
to concave membrane regions. Protein binding to 
positively curved (convex) lipid bilayers has been 
well established. Proteins that use an amphipathic 
helix as membrane anchor tend to prefer the convex 
side of curved membranes, since the lipids are 
more separated, which facilitates insertion of the 
bulky amphipathic helix [36]. This can be easily 
experimentally verified by measuring binding affin-
ities using liposomes of different diameters [36]. A 
typical example in B. subtilis is the protein SpoVM 
that binds to the round surface of the developing 

Figure 2: Localization of DivIVA in E. coli cells of 

different shapes. Upper panel: Wild type E. coli 

expressing DivIVA-GFP (green). Membrane stain (red) 

and merged images are included. To increase the 

resolution, deconvolved images of Z-stacks are shown. 

Middle panel: schematic presentation of the poles of 

wild type E. coli (left) and the murein hydrolase mutant 

(right), whereby DivIVA is indicated in green.

Lower panel: E. coli murein hydrolase mutant 

expressing DivIVA-GFP.
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membrane. In the first situation a cytoplasmic clus-
ter is depicted whereby the outer circles can diffuse 
away from the cluster. In the second case the cluster 
is attached to the cell membrane. This membrane 
barrier hinders the diffusion of the bottom spheres 
and, as a result, the cluster is more stable. Obviously, 
this is even more the case when the membrane 
is curved (third situation). Since the circles bridge 
the curvature, the model was labelled ‘Molecular 
Bridging’ [17]. The accuracy of this model has been 
tested extensively by means of whole cell Monte-
Carlo simulations [17]. Indeed, when DivIVA oligom-
ers were modelled as spheres that weakly interact 
with each other or with the surface of the cylinder, 
the result was a clear and robust accumulation of 
spheres in the corners (figure 3B). However, electron 
microscopy and the crystal structure indicated that 

Figure 3: Schematic depiction (A), and modelling 

(B) of the Molecular Bridging principle. (A) DivIVA 

oligomers are indicated as spheres that form a free 

floating cluster (left), a cluster that is attached to a 

flat membrane (middle), and a cluster that bridges 

the corner of a curved membrane (right). (B) Monte-

Carlo simulation of 200 spheres that diffuse freely in a 

cylindrical volume, representing a rod-like bacterium. 

The picture shows the result over 25,000 iterations. To 

reduce cpu time, the simulation was initiated with an 

asymmetric distribution (simulation took 5 days).

Figure 4: Modelling of elongated DivIVA oligomers as 

a stack of spheres. (A) Detail of a cryonegative stain 

transmission electron microscopic image showing two 

doggy bone-like DivIVA oligomers interacting (adapted 

from [41]). For Monte-Carlo simulations, a rigid stack of 

4 spheres (right image) was used to fit the dimensions 

of the elongated DivIVA oligomers. (B) Result of such 

Monte-Carlo simulation. Only the top and bottom 

spheres can make contacts with other oligomers or 

with the cylindrical wall (cell membrane). (C) Fraction 

of polarly localized DivIVA oligomers after simulations 

using cylinder ends with decreasing curvature. The 

radius of membrane curvature at cell division septa of 

B. subtilis and S. pombe is approximately 50 nm and 60 

nm, respectively (indicated with red line) [17].
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Inleiding
Licht maakt het mogelijk de wereld om ons heen 
te zien en geeft kleur aan ons leven. Licht is tege-
lijkertijd onmisbaar en een permanente bron van 
inspiratie en verwondering. Het belang van licht 
in onze moderne samenleving gaat echter veel 
verder dan het zien van dingen, nog afgezien dat 
leven op Aarde onmogelijk is zonder licht. Licht is 
zo ongeveer de meest vluchtige entiteit die in de 
natuur om ons heen te bedenken is: je kunt het niet 
vastpakken en het beweegt met de hoogst haalbare 
snelheid in het heelal.

Toch is het “temmen” van licht in optische struc-
turen, het vakgebied van de fotonica, nagenoeg 
onmisbaar voor onze moderne, informatie-hon-
gerige samenleving. Vandaag de dag wordt licht 
in glasvezels gevangen om zo, in de vorm van 
digitale enen en nullen (simpel gezegd licht aan/
licht uit), een gigantische hoeveelheid informatie 
de hele wereld over te sturen ten behoeve van het 
internet. Vroeger gebeurde dit met koperen kabels 
die elektronische nullen en enen transporteerden. 
Maar elektrische signalen zijn langzaam (eigenlijk: 
de bandbreedte is beperkt waardoor het aantal 
enen en nullen dat kan worden getransporteerd 
aan een laag maximum is gebonden) en kunnen 
daardoor niet langer voldoen aan de almaar toe-
nemende vraag naar nog sneller internet en nog 
kortere ‘download’-tijden. Daarnaast kost informa-
tietransport door koperen kabels energie: door 
de elektrische weerstand van de kabels warmen 
deze op als er een bericht wordt getransporteerd. 
Doordat tegenwoordig gebruik wordt gemaakt van 
licht in plaats van elektriciteit is het internet nu zo 
snel. In figuur 1 is licht als informatiedrager in een 
golfgeleider voor internettoepassingen zichtbaar 
gemaakt.
Nog mooier zou het zijn als we niet alleen huis-
houdens of bedrijven via licht met elkaar zouden 
kunnen laten communiceren maar ook verschil-
lende computerprocessoren of misschien zelfs 

Prof.dr. L. (Kobus) Kuipers
Center for Nanophotonics

FOM instituut AMOLF, Amsterdam

www.amolf.nl

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

30 maart 2015.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Nanofotonica is het vakgebied dat licht manipuleert 

op de nanoschaal. Dit lijkt op het eerste gezicht onmo-

gelijk: de golflengte van zichtbaar licht is ongeveer 

1000 nanometer en lichtgolven laten zich normaliter 

niet beïnvloeden op lengteschalen kleiner dan hun 

golflengte. Toch is het mogelijk om licht naar je hand 

te zetten met slimme nano-gestructureerde materia-

len. Hierdoor worden optische fenomenen niet langer 

slechts bepaald door de compositie (uit welke atomen 

en/of moleculen bestaat het?) maar voor een belang-

rijk deel ook door de nano-geometrie.

In deze lezing werd uit de doeken gedaan hoe dit in 

zijn werk gaat en is een korte bloemlezing gegeven 

over fenomenen die in de natuur om ons heen onmo-

gelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld: langzaam licht (sneller 

internet), openingen die schijnbaar meer licht doorla-

ten dan erop valt (efficiëntere zonnecellen) en nega-

tieve brekingsindex (supermicroscopie en onzicht-

baarheid!).

- - -

1.14  Nanofotonica:
een schijnbaar onmogelijk lichtspel
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verschillende delen van dezelfde processor. Dat 
zou niet alleen de computerkracht van individuele 
computers of datacentra vergroten. Het zou ook 
een oplossing kunnen zijn voor het nog steeds 
toenemende energieverbruik van processoren en 
datacentra. Een zoekopdracht bij Google verbruikt 
0,0003 kWh en dat is nog zonder dat het trans-
port van de informatie is meegerekend. In 2011 
gebruikte Google al 2,2 miljoen Megawattuur. Het 
nieuwste datacentrum van Facebook schijnt onge-
veer 75 MW te gaan verbruiken oftewel ongeveer 
evenveel als 140.000 4-persoonshuishoudens. Dit 
energieverbruik is in principe omlaag te brengen, 

maar dat vereist het gebruik van licht op lengte-
schalen die relevant zijn voor de elektronische chips 
van vandaag de dag. Dat vereist dus nanofotonica.
Nanofotonica is het vak dat zich bezighoudt met het 
bestuderen en veranderen van het gedrag van licht 
in nanostructuren, structuren waarvan 1 of meer 
relevante afmetingen kleiner zijn dan 100 nm. Licht 
is een elektromagnetische golf waarin een oscil-
lerend elektrisch veld onlosmakelijk verbonden is 
met een oscillerend magneetveld. De oscillaties van 
het ene veld generen het andere en omgekeerd. 

De golflengte van zichtbaar licht in lucht is 400-700 
nm, groter dus dan de typische afmetingen van 
de nanostructuren. Met deze constatering is het 
al meteen duidelijk dat nanofotonica schijnbaar 
onmogelijk is. Golven zijn nl. moeilijk te beheersen 
op lengteschalen kleiner dan hun golflengte. Dit 
wordt meestal uitgelegd door te wijzen op de dif-
fractielimiet. Deze limiet beschrijft, onder andere, 
hoe een optisch focus van een positieve lens niet, 
zoals we op de middelbare school leren, oneindig 
klein is, maar zelfs voor de beste lenzen altijd een 
minimale afmeting zal hebben van ongeveer een 
halve golflengte. (Blauw licht kun je dus scherper 
focusseren dan rood licht.) Naast de diffractielimiet 
die een direct gevolg is van het golfkarakter van 
licht, maakt ook de interactie van licht met de mate-
rie om ons heen het realiseren van nanofotonica 
een uitdaging.

In het volgende zullen we aan de hand van voorbeel-
den laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden 
zijn om licht op de nanoschaal te beheersen en naar 
onze hand te zetten. Hiermee zal ook duidelijk wor-
den dat licht zich op deze schaal beduidend anders 
gedraagt dan het licht dat we in het dagelijks leven 
waarnemen en dat typisch goed te beschrijven 
is met stralenoptica. Ook zal blijken dat we de 
eigenschappen van het licht naar onze hand kun-
nen zetten. Dit is niet alleen nuttig om ICT sneller 
en energiezuiniger te maken (green ICT), maar 
heeft ook mogelijke toepassingen in onder andere 
verbeterde zonnecellen, biomedische diagnostiek 
en energiezuinige verlichting.

Figuur 1: Voorbeeld van licht in een fotonische 

structuur zoals die nu al voor internet doeleinden 

wordt gebruikt. Drie opnames in de tijd van licht dat 

van een rechte lichtgeleider (boven in beeld) koppelt 

naar een opslag ring. Tussen de opnames zit resp. 0,2 en 

0,4 biljoenste seconde. De diameter van de opslagring 

is 40 micrometer en de rechte lichtgeleiders hebben 

een breedte van ca. 1 micrometer.
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Gouden trechter perst lichtbundel op 
nanodraadje
Licht heeft een golflengte van typisch honder-
den nanometers en laat zich dus niet makkelijk 
beïnvloeden op de nanoschaal. Om licht op die 
schaal toch te beheersen zijn er twee beproefde 
concepten: metalen bouwstenen met verschillende 
vormen (bijv. metalen nanodeeltjes) en perio-
dieke structuren (bijv. fotonische kristallen). Het 
gebruik van metalen nanostructuren maakt het 
manipuleren van licht op een schaal kleiner dan de 
diffractielimiet mogelijk door het licht te geleiden 
in de vorm van zogeheten oppervlakteplasmonen 
langs een metaaloppervlak.

Oppervlakteplasmonen (voor het gemak noemen 
we deze vanaf nu plasmonen, hoewel dit technisch 
gezien incorrect is) zijn lichtgolven die zich langs 
een metaaloppervlak voortplanten doordat ze 
een sterke wisselwerking hebben met de zee van 
elektronen in het metaal (die ook voor elektrische 
geleiding zorgen). De lichtgolf is als het ware gevan-
gen aan het metaaloppervlak. Door het oppervlak 
de juiste vorm te geven kunnen plasmonen –in 
tegenstelling tot ‘gewone’ lichtgolven– arbitrair 
klein opgesloten worden. Zo wordt het mogelijk de 
plasmonen te geleiden langs gouden nanodraden 
met een diameter van bijv. slechts 60  nanometer, 
zie figuur 2.

Om dit aan te tonen en te laten zien, moesten 
we gebruik maken van een speciale microscoop. 
Conventionele microscopen zijn immers gebonden 
aan de diffractielimiet. Onze microscoop maakt 
gebruik van een kleine ronde opening aan het eind 
van een glazen naald. De diameter van de opening 
is veel kleiner dan de golflengte van het licht en 
deze diameter bepaalt nu de optische resolutie 
van de microscoop, in plaats van de golflengte van 
het licht. De prijs die hiervoor wordt betaald is dat 
er slechts heel weinig licht door de opening gaat: 
typisch bereikt slechts 0.001% van het licht onder 
de opening het einde van de glazen naald. De naald 
wordt nu op een constante hoogte van ongeveer 
20 nm boven de nanostructuur in een rasterpatroon 

bewogen en voor iedere positie wordt de lokale 
lichtsterkte gemeten. Naast de lichtsterkte kunnen 
ook de fase van het licht en de trilrichting (polarisa-
tie) worden bepaald. Zelfs meten we het gedrag van 
licht op femtoseconde tijdschalen [1].

De experimenten aan de nanodraad toonden aan 
dat de polarisatie van plasmonen op de nanodraad 
bijzonder is: het elektrisch veld aan weerszijden van 
de draad is tegengesteld gericht, in tegenstelling 
tot een gewone lichtbundel, waarin het elektrisch 
veld overal dezelfde kant op wijst. Deze bijzondere 
trilwijze zorgt er aan de ene kant voor dat het licht 
op het nanodraadje gevangen blijft. Aan de andere 
kant zorgt hij ervoor dat het niet eenvoudig is om 
een plasmongolf te exciteren met een gewone 
lichtgolf. Ook moet voor een efficiënte koppe-
ling het verschil in bundel afmeting tussen een 
reguliere bundel (minimaal in de grootteorde van 
de golflengte) en de grootte van de draad worden 
overbrugd.

Hoewel de plasmonen op de nanodraad op het 
eerste gezicht dus moeilijk te exciteren lijken, blijkt 

Figuur 2: Een gouden trechter perst een plasmongolf 

op een nanodraad. In deze microscopie-afbeelding 

beweegt de plasmongolf van linksboven naar 

rechtsonder. Aan het uiteinde van de nanodraad 

planten de plasmonen zich verder voort in een tweede 

trechter. De verschillende kleuren geven verschillende 

trillingsrichtingen van het gemeten elektrische veld 

van de golf weer. De inset is een afbeelding van de 

structuur, gemaakt met een elektronen microscoop.
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er toch een manier te zijn om dat efficiënt te doen, 
zie figuur 3. We gebruiken een gouden strookje van 
enkele micrometers breed en maar 80  nanometer 
hoog, dat net als een trechter taps toeloopt, tot 
het naadloos overgaat in de nanodraad. Terwijl 
de inkomende plasmongolf zich langs de trech-
ter voortplant, gaat hij qua trilwijze steeds meer 
lijken op de golf die uiteindelijk op de nanodraad 
past. Dit transformatie-proces zorgt ervoor dat een 
lichtgolf die aan het begin relatief ‘groot’ is en ook 

makkelijk te exciteren is, efficiënt omgezet wordt in 
de plasmongolf op de nanodraad. De experimenten 
tonen aan dat de transformatie plaatsvindt met een 
efficiëntie van tenminste 50% [2].

Meer dan transparant
Als er licht valt op gaatjes in een metaal die veel 
kleiner zijn dan de golflengte van licht, zoals aan 
het einde van onze glasnaald, laten ze dat licht nau-
welijks door. Dit is al bekend sinds de jaren veertig 
van de vorige eeuw. Hier is echter verandering in 
te brengen door gebruik te maken van de tweede 
methode voor de manipulatie van licht op de nano-
schaal: het benutten van periodiciteit. Door de 

Figuur 3: Excitatie van plasmonen op een nanodraad

De gebruikte structuur aangebracht in een goudlaagje 

op glas (links), en de gemeten plasmon-intensiteit in 

die structuur (rechts). De plasmonen worden eerst 

geëxciteerd door een bundel licht te laten vallen op 

een rooster van gaatjes in het goud (boven in de 

figuur). Ze concentreren zich vervolgens in de trechter, 

en planten zich dan verder voort langs de nanodraad.

Figuur 4: Een afbeelding gemaakt met een 

gefocusseerde ionenbundel van 3 patronen van 

subgolflengte gaten in een dunne (200 nm) goudlaag. 

Het enige verschil tussen de patronen is de vorm van 

de gaatjes: a. rond (diameter 190 nm), b. rechthoekig 

(150 nm × 225 nm) en c. rechthoekig (75 nm × 225 nm).
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gaatjes in een periodiek patroon te plaatsen, laten 
ze een verrassend grote hoeveelheid licht door. 
Het metaal tussen de gaatjes helpt om meer licht 
door de gaatjes te “persen”. Dit “buitengewone” 
transmissie fenomeen [3] wordt toegeschreven aan 
oppervlakteplasmonen; wanneer hun golflengte 
precies past op de periode van het gatenpatroon 
ontstaan er resonanties. Voor de bijbehorende 
kleuren van het inkomende licht leidt dit tot trans-
missies die ordes van grootte meer zijn dan je op 
grond van de transmissie van de individuele gaatjes 
zou verwachten. Op het oog lijkt het dus alsof de 
periode van de structuur dé bepalende factor is.

Tegen alle verwachtingen in blijkt echter dat wan-
neer de vorm van de gaatjes ook wordt veranderd 
op de nanometerschaal, dit de transmissie wederom 
dramatisch beïnvloedt. Een periodiek patroon van 
rechthoekige gaatjes laat een orde van grootte 
meer licht door dan een patroon van ronde gaatjes, 
zelfs wanneer de gaatjes iets kleiner worden, zie 
figuur 4, 5 [4]. Verrassenderwijs blijken de transmis-
siepieken van de patronen met rechthoekige gaten 
ook te schuiven t.o.v. die met ronde gaten; iets 

dat niet met plasmonen kan worden verklaard. 
De periode verandert immers niet. De waarge-
nomen veranderingen in het spectrum kunnen 
worden toegeschreven aan lokale resonanties in 
de individuele rechthoekige gaten. De transmissie 
gaat gepaard met een gigantische lokale optische 
veldversterking.

Magneetveld van licht zichtbaar gemaakt
Wanneer licht interactie heeft met materie, blijken 
het elektrische veld en het magneetveld totaal 
verschillend. Bij de duizelingwekkend hoge oscilla-
tiefrequentie van licht -enkele honderden biljoenen 
oscillaties per seconde- wordt de licht-materie 
interactie gedomineerd door de elektrische com-
ponent; de interactie middels het magneetveld 
is verwaarloosbaar. Wanneer we licht zien, “zien” 
we het elektrische veld, we zijn blind voor het 
magneetveld.

Normaliter geldt dit ook voor de speciale micro-
scoop waarmee we opnamen maken van licht op 
de nanoschaal. Toch zijn we er in geslaagd om 
het magneetveld van licht zichtbaar te maken. We 
maakten gebruik van een nanoprobe geïnspireerd 
op een principe dat de Duitser Heinrich Hertz meer 
dan 120 jaar geleden voor het eerst demonstreerde. 
Als een metalen ring in een oscillerend magneet-
veld wordt geplaatst, gaat er een wisselstroom door 
de metalen ring lopen, net als in een alledaagse 
transformator. Door in de ring een kleine spleet 
te maken, waardoor de stroom niet volledig rond 
kon lopen, nam Hertz de aanwezigheid van het 
oscillerende magneetveld in radiogolven waar: de 
wisselstromen leidden tot een opbouw van lading 
aan weerszijden van de spleet (de spleet werkt als 
een condensator) en bij een voldoende hoge lading 
sprongen er kleine vonkjes over deze spleet. 

Onze probe werkt precies hetzelfde, maar omdat 
de golflengte van licht veel kleiner is dan die van 
radiogolven, is ook de probe veel kleiner. In plaats 
van vonken genereert de spleet door toedoen 
van een verticaal magneetveld een nieuwe licht-
golf in de probe, en wel een lichtgolf met een 

Figuur 5: Transmissie spectrum voor patronen met 

gaatjes waarvan de vorm is veranderd. De transmissie 

is genormaliseerd op de open fractie van de structuur: 

wanneer de waarde groter dan 1 is, lijkt er dus meer 

licht door de gaatjes te gaan dan op de gaatjes valt 

doordat het metaal meehelpt. Het is duidelijk dat de 

transmissie sterk wordt beïnvloedt door de vorm van 

de gaatjes: er komt meer licht doorheen en bovendien 

vertonen de pieken een roodverschuiving.
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Traag licht
Er gaat in het heelal niets sneller dan licht. Een 
lichtstraal overbrugt in iets meer dan één seconde 
de afstand tussen de aarde en de maan. Het ver-
tragen en vangen van licht lijkt een onmogelijke 
opgave. Toch is dat wat natuurkundigen over de 
hele wereld proberen. Wat bedoelen natuurkun-
digen met traag licht? In vacuüm bedraagt de 
lichtsnelheid 299.792,458 kilometer per seconde. 
Wanneer het licht echter door een materiaal als 
glas of water beweegt, wordt het ietsje langzamer. 
De mate van vertraging van het licht wordt aan-
gegeven met de brekingsindex van een materiaal: 
een brekingsindex van 2 betekent dat het licht 
in vergelijking met vacuüm 2-keer zo langzaam 
gaat. De term ‘brekingsindex‘ is ontleend aan het 
fenomeen van lichtbreking wanneer licht van een 
materiaal, bijv. water, overgaat naar een ander 
materiaal, bijv. lucht. Door dergelijke lichtbreking 
lijkt het alsof een rechte stok die je in water steekt 
in ene een knik vertoont. Jagers als beren, katten en 
ijsvogels houden hiermee rekening als ze een vis in 
het water trachten te vangen terwijl ze zelf nog op 
het droge zijn. De brekingsindex van water is 1,3. 
De hoogst haalbare brekingsindex voor materialen 
die bruikbaar zijn in telecommunicatie is ongeveer 
4. Natuurkundigen beginnen echter pas van traag 
licht te spreken als het meer dan een factor 10 lang-
zamer is dan in vacuüm. Dit lukt niet in materialen 
die gewoon in de natuur voor komen.

We gebruiken daarvoor zogeheten fotonische kris-
tallen. Die hebben een zeer specifieke inwendige 
structuur die grote invloed heeft op de voortplanting 
van het licht. Wederom gebruiken we het principe 
van periodiciteit in de vorm van een zogeheten 
tweedimensionaal fotonisch kristal. Dit is een struc-
tuur waarin een regelmatige, periodieke afwisseling 
wordt gemaakt van (typisch) twee materialen met 
een sterk verschillende brekingsindex, bijvoorbeeld 
door een regelmatig patroon van gaten (lucht) te 
maken in een plak silicium (zie figuur 7). De periode 
van de structuur is ongeveer die van de golflengte 
van het te vertragen licht. In feite werkt het foto-
nisch kristal als een spiegelpaleis: iedere overgang 

trilrichting (polarisatie) loodrecht op de trilrichting 
van de, door het elektrische veld gegenereerde, 
lichtgolf. Beide basiscomponenten van licht kunnen 
nu tegelijkertijd worden waargenomen met een 
resolutie die beter is dan de golflengte van het licht, 
zie figuur 6 [5].

Het kunnen meten van het magneetveld bij optische 
frequenties is van groot belang voor het onderzoek 
naar nieuwe nanomaterialen waarmee, in principe, 
onzichtbaarheidsmantels kunnen worden gemaakt. 
In deze zogeheten metamaterialen speelt het mani-
puleren van het optische magneetveld een centrale 
rol. Het nauwkeurig in kaart brengen van die velden 
is dus cruciaal.

Figuur 6: Artist impression van de “kompasnaald 

voor licht”. Een optische nanoprobe wordt over een 

fotonische nanostructuur gescand. De 40 nm (0,00004 

mm) brede spleet in de zijkant van de naald maakt het 

mogelijk het magneetveld van licht waar te nemen. 

© 2009 L. Kuipers & Tremani
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van zo’n meting, gemaakt met onze microscoop. 
Te zien is hoe een puls die het spiegelpaleis ingaat, 
in twee delen uiteenvalt. Een deel dat relatief snel 
(80.000 km/s) door de structuur reist en een deel 
dat schijnbaar stilstaat: bovengrens aan de snelheid 
daarvan is 300 km/s. Dit laatste deel valt na een 
tijdje uiteen en verdwijnt [6].

Monstergolven van licht
Eeuwenlang werden de verhalen van schippers 
over monstergolven, gigantische golven die op een 
kalme zee uit het niets opdoemden om vervolgens 
weer te verdwijnen, afgedaan als visserslatijn. Pas in 
1995 brachten metingen van golven rond boorplat-
forms in de Noordzee duidelijkheid. De metingen 
toonden aan dat eens in de zoveel tijd een golf het 
boorplatform raakte die veel hoger was dan je zou 
verwachten. 

tussen de twee materialen levert een reflectie op, 
net als de reflectie die aan een raam optreedt 
wanneer licht vanuit lucht overgaat in glas. Voor 
sommige kleuren licht past de golflengte beter bij 
de periode van het kristal en werkt het fotonische 
kristal effectiever dan een spiegelpaleis. Het is 
mogelijk om bepaalde kleuren zelfs helemaal te 
verbieden in het fotonische kristal. Dit biedt unieke 
mogelijkheden om licht te manipuleren. Zo kunnen 
we expres fouten in het kristal maken, bijv. door een 
hele rij gaten niet te fabriceren (zie figuur 7). Licht 
met een kleur die verboden is in het periodieke kris-
tal, kan zich nu wel voortplanten langs dit gebaande 
pad. Toch wordt het gedrag van dit toegestane 
licht nog steeds beïnvloed door het omliggende 
kristal, voor sommige kleuren zelfs zodanig dat het 
licht traag wordt. Voor het vertraagde licht is het 
alsof het duizend stapjes vooruit zet en vervolgens 
negenhonderd-negenennegentig achteruit. Deze 
omschrijving is echter, ondanks een kleine kern van 
waarheid, niet correct. Voor de werkelijke verklaring 
moeten eigenlijk alle interferenties van alle paden 
binnen het spiegelpaleis worden beschouwd. Het 
blijkt dat het resultaat van deze interferenties een 
nieuwe lichtgolf is die zich langzaam verplaatst.

We bestudeerden het trage licht met dezelfde 
microscoop die eerder werd beschreven. Daarmee 
maakten we filmpjes van femtoseconde pulsen die 
zich voortplantten langs een toegestaan pad door 
een fotonisch kristal. We vonden dat afhankelijk van 
de kleur licht die we gebruikten, we het licht steeds 
verder konden vertragen totdat het zelfs leek alsof 
het stil stond. Figuur 8 toont een serie opnamen 

Figuur 7: Fotonisch kristal met in het midden een 

snelweg voor licht. Het kristal is nog steeds in staat om 

het licht op de snelweg te vertragen. Periode van het 

kristal: 0,0004 mm.

Figuur 8: Een serie opnames van traag licht in 

een fotonisch kristal. Tussen iedere opname zit 0,6 

biljoenste seconde. In b-e is een relatief snelle puls 

te zien, maar in het kielzog van de snelle puls blijft 

een lichtvlek achter die stilstaat (zie highlight) of 

nauwkeuriger gezegd de bovengrens voor de snelheid 

van de lichtvlek is “slechts” 300 km/s oftewel 1000 keer 

langzamer dan in vacuüm.
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Vertonen lichtgolven dit gedrag ook? En kun je het 
gedrag beïnvloeden? Om dit te testen ontwier-
pen we optische chips met daarop kleine trilholtes 
waarin het licht kon worden opgesloten (figuur 9). 
Om het licht op te sluiten werd wederom gebruik 
gemaakt van fotonische kristallen waarin de kleur 
van het te gebruiken licht kon worden verboden. 
Het licht kon zich dus alleen voortplanten in het 
gebied afgebakend door het fotonische kristal. 
Om het gedrag van zeegolven in een bassin met 
grillige kustlijnen na te bootsen, kozen we voor 
zogeheten chaotische trilholtes. Deze holtes zijn 
niet perfect rond. Hierdoor bestaan er, zoals het 
heet, geen gesloten paden, m.a.w. als je lichtstralen 
herhaaldelijk aan de wanden laat weerkaatsen, kun 
je nooit een pad vinden dat zichzelf na een aantal 
reflecties weer herhaald. Het resultaat is dat het 
licht ongestructureerd tegen de wanden klotst: 
het botst tegen alle plekjes van de wand en doet 
dat onder alle mogelijke hoeken. Daardoor planten 
de lichtgolven in het midden van de structuur zich 
in alle richtingen voort, weerkaatsen ze aan de 
wanden en creëren ze schijnbaar willekeurige inter-
ferentiepatronen. Kortom, de chaotische trilholte 
bevat een kakofonie van licht. 

Om monstergolven van licht te (onder)zoeken, 
stuurden we via één kanaal hele korte lichtflitsen 
de trilholte in. Aan de overzijde plaatsten we twee 
of meer ontsnappingskanalen waardoor het licht 
de trilholte kon verlaten. Het lichtgedrag werd met 
zowel computersimulaties als met onze microscoop 
in beeld gebracht. We zagen dat af en toe op wil-
lekeurige posities grote pieken in lichtintensiteit 
ontstonden: de monstergolven, zie figuur 10 [7].
De lichtpieken duurden maar heel kort: minder dan 
tweehonderd femtoseconden. De pieken waren 
ook nog eens heel lokaal, in een gebied met een 
diameter van ongeveer tweehonderd nanometer. 
Net als wat de schippers op zee bij watergolven 
zagen, doemden voor ons de optische monster-
golven zonder aankondiging uit het niets op om 
vervolgens ook weer even snel te verdwijnen alsof 
er niets was gebeurd.

Interessant genoeg blijkt het mogelijk zelfs 
deze ogenschijnlijk compleet onvoorspelbare 
monstergolven enigszins te temmen, door de 
ontsnappingsmogelijkheden van het licht te veran-
deren. Door bijvoorbeeld de ontsnappingskanalen 
te verbreden, konden golven ontsnappen mits ze 

Figuur 10: Driedimensionele weergave van een 

experimentele waarneming van een monstergolf 

(rood). In het meetgebied, van 5 bij 5 vierkante 

micrometer is verder goed te zien hoe de lichtgolven 

in een schijnbaar willekeurig patroon heen en weer 

klotsen.

Figuur 9: Elektronenmicroscopieopname van een 

chaotische trilholte. De trilholte is in rood weergegeven. 

Het toegangskanaal bevindt zich linksboven (groen). 

Rechtsonder zijn twee extra kanalen. Met het aantal en 

de breedte van deze kanalen kunnen de onderzoekers 

de verliezen van de trilholte beïnvloeden en daarmee 

de waarschijnlijkheid van het optreden van een 

monstergolf.
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onder de juiste hoek het ontsnappingskanaal wis-
ten te raken. Doordat deze ‘lichtstralen’ konden 
ontsnappen, nam de kakofonie van het overgeble-
ven licht af. Hierdoor vergrootte de kans dat het 
licht met zichzelf in de pas ging lopen en dus dat 
er een monstergolf ontstond. De mogelijkheid om 
de monstergolven te temmen, maakt het mogelijk 
de grote intensiteit van de golf te gebruiken. Dat 
biedt mogelijk toepassingen in optische chips voor 
snellere telecommunicatie, efficiëntere zonnecellen 
en gevoeligere sensoren.

Samenvattend
Het beheersen van licht op de nanoschaal is wel-
iswaar moeilijk, maar toch mogelijk. Dit lijkt in 
tegenspraak met de zogeheten diffractielimiet die 
bepaalt dat er voor een gegeven golflengte een 
minimale lengteschaal is waarop licht kan wor-
den gelokaliseerd. Nanowetenschappers hebben 
een aantal methoden ontwikkeld om deze limiet 
(schijnbaar) te breken dan wel te omzeilen. De 
belangrijkste van deze methodes zijn het gebruik 
van metalen en/of het gebruik van periodieke 
structuren. In het geval van metalen maakt het 
gedrag van de vrije elektronen en hun koppeling 
aan lichtvelden het mogelijk om optische golven te 
vangen aan het grensvlak tussen een metaal en een 
isolator: oppervlakteplasmonen. In het geval van 
periodieke structuren wordt de interferentie van 
licht met zichzelf gebruikt door middel van multi-
pele verstrooiingen aan de individuele bouwstenen 
van de structuur. Het resultaat van de interferentie 
zijn lichtgolven waarvan de eigenschappen danig 
kunnen verschillen van die van lichtgolven in 
materialen die gewoon in de natuur voorkomen. 
Het moet hierbij worden opgemerkt dat er een 
aantal structuren in de natuur voorkomen die sterke 
verwantschap vertonen met de nanostructuren die 
wetenschappers vandaag de dag in hun laboratoria 
fabriceren: natuurlijke opalen, de chitine schilden 
en vleugels van sommige insecten hebben een 
periodiciteit op de nanoschaal die zorgt voor de 
reflectie van bepaalde kleuren omdat die in de 
periodieke structuur verboden zijn.

Het beheersen van licht op de nanoschaal is niet 
alleen interessant vanuit een academisch perspec-
tief, bijv. omdat het gedrag tegenintuïtief is en 
anders dan in de natuur om ons heen. Het is ook 
van belang om te komen tot nieuwe toepassingen 
van en voor licht in onze moderne maatschappij. 
Licht gevangen op metalen nanodraadjes kan een 
nieuwe manier worden om informatie over elektro-
nische chips te verzenden, waardoor deze minder 
heet worden en ook minder energie verbruiken. Het 
samenballen van licht in periodieke gaten-roosters 
of in de vorm van monstergolven kan het moge-
lijk maken moleculen gevoeliger te detecteren. 
Hierdoor kunnen hopelijk ziekten eerder worden 
opgespoord omdat er minder ziektekiemen nodig 
zijn om een meetbaar signaal te geven. Alternatief 
kan een deel van de diagnostiek dichter bij een 
‘point-of-care’ gebeuren: dure apparaten in cen-
trale laboratoria kunnen worden vervangen door 
goedkope apparaten in de praktijk van een huisarts. 
Nanostructuren kunnen ook worden gebruikt in 
de volgende generatie zonnecellen waardoor het 
zonlicht beter wordt benut en zonnecellen efficiën-
ter en/of goedkoper kunnen worden. Omgekeerd 
kunnen nanostructuren LED’s efficiënter licht laten 
geven. Traag licht beweegt langzamer door een 
medium en is daardoor gevoeliger voor kleine 
veranderingen in dat medium. Traag licht laat zich 
daardoor makkelijker schakelen door het medium 
actief van buiten te beïnvloeden. Paradoxaal is de 
verwachting dat traag licht het internet sneller kan 
maken, én energiezuiniger.
Nanofotonica is slechts schijnbaar onmogelijk, het 
is een vakgebied vol wetenschappelijke verrassin-
gen met een groot scala aan toepassingen.
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Inleiding
Ik ga vandaag de achtergrond van de Nobelprijs 
voor de natuurkunde 2014, die toegekend is aan 
onder andere Shuji Nakamura [1], toelichten.
Maar eerst iets over mijn achtergrond. Ik heb schei-
kunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en 
ben daar ook gepromoveerd. Direct daarna ben 
ik bij Philips Research gaan werken aan diverse 
onderwerpen, zoals LEDs, transistoren en chemi-
sche sensoren. Sinds 2010 ben ik verbonden aan de 
Technische Universiteit Eindhoven en de Technische 
Universiteit Delft. Mijn onderzoek is gebaseerd op 
halfgeleidende nanodraden. Dit zijn kleine, dunne 
draadjes gemaakt van halfgeleider materiaal, welke 
interessant zijn voor diverse klassieke toepassin-
gen, zoals zonnecellen, LEDs, thermo-elektrische 
energieconverters, maar ook voor een toekom-
stige quantum computer. Recentelijk zijn de eerste 
tekenen van Majorana deeltjes in een nanodraad 
waargenomen.

Terug naar het onderwerp van vandaag: lichtbron-
nen. Sinds mensenheugenis zijn we geïnteresseerd 
in kunstmatig licht, omdat dat onze levens meer 
flexibel maakt. De eerste lichtbronnen, gebaseerd 
op vuur, waren echter niet zo efficiënt. Bijna 150 
jaar geleden is de gloeilamp aangetoond door 
Joseph Swan in Engeland, welke later is verbeterd 
door Thomas Edison. Ongeveer 100 geleden is de 
fluorescentielamp (of TL buis) ontwikkeld door 3 
uitvinders in Duitsland. Dit gaf een enorme sprong 
in efficiency en de TL buis wordt tot de dag van 
vandaag gebruikt. Een heel nieuw type lichtbron is 
de LED, welke de efficiency nog een factor 4-5 kan 
verbeteren, zodat we bijna de theoretisch haalbare 
efficiency bereiken. Zo nieuw is deze lichtbron 
eigenlijk niet, want de eerste keer dat er lichtemissie 
is waargenomen uit een kristal is ook alweer onge-
veer 100 jaar geleden. In de jaren zestig is een rode 
LED ontwikkeld. Deze kleine LEDs worden sindsdien 
gebruikt in allerlei elektronische apparatuur als 
indicator lampjes.

Prof.dr. E.P.A.M. Bakkers
Section Photonics and Semiconductor Nanophysics

Dept. Applied Physics

Technisiche Universiteit Eindhoven

 – Onder de titel 'De blauwe LED' heeft prof. Bakkers 

de 'Nobelprijs verklaard' lezing gehouden voor 

de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 

‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 13 april 2015.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – In de 'Nobelprijs verklaard' lezing gaat een met 

het onderwerp verwante onderzoeker in op 

betekenis en achtergronden van de dit seizoen ver-

leende Nobelprijs op het gebied van natuurkunde, 

chemie, biologie of medische wetenschap.

Samenvatting van de lezing:
Na de gloeilamp, TL buis, en de spaarlamp, wordt de 

wereld nu veroverd door LEDs. LEDs zijn energie-effici-

ent, klein en robuust en kunnen in elke kleur gemaakt 

worden. Afgelopen jaar is de Nobelprijs uitgereikt aan 

Akasaki, Amano en Nakamura, de drie uitvinders van 

de blauwe LED. De blauwe led is belangrijk voor het 

maken van wit licht en betekende een revolutie in de 

lichttechnologie. Hoe de blauwe led werkt is tijdens 

deze lezing vanuit een historisch perspectief bespro-

ken. De stapsgewijze technologische ontwikkelingen 

zijn toegelicht. Daarna werd de actuele stand van het 

onderzoek op dit gebied toegelicht en is aangegeven 

hoe LEDs verder kunnen worden verbeterd.

- - -
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Achtergrond van de LED
De LED is gebaseerd op een halfgeleider [2]. Een 
halfgeleider heeft een bijzondere elektronische 
structuur met een valentieband, welke helemaal 
gevuld is met elektronen, en een conductieband, 
welke helemaal leeg is. Tussen deze banden hebben 
we een energiegebied waar elektronen niet voor 
kunnen komen. Dit heet de band gap, of verboden 
zone, van de halfgeleider. Met licht kunnen we 
elektronen exciteren van de valentieband naar de 
conductieband als de energie van het lichtdeeltje, 
een foton, groter is dan de energie van de band 
gap. Op dat moment hebben we een vrij elektron 
in de conductieband en een elektronvacature, dit 
wordt een ‘gat’ genoemd, in de valentieband. Deze 
ladingsdragers vallen vervolgens heel snel terug 
naar de onderkant van de energieband waar ze 
inzitten. Vanaf deze positie kunnen het elektron 
en het gat weer bij elkaar komen, recombineren, 
waarbij een lichtdeeltje ontstaat, dat precies de 
energie van de band gap van de halfgeleider heeft. 
Dit proces, waarbij we met licht een halfgeleider 
aanslaan en vervolgens licht wordt uitgezonden, 
wordt fotoluminescentie genoemd. Hiermee kun 
je de eigenschappen van de halfgeleider bestude-
ren, maar het is natuurlijk niet praktisch voor een 
toepassing.

Voor een toepassing willen we graag elektrisch de 
elektronen en de gaten in de halfgeleider brengen, 
welke vervolgens recombineren en licht uitzen-
den. Dit proces heet elektroluminescentie en is de 
basis van de LED [3]. Om de achtergrond van de 
Nobelprijs in de natuurkunde 2014 te kunnen toe-
lichten, is het belangrijk om iets meer te weten over 
dit proces. De eerste belangrijke stap om elektro-
luminescentie te realiseren is dat we ladingdragers 
(elektronen en gaten) in het halfgeleider materiaal 
moeten zien te krijgen. Dit kunnen we doen door 
onzuiverheden in te bouwen. Silicium (Si), dat is de 
belangrijkste halfgeleider, zit in de 4e groep van 
het periodiek system der elementen en heeft dan 
ook 4 valentie elektronen. Dit betekent dat alle 4 
de elektronen worden gebruikt om bindingen te 
maken met buur Si atomen. Als we nu een element 
uit de 5e groep van het periodiek system inbouwen, 
bijvoorbeeld, Arseen (As), dan krijgen we een vrij 
elektron in de conductieband van de halfgeleider. 
Dat komt omdat As in Si 4 elektronen gebruikt 
voor de kristalbindingen en het 5e elektron is dus 
vrij. Dit materiaal gedraagt zich nu als een n-type 
halfgeleider, waar de ‘n’ duidt op de negatieve 
lading van het elektron. Op dezelfde manier kun-
nen we vrije gaten in het kristal krijgen door een 
element uit de 3e groep in te bouwen. Dit materiaal 

Figuur 1: Het principe van een Licht-Emitterende-Diode (LED). (a) De diode wordt gevormd door een p-n 

overgang in een halfgeleider. Wanneer de diode in de voorwaartse richting (‘-’ kant van de batterij op de 

negatieve kant van de diode) wordt aangesloten komen de elektronen en gaten bij elkaar. Bij de p-n overgangen 

recombineren elektronen met gaten waarbij fotonen, lichtdeeltjes worden gevormd. (b) plaatje van drie 

verschillende kleuren LEDs.
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is p-type, omdat gaten een positieve lading hebben. 
De volgende stap is om p en n-type materiaal te 
combineren, zodat we een p-n overgang hebben 
zoals in figuur 1 te zien is. Als we deze structuur 
vervolgens aansluiten op een batterij, kunnen we 
ervoor zorgen dat de elektronen en gaten bij elkaar 
komen bij de p-n overgang, waar ze recombineren 
en vervolgens licht kunnen uitzenden. Dit is het 
principe van een licht-emitterende diode, oftewel 
een LED. Dit proces wordt weergegeven in het 
onderste plaatje van figuur 1.

De vraag is nu welke halfgeleider we het beste 
kunnen gebruiken. In figuur 2 zijn veel bekende 
halfgeleider materialen weergegeven als functie 
van hun band gap en rooster parameter. Silicium 

is eigenlijk een heel slecht voorbeeld omdat het 
geen licht kan uitzenden, omdat het een indirecte 
band gap heeft. Wat een indirecte band gap precies 
is, wordt later uitgelegd. Maar materialen zoals 
GalliumArseen (GaAs) en IndiumPhosphide (InP) 
hebben wel een directe band gap en kunnen dus 
heel goed licht uitzenden. Deze materialen zijn 
dan ook vanaf het begin al gebruikt om efficiënte 
LEDs te maken. Een nadeel van deze halfgeleiders 
is dat ze alleen licht in het infrarode deel van het 
spectrum kunnen uitzenden. Voor veel toepas-
singen, zoals voor verlichting, en de DVD of blue-ray 
disc, zijn halfgeleiders nodig die groen en blauw 
licht uitzenden. Er zijn maar enkele halfgeleiders 
die een band gap hebben, die overeenkomt met 
zichtbaar licht en dus interessant zijn voor deze 

Figuur 2: Verschillende bekende halfgeleiders als functie van hun band gap energie en rooster constante. De 

achtergrondkleur geeft aan met welke kleur de band gap energie overeenkomt [9]. 
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Kort hierna kreeg hij een aanbod van Universiteit 
van Californië in Santa Barbara om daar hoogleraar 
te worden. Dit succesverhaal heeft ook een beetje 
een zure kant. Nichia wilde Nakamura bedanken 
voor zijn bijdragen -Nichia was immers enorm 
gegroeid in omvang door deze doorbraak in LEDs- 
en gaf hem een bonus van 20.000 Yen. Dat klinkt 
misschien als best redelijk, maar omgerekend is dat 
zo’n 180 Euro. Nakamura was diep beledigd en heeft 
Nichia aangeklaagd, waarna de bonus aanzienlijk is 
verhoogd.

Toekomst
Zijn we nu klaar met LEDs? Op dit moment hebben 
we efficiënte (infra)rode en blauwe LEDs, maar nog 
niet in het groen. Reden is dat er geen eenvoudige 
halfgeleider is met de goede band gap (die ook nog 
direct is). Groen kan gemaakt worden door blauw 
licht met een fosfor om te zetten in groen, maar 
daarbij gaat energie verloren. Een andere route is 
door combinaties te maken van bijvoorbeeld GaN 
en IndiumNitride (InN). Maar, door het grote verschil 
in kristalrooster parameters (zie figuur 2), de afstand 
tussen de atomen, passen deze materialen niet 
goed op elkaar en wordt er spanning opgebouwd. 
Hierdoor komen er defecten in het materiaal, 
waardoor de efficiëntie erg laag is. Een andere 
combinatie is tussen InP and Galliumphosphide 
(GaP). GaP heeft een grotere band gap dan InP en 
door Ga aan InP toe te voegen wordt de band gap 
van dit materiaal vergroot. Nadeel is dat GaP weer 
een indirecte band gap heeft, waardoor het geen 
licht kan uitzenden. Wanneer het InGaP teveel van 
het karakter van GaP krijgt, gaat de efficiëntie dus 
omlaag. Tot op de dag van vandaag hebben we 
geen halfgeleider die groen licht kan uitzenden. 
Dit is erg jammer, want om wit licht te maken 
hebben we juist het meeste groen nodig. Dat is 
op dit moment de grootste uitdaging in het LED 
onderzoek.

In figuur 3 ziet u de elektronische structuur van GaP. 
Normaal gesproken heeft dit materiaal de kubische 
kristalstructuur, welke zinc blende wordt genoemd. 
In dit plaatje ziet u onderaan de valentieband 

toepassingen. Van deze halfgeleiders hebben de 
meeste een indirecte band gap en kunnen dus 
helemaal geen licht uitzenden. Uiteindelijk zijn er 
maar twee over die interessant zijn en waar veel 
bedrijven en academische groepen aan hebben 
gewerkt om ze bruikbaar te maken. Deze twee zijn 
GalliumNitride (GaN) en ZincSelenide (ZnSe) en 
beide hebben aanvankelijk hetzelfde probleem; het 
lukt niet om p-type materiaal te maken en als dit 
niet lukt, kunnen we er ook geen LED van maken. De 
onderzoekswereld lijkt zich te hebben opgesplitst 
in 2 kampen, GaN en ZnSe en aanvankelijk is er 
weinig vooruitgang. Totdat Shuji Nakamura in 1994 
bij een grote halfgeleider conferentie plotseling een 
felle blauwe LED laat zien, gebaseerd op GaN. Dit 
was een grote doorbraak.

Shuji Nakamura: Nobelprijs 2014
Shuji Nakamura was afgestudeerd aan de Univeriteit 
van Tokushima als elektrisch ingenieur. Meteen na 
zijn studie is hij aan de slag gegaan bij Nichia, een 
chemisch bedrijf, dat vooral fosforen voor TL bui-
zen produceerde. Hij werd niet erg gerespecteerd 
omdat hij niet bij een prestigieuze universiteit had 
gestudeerd. Hij werd leider van een onderzoeksaf-
deling en wilde eigenlijk aan LEDs werken, omdat 
hij daar meer toekomst in zag en hij was dus een 
visionair. Omdat er bij Nichia geen faciliteiten waren 
om GaN kristallen te groeien, ging Nakamura 2 jaar 
naar de Universiteit van Florida. Na terugkomst 
heeft hij bij Nichia zijn eigen kristalgroei machi-
nes gebouwd en geoptimaliseerd. Samen met zijn 
mede-Nobelprijswinnaars, Isamu Akasaki en Hiroshi 
Amano, heeft hij een methode ontwikkeld om 
p-type GaN te maken. Ze gebruikten Magnesium 
(Mg) als een p-type dopant, maar dat werkte niet 
goed, omdat een waterstof-atoom altijd aan het Mg 
bleef hangen, waardoor het geen vrij gat aan het 
rooster kon geven. Zij hebben dit probleem ontra-
feld en een methode gevonden om het waterstof 
uit het rooster te krijgen door het te verhitten met 
een beetje zuurstof. Dit was de belangrijkste stap, 
waar het trio de Nobelprijs voor heeft ontvangen, 
waarna het relatief eenvoudig was om een LED te 
maken. 
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een iets andere positie hebben. In de hexagonale 
structuur hebben we een ABAB stapeling, waarbij 
de derde laag precies boven de eerste laag zit. Dit 
kleine verschil in stapelen, heeft grote gevolgen 
voor de elektrische en optische eigenschappen 
van het materiaal. Omdat de periodiciteit van het 
kristal nu anders is, ontstaat er een minimum in de 
conductieband, precies boven het maximum in de 
valentieband. Dit zou betekenen dat wurtziet GaP 
een directe band gap heeft met een voorspelde 
energie die overeenkomt met groen-geel licht!

Nanodraden
Een unieke mogelijkheid van nanodraden is dat 
we bekende halfgeleiders met een andere kristal-
structuur kunnen groeien. Een mechanisme om 
nanodraden te groeien is ontdekt in de jaren 60 bij 
Bell Labs [7] en is weergegeven in figuur 4a. Het 
begint met een klein metaaldeeltje, wat als een 
katalysator werkt. Dit deeltje verlaagt de energie 
die nodig is om de groeireactie te laten verlopen, 
waardoor de groei bij lagere temperatuur kan 
plaatsvinden dan normale kristalgroei. Het deel-
tje absorbeert de halfgeleider precursor atomen 
uit de gasfase. Wanneer het deeltje is verzadigd, 
wordt aan de onderkant van het deeltje een kristal 

structuur waar de gaten in voorkomen en bovenin 
de conductieband, waar de vrije elektronen zijn. Nu 
kunt u zien dat het minimum in de conductieband 
niet precies boven het maximum in de valentieband 
ligt. Dat betekent dat er geen directe overgang kan 
zijn tussen deze twee toestanden en er dus geen 
licht uitgezonden kan worden. Om die overgang, 
of recombinatie van het elektron en het gat, toch 
te laten gebeuren is er een roostertrilling nodig. 
Omdat er voor dit proces meerdere dingen bij 
elkaar moeten komen (elektron, gat en roostertril-
ling), is dit proces erg onwaarschijnlijk.

Een paar jaar geleden is de elektronische structuur 
van hetzelfde materiaal, maar dan met een andere 
kristal structuur berekend [5,6]. In dit geval is het 
een hexagonale structuur, die ook wel wurtziet 
wordt genoemd. Dit materiaal komt niet voor in de 
natuur. Het verschil in de kubische en hexagonale 
structuur is eigenlijk niet zo groot. De atomen en 
zelfs de atoomvlakken zijn hetzelfde, alleen de 
manier waarop de vlakken op elkaar zijn gestapeld 
is anders. In de kubische structuur hebben we een 
ABC stapeling, wat betekent dat de atomen, zoals 
bij knikkers, precies boven de holten van de vorige 
laag worden geplaatst, zodat alle drie de lagen 

Figuur 3: De elektronische structuur van (a) zinc blende (kubisch) GaP [4]. Het laagste minimum in de conductie 

band zit niet recht boven het maximum in de valentie band. Hierdoor zijn er geen directe overgangen mogelijk 

en dit is dus een indirecte halfgeleider. (b) wurtziet (hexagonaal) GaP. het laagste minimum zit recht boven het 

maximum en dit is een directe band gap. [5,6]
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gevormd, wat de diameter van het katalysedeeltje 
aanneemt. Als we lang genoeg groeien, ontstaat er 
zo een draad van halfgeleider materiaal zoals te zien 
in het elektronenmicroscopie plaatje in figuur 4b. In 
principe kan elke halfgeleider via dit mechanisme 
gegroeid worden en kunnen we ook onzuiverheden 
inbouwen tijdens de groei om zo een p-n overgang 
te vormen. Uniek aan dit mechanisme is dat we 
hiermee bijvoorbeeld wurtziet GaP kunnen maken. 
In figuur 4c is een transmissie elektronen micro-
scopie opname te zien van een stuk van een GaP 
nanodraad. Tijdens de groei van deze draad hebben 
we de groeiomstandigheden zo gevarieerd dat we 
gecontroleerd kubisch en hexagonaal materiaal 
vormen. De dikte van de segmenten kunnen we 
precies instellen. Dit is een nieuwe structuur waarbij 
de overgang tussen de twee kristalstructuren ato-
mair scherp is. Een ander voordeel van de draden is 
dat we makkelijker verschillende materialen kunnen 
combineren. Door hun kleine diameter kunnen 
we roosterspanning, die komt door een verschil in 
kristalparameters, beter opvangen zonder dat er 
defecten in het kristal verschijnen.

De eigenschappen van dit nieuwe materiaal kun-
nen onderzocht worden met fotoluminescentie. We 
schijnen met blauw licht op het materiaal en kijken 
welke kleur er vanaf komt. In figuur 5a worden de 
emissie spectra verkregen van normaal kubisch GaP 

met het nieuwe hexagonale GaP vergeleken. Ten 
eerste is de emissie energie anders, ongeveer de 
energie die voorspeld is, en ten tweede komt er veel 
meer licht van het hexagonale dan van het kubische 
materiaal. De hoge emissie intensiteit is een eerste 
aanwijzing dat wurtziet GaP dus inderdaad een 
directe band gap heeft. Een andere belangrijke 
meting is een levensduur meting. Hierbij wordt het 
materiaal met een heel korte laser-puls beschenen 
en vervolgens wordt er gekeken hoe lang er licht uit 
de halfgeleider komt. Bij een indirecte halfgeleider 
is de recombinatie een onwaarschijnlijk proces, 
zodat het niet alleen een lage intensiteit geeft, zoals 
we zojuist hebben gezien, maar ook verwachten we 
een proces dat erg lang duurt. In figuur 5b is te zien 
dat kubisch GaP een levensduur van een paar hon-
derd nanoseconden heeft, wat erg lang is en typisch 
is voor een indirecte halfgeleider. Het hexagonale 
materiaal heeft een levensduur van ongeveer 1 
nanoseconde en dit lijkt veel op een directe band 
gap halfgeleider. Dit zijn dus de eerste aanwijzingen 
dat we inderdaad de band gap van een materiaal 
kunnen veranderen door de kristalstructuur aan te 
passen

Vervolgens hebben we geprobeerd om een echte 
LED te maken van deze nanodraden. Hiervoor heb-
ben we zwavel atomen, als n-type onzuiverheden, 
en zinc atomen, als p-type onzuiverheden, in het 

Figuur 4: (a) Schematische weergave van het groeimechanisme van nanodraden. het gele katalysator deeltje 

neemt precursor atomen uit de gasfase op en zo wordt een vloeibare fase (eutect) gevormd. Als het deeltje 

is verzadigd, wordt er kristallijn materiaal aan de onderkant gevormd; dit is de halfgeleidende nanodraad.  

(b) Elektronen microscopie opname van een veld met nanodraden. (c) Hoge-resolutie transmissie elektronen 

microscopie opname van een gedeelte van een GaP nanodraad. In deze draden zijn kubische en hexagonale 

segmenten afwisselend gevormd door tijdens de groei de omstandigheden te variëren. 
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kristal ingebouwd, zodat we een p-n overgang heb-
ben. Deze draden zijn ingebed in een polymeer en 
daarna is er een transparant topcontact gemaakt. 
In het laatste figuur (6b) kunt u zien dat wanneer 
we de juiste spanning aanleggen over dit device, 
er inderdaad licht uitkomt. Op dit moment is de 
efficiëntie van dit eerste device nog erg laag. We 
hebben goede ideeën om dit te verhogen en hope-
lijk kunnen we dat binnenkort laten zien.

Figuur 5: Fotoluminescentie metingen aan zinc blende (rood) en wurtziet (blauw) GaP. (a) De emissie energie van 

deze materialen is anders, en het wurtziet zendt veel meer licht uit. (b) levensduur metingen, waarbij duidelijk 

is dat de levensduur van wurtziet materiaal veel korter is dan dat van het zinc blende materiaal. Dit zijn twee 

aanwijzingen voor een directe band gap in wurtziet GaP [8]. 

Figuur 6: (a) Een elektronen microscopie opname van een veld van nanodraden. De draden zijn ingebed in een 

polymeer. Hierna wordt een transparant top contact aangebracht. (b) foto van een nanodraad LED device met 

een spanning in de voorwaartse richting, waarbij elektroluminescentie waar te nemen is. 
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Introduction
The present review is aimed at presenting an 
updated picture of the multidrug-resistant tubercu-
losis (MDR-TB) problem, focusing on its epidemiol-
ogy, clinical management and outcomes (including 
the principles for designing an effective regimen). 
The pipeline of new drugs and diagnostics will be 
discussed. A concluding commentary on the strat-
egy to eliminate TB has been also included.

Epidemiology of MDR-TB
HIV/AIDS, tuberculosis and malaria are the three 
main pandemics at the global level. The possibility 
of a co-infection, including at least two of them, 
represents an additional clinical and public health 
problem, particularly in low-and middle-income 
countries, where poverty and sub-optimal organiza-
tion of the health-care systems favour the persistent 
spread of those diseases [1].
The 2013 World Health Organization (WHO) global 
report on tuberculosis highlighted the recent clini-
cal and public health achievements in the control 
of the disease worldwide, following successful 
global strategies (i.e. Directly Observed Therapy 
Short course and DOTS and Stop TB strategy) [1,2]. 
However, several shortcomings in implementing 
and scaling-up these strategies at national tubercu-
losis programme (NTP) level are a consequence of 
political, social, economic, and medical drawbacks. 
Therefore, the goal of the TB elimination (e.g. TB 
incidence rate <1 case per million population) can-
not be achieved by 2050 without a comprehen-
sive strategy addressing the risk factors associated 
with the sub-optimal NTP outcomes [3]. A critical 
problem underlined by the WHO post-2015 End-TB 
Strategy (see conclusions for details) has been the 
emergence and spread of MDR-TB, defined as dis-
ease caused by M. tuberculosis strains resistant to 
at least two of the most potent anti-TB drugs (i.e., 
isoniazid and rifampicin). The first cases of this 
form of TB, described about two decades ago, had 
a much worse evolution than that caused by drug 
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According to the WHO estimates, the global TB inci-
dence rate in 2014 was 126 per 100,000, equivalent 
to a best-estimated incident burden of 9 million 
new cases, with 1,5 million deaths [1]. The inci-
dence of MDR-TB was estimated to be 480,000 new 
patients with 210,000 deaths [1]. The majority of the 
MDR-TB cases are diagnosed in Eastern European 
and Central Asian countries. It was estimated that in 
some countries of the former Soviet Union the pro-
portion of MDR-TB in previously treated individuals 
is higher than 50% , being more than 20% (and up to 
35%) in newly treated cases (figure 1 and 2).
About 84,000 cases were bacteriologically con-
firmed, 10,000 of them with new molecular diag-
nostic techniques (i.e., Xpert MTB/ RIF). However, if 
one case out of three is presently diagnosed at the 
global level, only one case out of four has access to 
adequate treatment [4].
Approximately 10% of the total MDR-TB cases are 
classified as XDR-TB (extensively drug-resistant 
tuberculosis, i.e. MDR-TB with additional resistances 
to any fluoroquinolones and to at least a second-
line injectable drug - amikacin, capreomycin, and 
kanamycin); 92 countries have notified at least one 
patient with this serious form of the disease [1].

MDR-TB cases achieve poor outcomes
The only available scientific evidence on the effi-
cacy of anti-MDR-TB regimens can be retrieved from 
observational studies.
A recent systematic review and an individual data 
meta-analysis on 32 datasets including 91,538 TB 
patients from 23 countries globally has been pub-
lished [5,6]. More than half of the treated individuals 
(54%) achieved treatment success, 23% defaulted, 
15% died, and 8% failed or relapsed. About 20% suf-
fered of adverse events and their treatment regime 
had to be modified. Some variables were linked to 
a higher mortality: elder age, TB/HIV co-infection, 
extensive disease, and previous exposure to anti-TB 
drugs (mainly second-line drugs).
Positive variables, associated with favour-
able outcomes, were exposure to ofloxacin or 
later generation fluoroquinolones, or to ethiona-
mide/ prothionamide, or to pyrazinamide, or to 

susceptible strains [4].
The issue of the antibiotic resistance was described 
more than 60 years ago; however, some infectious 
diseases caused by drug-resistant strains are suc-
cessfully treated because clinicians can prescribe 
effective therapeutic alternatives [5,6]. Although the 
anti-TB therapeutic armamentarium includes many 
drugs, its capacity to cure patients is less brilliant 
than that of other infectious diseases: anti-MDR-TB 
drugs are less efficacious, more expensive and more 
toxic. From a clinical perspective, the main conse-
quence is a poor prognosis (i.e., increased failure 
and mortality rates), poor adherence because of the 
adverse events, and longer duration due to personal 
and social problems [4-6]. From a public health 
perspective, more human and economic resources 
should be involved to control the disease; the trans-
mission of M. tuberculosis strains is more difficult 
to interrupt because of the longer infectiousness 
of the index patients [4, 7, 19, 21]. Missing or inad-
equate guidelines for the therapeutic management 
of TB patients, sub-optimal training of health-care 
workers, non-standardized treatment and treat-
ment monitoring are also favouring the emergence 
and spread of drug-resistant strains.
On the other side, inadequate quality or quantity of 
anti-TB drugs, coupled with inadequate drug com-
binations and/or dosages producing sub-inhibitory 
drug concentrations, are likely to select mutant M. 
tuberculosis strains.
Together with the health system factors, patient-
related variables are playing a role: adverse events 
can decrease the quality of life and, consequently, 
the adherence to the anti-TB medications; stigma 
for the disease might reduce adherence, particularly 
when the symptoms improve and the clinical recov-
ery is more evident. Co-morbidities, such as those 
which give dependency, can decrease adherence, as 
well as the economic causes related to the payment 
of the drugs, or to the transportation towards the 
urban health centres.
In some countries a crucial role is played by the 
private sector, which is known to manage up to 3 
million cases globally who are not notified and man-
aged as per international guidelines [1].
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Figure 1: Percentage of new TB cases with MDR-TB. Figures are based on the most recent year for which data 

have been reported, which varies among countries.

Figure 2: Percentage of previously treated TB cases with MDR-TB. Figures are based on the most recent year for 

which data have been reported, which varies among countries. The high percentages of previously treated TB 

cases with MDR-TB in Bahrain, Israel, Saint Eustatius and Saba, and Sao Tomé and Principe refer to only a small 

number of notified cases (range: 1-8 notified previously treated TB cases). 
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Supporting clinicians managing difficult-
to-treat cases: the TB Consilium
The ERS (European Respiratory Society)/WHO TB 
Consilium was implemented as a novel high priority 
initiative to face the growing global MDR-TB pan-
demic and improve the outcome of these cases [7,8]. 
The ERS and the WHO Regional Office for Europe 
implemented this consultation body in late April 
2013. Clinicians can upload a case description via 
the website (www.tbconsilium.org). The case is then 
sent to two experts belonging to the Consilium 
roster, who are expected to respond within two 
working days.
The ERS TB Consilium platform aims to provide clini-
cians world-wide with a tool that assists care provid-
ers in formulating individualised treatment plans 
for their M/XDR-TB patients, hence guaranteeing 
better guideline adherence, improved treatment 
success rates, tolerability and prevention of further 
resistance.
However, most of these Consilia existing at the 
country level have limited experience or cover 
only a fraction of the patients in the country. On 
the other hand, the majority of low TB incidence 
countries do not have a similar consultation body, 
even though, expertise to manage M/XDR-TB cases 
in these settings is often limited and concentrated 
in main MDR-TB reference centres.
The overarching aim of this initiative is to provide 
scientifically sound and evidence-based advice to 
national Consilia and individual clinicians on how 
to manage drug-resistant TB and other difficult-to-
treat TB cases, including co-infection with HIV and 
paediatric cases.
Through technical guidance provided to clinicians, 
the main contribution and outcome of the initiative 
will be a public health response aimed at achiev-
ing correct management of affected patients and 
prevention of further drug resistance development.
Its secondary objective is to ensure monitoring and 
evaluation of clinical practices (diagnosis, treatment 
and prevention). On top of supporting clinicians, 
the system will also allow evaluating the trends in 
key challenges and pitfalls which can be addressed 
through human resources capacity building, 

cycloserine, or to kanamycin.
Receiving at least two WHO group 5 drugs (table 1) 
is significantly associated to a positive clinical/
bacteriological response. Furthermore, the expo-
sure to at least four drugs increases the chance of a 
treatment success.
Another significant finding associated to a positive 
outcome is the duration of the intensive phase for 
at least seven months (with the exception of the 
MDR-TB patients with fluoroquinolone resistance) 
and the duration of the entire course of treatment 
(i.e., 24.6- 27.5 months).
It was demonstrated that XDR-TB individuals 
treated with at least six drugs in the intensive phase 
had higher probability of treatment success. In the 
continuation phase the prescription of four and 
three drugs for XDR-TB and MDR-TB without fluoro-
quinolone resistance, respectively, was associated 
with a positive response.
Among the individuals belonging to the above-
mentioned meta-analytic cohort, 405 were XDR-TB 
patients; 26% of them had a more complicated 
resistance pattern. This category of patients was 
significantly exposed to group 4 drugs. The treat-
ment success was 43% in XDR-TB alone patients. 
In those with a more extensive resistance pattern 
cured patients were 30% (resistance to 2 second-
line injectable drugs), 34% (XDR-TB resistance to 
one second-line injectable drug and one group 4 
drug) and 19% (XDR-TB resistance to one second-
line injectable drug, one group 4 drug, ethambutol, 
and pyrazinamide) respectively (table 1).
Furthermore, a non-complicated XDR-TB resistance 
pattern was associated with a lower probability of 
treatment failure or death.
Among the XDR-TB patients with additional resist-
ances, those with resistances to 2 second-line 
injectable drugs have a lower probability of treat-
ment success. New, more effective, less toxic anti-TB 
drugs, as well as their adequate clinical and public 
health management, are necessary to improve life 
expectancy of these cases [5,6] (table 2).
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Table 1: Drugs to which Mycobacterium tuberculosis strains were resistant in the extensively drug-resistant 

tuberculosis (XDR-TB) patient group (modified from references 5,6).

XDR alone XDR+2sli XDR+sliG4 XDR+sliG4EZ

n = 301 (%) n = 68 (%) n = 48 (%) n = 42 (%)
Group 1

Ethambutol 222/280 (79) 55/68 (81) 30/30 (100) 30/30 (100)
Pyrazinamide 138/230 (60) 47/51 (92) 32/32 (100) 32/32 (100)
Group 2: Flouroquinolonesa) ALL ALL ALL ALL
Group 3
Streptomycin 208/292 (71) 68/68 (100) 27/27† (100) 26/26† (100)
Kanamycin/Amikacinb) 279/301 (93) 68/68 (100) 48/48 (100) 42/42 (100)
Capreomycin 26/207 (13) 68/68 (100) 48/48† (100) 12/12† (100)
Resistant to Kanamycin/Amikacin 
and Capreomycin

14/301 (5) 68/68 (100) 12/12† (100) 12/12† (100)

Resistant to all injectablesc) 0/301 (0) 68/68 (100) 12/12† (100) 12/12† (100)
Group 4d)

Ethionamide or prothionamide 138/257 (54) 38/64 (59) 47/47 (100) 41/41 (100)
Cycloserine or terizidone 59/235 (25) 12/59 (20) 26/26 (100) 26/26 (100)
Para-aminosalycilic acid 87/228 (38) 26/56 (46) 21/21 (100) 21/21 (100)
Resistant to less than half of Group 
4 drugs tested

164 (63) 40 (61) 0 0

Resistant to half or two thirds of 
Group 4 drugs tested

60 (23) 11 (17) 0 0

Resistant to all Group 4 tested 38 (15) 15 (23) 48 (100) 42 (100)
Data are presented as n, n/N (%) or n (%). No information was collected regarding group 5 drug 
susceptibility test results. XDR alone: resistance to isoniazid and rifampicin, plus any fluoroquinolone 
and any second-line injectable drug (sli); XDR+2sli: XDR-TB, plus resistance to both an aminoglycoside 
injectable (kanamycin/amikacin) and to capreomycin; XDR+sliG4: XDR-TB, plus resistance to all second-
line TB drugs tested, with, as a minimum, resistance to kanamycin and to at least one group 4 drug (G4); 
XDR+sliG4EZ: XDR-TB, plus resistance to all first- and second-line TB drugs tested, with, as a minimum, 
resistance to kanamycin, one group 4 drug and either pyrazinamide (Z) and/or ethambutol (E).
a) All patients were by definition resistant to fluoroquinolones as they all met the definition of 

extensive drug resistance. Nearly all laboratories reported a single result for fluoroquinolones 
susceptibility testing – generally for ofloxacin susceptibility.

b) Kanamycin and amikacin susceptibility results are shown together because participating laboratories 
tested for 1 drug or the other but very few tested for both. Hence these results were considered 
equivalent as 1 result.

c) Resistant to streptomycin, kanamycin, amikacin and capreomycin.
d) Group 4 drugs resistance was categorized them into: resistant to less than half of tested, resistant to 

half or two-thirds of tested, and resistant to all group 4 drugs tested. 
†  In these groups, patients were resistant to all injectables tested, but the minimum requirement was 

that they were tested for susceptibility to kanamycin/amikacin. Hence many were not tested for 
susceptibility to capreomycin and/or streptomycin.

-XDR+2sli: XDR-TB, plus resistance to both an aminoglycoside injectable (kanamycin/amikacin) and to 
capreomycin; 

-XDR+sliG4: XDR-TB, plus resistance to all second-line TB drugs tested, with as a minimum, resistance to 
kanamycin and to at least one Group 4 drug; 

-XDR+sliG4EZ: XDR-TB, plus resistance to all first- and second-line TB drugs tested, with as a minimum 
resistance to kanamycin, one Group 4 drug and either pyrazinamide and/or ethambutol.
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including M/XDR-TB management practices (e.g. 
diagnostic and prescription habits), and clinician’s 
compliance with WHO and other international, 
evidence-based guidelines.

The need for new drugs to manage
M/XDR-TB
Currently, several clinical off-label experiences 
demonstrated the efficacy, safety and tolerability 
profile of some antibiotics prescribed for other 

infectious diseases: cotrimoxazole, linezolid, and 
meropenem [4]. Among them, the most frequently 
prescribed drug is linezolid, whose poor tolerability 
profile could be improved modifying its daily dos-
age based on blood concentrations.
The therapeutic drug monitoring (TDM) represents 
a new helpful tool to improve drug safety and 
patient adherence [4].
The pipeline of the new anti-TB drugs is relevant 
and in the near future new interesting molecules 
and drug combinations could be prescribed for 
difficult-to-treat patients [4].
The current experimental methodological approach 
to evaluate the efficacy, safety and tolerability of 
different drugs implies the analysis of different anti-
TB regimens, with the main advantage of reducing 
the time between their introduction in the clinical 
field and the approval of the regulatory agencies.
This new system will represent an effective instru-
ment able to support the new WHO post-2015 
End-TB Strategy focused on the concept of TB 
elimination and the vision of a TB-free world with 
zero death, disease and suffering due to TB [2, 3].
The new strategy clearly supports universal access 
to quality MDR-TB diagnosis and treatment.
However, after the market launch of rifampicin 
in the early 1960s no new anti-TB drug has been 
specifically developed till recently, while significant 
progress has been achieved in the area of diag-
nostics (eg, Xpert MTB/RIF test) [1, 4]. The need for 
new drugs and regimens is obvious. Based on their 
effectiveness and safety, WHO identified 5 Groups 
of anti-TB drugs (table 2) and recommended a 
stepwise approach to design treatment regimens 
for MDR-TB cases (table 3).

Designing a regimen to treat MDR-TB
Although drug susceptibility testing (DST)-guided 
individualized regimens have to be preferred, 
standardized regimens are used in setting where 
DST is not available. They are based on repre-
sentative patient populations data ensuring that 
treatment regimens are likely to include a sufficient 
number of active drugs to ensure treatment success. 
A rationale MDR-TB treatment should include a 

Group name Anti-tuberculosis drugs

1. First-line oral 
anti-TB drugs

Isoniazid (H)
Rifampicin (R)
Ethambutol (E)
Pyrazinamide (Z)
Rifabutin (Rfb)
Rifapentine (Rpt)

2. Injectable 
anti-TB drugs 
(injectable 
or parenteral 
agents)

Streptomycin (S)
Kanamycin (Km) 
Amikacin (Am)
Capreomycin (Cm)

3. Fluoroquin-
olones (FQs)

Levofloxacin (Lfx)
Moxifloxacin (Mfx)
Gatifloxacin (Gfx)
Ofloxacin (Ofx)

4. Oral 
bacteriostatic 
second-line 
anti-TB drugs

Ethionamide (Eto)
Prothionamide (Pto)
Cycloserine (Cs)
Terizidone (Trd)
p-aminosalicylic acid (PAS)
p-aminosalicylate sodium 

(PAS-Na)

5. Anti-TB drugs 
with limited 
data on efficacy 
and/or long-
term safety in 
the treatment of 
drug-resistant 
TB.

Bedaquiline (Bdq)
Delamanid (Dlm)
Linezolid (Lzd)
Clofazimine (Cfz)
Amoxicillin/Clavulanate 

(Amx/Clv)
Imipenem/Cilastatin (Ipm/

Cln)
Meropenem (Mpm)
High-dose isoniazid (High 

dose H)
Thioacetazone (T)
Clarithromycin (Clr)

Table 2: First- and second-line anti-tuberculosis drugs 

as per WHO classification.
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months for a total treatment duration of at least 20 
months. As a rule 18 months need to be added to 
the date of the first negative culture to define the 
final treatment duration.
In case of failure to achieve culture conversion, the 
underlying causes (incorrect drug dosage, quality of 
drug supply, non-adherence factors, malabsorption, 
co-morbidities) need to be identified and, possibly, 
corrected.
Unfortunately the TB armamentarium is presently 
based on a limited number of effective drugs and 
the 'optimised background regimens' (OBR) used 
in the clinical practice have not been tested in 

minimum of 4 active drugs: a later generation 
fluoroquinolone (moxifloxacin, gatifloxacin, or 
levofloxacin) plus an injectable aminoglycoside 
(amikacin, capreomycin, or kanamycin), plus any 
first-line drug to which the isolate is susceptible 
(e.g., pyrazinamide), plus the addition of one drug 
from group 4 (cycloserine, paraaminosalicylic 
acid, terizidone, prothionamide, or ethionamide) 
(table  3). The drugs belonging to group 5 should 
be included whenever 4 active drugs are not avail-
able from previous groups. When using injectables 
the minimum duration of the intensive phase is 8 
months, the continuation phase lasting for 12 to 18 

World Health Organization recommendations

1 Choose an injectable
Group 2
Kanamycin
Amikacin
Capreomycin

Choose a drug based on DST and treatment history. 
Streptomycin is generally not used because of high rates of 
resistance in patients with MDR-TB.

2 Choose a higher generation 
fluoroquinolone 
Group 3
Levofloxacin
Moxifloxacin

Use a later generation fluoroquinolone. 
If levofloxacin (or ofloxacin) resistance is documented, use 
moxifloxacin. 
Avoid moxifloxacin if possible when using bedaquiline

3 Add Group 4 drugs
Group 4
Cycloserine/terizidone
Para-aminosalicylic acid (PAS)
Ethionamide/prothionamide

Add two or more Group 4 drugs until there are at least four 
second-line anti-TB drugs likely to be effective.
Ethionamide/prothionamide is considered the most effective 
Group 4 drug.
Consider treatment history, side-effect profile, and cost.
DST is not considered reliable for the drugs in this group.

4 Add Group 1 drugs
Group 1
Pyrazinamide
Ethambutol

Pyrazinamide is routinely added in most regimens.
Ethambutol can be added in case of full sensitivity
If isoniazid is unknown or pending it can be added to the 
regimen until DST results become available.

5 Add Group 5 drugs
Group 5
Bedaquiline
Linezolid
Clofazimine
Amoxicillin/clavulanate
Imipenem/cilastatin plus
clavulanate
Meropenem plus clavulanate
High-dose isoniazid
Clarithromycin
Thioacetazone

Consider adding Group 5 drugs if four second-line anti-TB 
drugs are not likely to be effective from Groups 2–4. 
If drugs are needed from this group, it is recommended
to add two or more. DST is not standardized for the drugs in 
this group.

Table 3: WHO recommended treatment regimen for MDR-TB.
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randomized controlled trials: clinicians are often 
forced to add some toxic old drugs (e.g. PAS, ethion-
amide, cycloserine) to more effective drugs which 
have been developed for indications other than TB.

New anti-TB drugs are available after more 
than 40 years
Currently, as a result of a multi-stakeholder initia-
tive, two new anti-TB drugs were approved by the 
American Food and Drug Administration (FDA) and 
by the European Medicine Agency (EMA): bedaqui-
line and delamanid [4]. In addition, pretomanid, 
sutezolid (mentioned above), SQ109 and benzothi-
azinones will be discussed.

Bedaquiline
Bedaquiline, belonging to the diarylquinoline class 
of antibiotics (table 4), selectively targets the proton 
pump of adenosine triphosphate (ATP) synthesis, 
leading to inadequate ATP synthesis which is neces-
sary for the bacillus’ metabolism [4]. Bedaquiline’s 
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) against M. 
tuberculosis is very low and its bactericidal activity 
in the murine model is superior to that of isoniazid 
and rifampicin. The results of two trials (phase II) 
suggested that a standard 2-month treatment regi-
men with bedaquiline yielded high culture conver-
sion rates, rapid sputum culture conversion, and low 
acquired resistance to companion drugs in newly 
diagnosed MDR-TB cases.
Based on the available evidence, both WHO and 
the US Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) recently issued recommendations which sup-
port the use of bedaquiline, at the dose of 400 mg 
daily for 2 weeks, then 200 mg 3 times a week for 
22 weeks, added to OBR (as per WHO recommenda-
tions) to treat MDR-TB in adults when the following 
conditions are met: pharmacovigilance is in place, 
informed consent is ensured and QT monitoring 
is possible. As safety concerns on this drug still 
remain because of an increased risk of death and QT 
prolongation, in absence of additional evidence the 
simultaneous use of bedaquiline and delamanid is 
not recommended.

Delamanid and Pretomanid
Delamanid and pretomanid belong to the nitroimi-
dazoles class of antibiotics [4], presently undergo-
ing phase II and phase III clinical trials (table 4). They 
inhibit the synthesis of mycolic acids, which are 
necessary to build-up the membrane of M. tubercu-
losis. Delamanid showed, both in-vitro and in-vivo, 
a brilliant activity (and significant EBA) in adult cases 
affected by pulmonary TB. In a phase II randomized, 
placebo-controlled, multinational clinical trial in 
patients with MDR-TB, delamanid administered for 
2 months at two different drug doses (100 and 
200 mg twice daily) in addition to OBR achieved a 
significant increase in culture conversion compared 
with placebo (45% in the 100-mg group vs. 42% in 
the 200-mg group vs. 29% in the placebo group). In 
a subsequent open-label extension trial for MDR- 
and XDR-TB the mortality rates in patients receiving 
delamanid for at least 6 months were 1% versus 
8.3%, in those treated for 2 months or less. Although 
delamanid was well tolerated, QT prolongation was 
more frequently reported in patients receiving dela-
manid against those receiving placebo. Based on 
the available evidence WHO recommends the use of 
delamanid at the dose of 100 mg BD for 6 months, 
added to OBR in adults, when pharmacovigilance is 
in place and informed consent ensured.
A recent retrospective analysis of clinical stud-
ies carried out so far showed that the greatest 
reduction in mortality (~ four-fold) occurred among 
patients treated with delamanid for ≥6 months 
versus those treated for ≤2 months.
Although anecdotal evidence suggests that dela-
manid is effective and safe in children, two clinical 
trials (NCT01859923 and NCT01856634) are studying 
delamanid in the treatment of paediatric MDR-TB.
Pretomanid (previously known as PA-824) has a 
low MIC for M. tuberculosis, comparable to that of 
isoniazid. This drug was studied as part of different 
potential new regimens. Diacon et al. assessed the 
14-day early bactericidal activity of a regimen com-
posed of pretomanid, moxifloxacin, and pyrazina-
mide, which proved to be significantly higher than 
that of bedaquiline alone, bedaquiline plus pyrazi-
namide, bedaquiline plus pretomanid (but not to 
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pretomanid plus pyrazinamide) and comparable to 
that of the standard treatment regimen (isoniazid, 
rifampicin, and pyrazinamide with streptomycin or 
ethambutol). Interestingly, the addition of pyrazina-
mide increased the activity of both bedaquiline and 
pretomanid [4].
In a new phase IIb trial the bactericidal activity of 
a new 8-week regimens including moxifloxacin, 
pretomanid (100 mg or 200 mg, according to the 
arm) pyrazinamide and clofazimine was compared 
to that of the standard anti-TB regimen to treat 
sputum smear positive patients with both drug 
susceptible and drug resistant TB. The new regimen 
yielded higher bactericidal activity than the current 
WHO-recommended regimen after 2 months of 
treatment and was well tolerated (no episode of QT 
interval exceeding 500 msec was identified).

Sutezolid
Sutezolid (PNU-100480, as well as linezolid) belongs 
to the oxazolidinone class of antibiotics [4]. Their 
mechanism of action prevents the initiation of 
protein synthesis to occur by binding to 23S RNA in 
the 50S ribosomal sub-unit of bacteria.
Having shown potent action against M. tuberculosis 
in the murine model it was studied in phase I trials 
in humans appearing to be safe and well tolerated. 
Recent phase II clinical trials (NCT01225640) assess-
ing safety and efficacy using EBA and whole-blood 
bactericidal activity were completed (Table 4).

SQ109
SQ109, a 1,2-ethylenediamine, is an analogue of 
ethambutol. The drug is active against both drug-
susceptible and drug-resistant TB by targeting 
MmpL3 in M. tuberculosis and specifically inhibiting 
the protein synthesis. In vitro it has some synergic 
effects with bedaquiline and favourable interac-
tions with sutezolid. SQ109 is presently undergoing 
phase II clinical trials (Table 4) [4].

Benzothiazinones
This new class of anti-TB drugs, in pre-clinical devel-
opment phase, is able to inhibit the synthesis of 
decaprenylphospho-arabinose, the precursor of 

the arabinans in the mycobacterial cell wall [4]. 
Preliminary evidence suggests the BTZ043 is potent, 
with activity against 240 clinical isolates of M. 
tuberculosis, including drug-susceptible, MDR-TB, 
and XDR-TB. Additive interactions and no antago-
nism was found between BTZ043 and rifampicin, 
isoniazid, ethambutol, pretomanid, moxifloxacin, 
meropenem with or without clavulanate, and 
SQ109, while synergic effects were found combin-
ing BTZ043 and bedaquiline (Table 4).

Outlook
In spite of the progress achieved so far, much still 
needs to be done to improve our approach to clini-
cal trials on new anti-TB drugs and regimens. The 
surrogate markers currently adopted to measure 
the efficacy of a given drug are old and need com-
plicated statistical approaches to interpolate the 
scientific evidence. Furthermore, the time necessary 
to assess the pharmacological profile of a new drug 
is still very long and the possibility of enrolling 
vulnerable persons into the trials are barriers to 
overcome rapidly.
The new WHO post-2015 End-TB Strategy will sup-
port the efforts that research on new drugs and 
regimens requires.

List of acronyms used in table 4 on next page:

OBR: optimized background regimen; 
C: culture; HR: hazard ratio; CI: confidence 
interval; CFU: colony-forming unit; ; SS: sputum 
smear; AE: adverse events; BID: bis in die (twice 
daily); QT: QT interval is a measure of the time 
between the start of the Q wave and the end 
of the T wave in the heart's electrical cycle; 
ECG: electrocardiogram; EBA: early bactericidal 
activity; DS: drug-susceptible; 
MDR-TB: multidrug-resistant tuberculosis; 
PTB: pulmonary tuberculosis; DR-TB: drug-
resistant Tuberculosis; TB: tuberculosis; 
WBA: whole blood bactericidal activity; 
OB: once daily; MICs: minimum inhibitory 
concentrations;
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Drug Class Study ID Number Clinical trial phase Registration # 

Bedaquiline
(TMC207)

Diaryl quinoline TMC207-
TIDP13-C208

Phase II NCT 00449644

Delamanid 
Trial 204
(OPC 67683)

Nitroimi dazole 242-07-204 Phase II NCT 00685360

Delamanid
Trial 208
(OPC 67683)

Nitroimi dazole 242-09-213 Phase III NCT 01424670

Pretomanid
Trial NC-001
(PA-824)

Nitroimi dazole NC-001-(J-M-Pa-Z) Phase II NCT 01215851

Pretomanid
Trial NC-002
(PA-824)

Nitroimi dazole NC-002-(M-Pa-Z) Phase II NCT 01498419

Pretomanid
Trial NC-003
(PA-824)

Nitroimi dazole NC-003-(C-J-Pa-Z) Phase II NCT 01691534

Sutezolid
Trial Sutezolid 
EBA and WBA
(PNU-100480)

Oxazoli dinone B1171003 Phase II NCT 01225640

SQ109
Trial SQ109-01

Ethylene diamine LMU-
IMPH-SQ109-01

Phase II NCT 01218217

Benzothia zinones
(BTZ043)

2-[(2S)-2-methyl-1,4-dioxa- 8-
azaspiro [4.5]dec-8-yl]-8-nitro-6- 
trifluoro methyl-4H-1,3-benzo-
thiazin  - 4-one / Rv3790 -

pre-clinical deve-
lopment phases

Table 4: Summary of the main new anti –tuberculosis drugs with the most relevant studies and related findings. 

The last column of table 4 is found on the right page. Explanation of acronyms can be found on the previous page.
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Main findings
The addition of delamanid (TMC207) to OBR reduced the time to C conversion, as compared with OBR (HR, 11.8; 95% CI, 2.3 to 
61.3; P=0.003) and increased the proportion of C converters (48% vs. 9%). The mean log(10) count of CFU in SS declined more 
rapidly in the TMC207 group than in OBR one. No significant differences in average plasma TMC207 concentrations were noted 
between patients with and those without C conversion. Most AE were mild to moderate.
Among patients who received OBR plus 100 mg of delamanid BID, 45.4% had C conversion at 2 months, compared to 29.6% of 
patients receiving OBR (P=0.008). Patients receiving OBR plus delamanid 200 mg BID had a higher proportion of SS and C con-
version (41.9%, P=0.04. Most AE were mild to moderate and evenly distributed across groups. Though no clinical events due to 
QT prolongation on ECG were observed, QT prolongation was reported significantly more frequent in the delamanid groups.
Patients who participated in the previously reported controlled trial of delamanid and the subsequent open-label extension 
trial were eligible to participate in a 24-month observational study designed to capture treatment outcomes. Favourable 
outcomes were observed in 143 (74.5%)/ 192 patients receiving delamanid for ≥ 6 months, compared to 126 (55%)/229 patients 
who received delamanid for ≤2 months. Mortality was reduced to 1.0% among those receiving long-term delamanid versus 
short-term/ no delamanid (8.3%; p,0.001). Treatment benefit was also seen among XDR-TB patients.
The mean 14-day EBA of pretomanid (PA-824) -moxifloxacin-pyrazinamide (n=13; 0.233 [SD 0·128]) was significantly higher than 
that of bedaquiline (14; 0.061 [0.068]), bedaquiline-pyrazinamide (15; 0.131 [0.102]), bedaquiline-PA-824 (14; 0.114 [0.050]), but 
not PA-824-pyrazinamide (14; 0.154 [0.040]), and comparable with that of standard treatment (10; 0.140 [0.094]). Treatments were 
well tolerated and appeared safe.
The study evaluated a novel regimen for efficacy and safety in DS and MDR- TB during the first 8 weeks of treatment. Smear 
positive DS, treatment-naïve PTB patients randomised were enrolled to receive eight-weeks of moxifloxacin, pretomanid (100 
mg) and pyrazinamide (MPa100Z – regimen 1) or moxifloxacin, pretomanid (200 mg) and pyrazinamide (MPa200Z- regimen 2) 
or the current standard regimen for DS PTB, (isoniazid, rifampicin, PZA and ethambutol, HRZE) as positive control. A group of 
MDR participants received moxifloxacin 400 mg, pretomanid 200 mg and pyrazinamide 1500 mg (DRMPa200Z). The regimen 1 
BA days 0-56 (n=54; 0.155, 95% Bayesian credibility interval (BCI) [0.133;0.178]) in DS patients was significantly greater than for 
standard regimen (n=54; 0.112, 95% BCI [0.093; 0.131. The regimen 2 had similar BA to regimen standard. The BA days 7-14 was 
well correlated with BA days 7-56. AEs were equally distributed among group and control subjects. The most common AE was 
hyperuricaemia in 59(28*5%) patients spread similarly across treatment groups. Other common AEs were nausea in 37(17.9%) 
and vomiting in 25 (12.1%) patients. No patient had corrected QT interval exceeding 500 msec. No phenotypic resistance deve-
loped. The MPaZ combination, previously found to have promising activity over 14 days in DSTB, was safe, well tolerated and 
demonstrated superior BA in DS-TB during 8 weeks treatment. Results were consistent between DS and MDR TB.
Experimental and clinical evidence suggests that the new drugs bedaquiline (Bdq) and pretomanid(Pto), combined with an exis-
ting drug, pyrazinamide(Z), and a repurposed drug, clofazimine (Cfz), may assist treatment shortening of both DS and DR-TB. 
The study evaluated the 14-day early bactericidal activity of Cfz and Z in monotherapy and in combinations with Pto and Bdq. 
Groups of 15 treatment-naïve, SS positive pulmonary TB patients were randomized to receive combinations of Bdq with Z-Cfz, 
Pto-Z, Pto-Z-Cfz and Pto-Cfz, or Cfz or Z alone, or standard combination treatment for 14 days. The primary endpoint was the 
mean daily fall in log10 M. tuberculosis CFU/ml SS estimated by joint non-linear mixed effects Bayesian regression modelling. 
Results: estimated activities were 0.167 (95% CI: 0.075 - 0.257) for Bdq-Pto-Z, 0.151 (95% CI: 0.071 - 0.232) for standard treatment, 
0.124 (95% CI: 0.035 - 0.214) for Bdq-Z-Cfz, 0.115 (95% CI: 0.039 - 0.189) for Bdq-Pto-Z-Cfz, and 0.076 (95% CI: 0.005 - 0.145) for Bdq-
Pto-Cfz. Z alone had modest activity (0.036; 95% CI: -0.026 - 0.099). Cfz had no activity alone (-0.017; 95% CI: -0.085 - 0.053) or in 
combinations. Treatments were well tolerated and safe. Bdq-Pto-Z, including two novel agents without resistance in prevalent 
M. tuberculosis strains, is a potential new TB treatment regimen. Cfz had no measurable activity in the first 14 days of treatment.
All patients completed assigned treatments and began subsequent standard TB treatment. The 90% CI for bactericidal activity in spu-
tum over the 14 day interval excluded zero for all treatments and both monitoring methods, as did those for cumulative WBA. There 
were no treatment-related serious AE, premature discontinuations, or dose reductions due to laboratory abnormalities. There was no 
effect on the QT interval. Seven sutezolid-treated patients (14%) had transient, asymptomatic ALT elevations to 173±34 U/L on day 14 
that subsequently normalized promptly; none met Hy's criteria for serious liver injury. The mycobactericidal activity of sutezolid 600 
mg BID or 1200 mg OB was readily detected in sputum and blood. Both schedules were generally safe and well tolerated.
This first study in patients was done to determine safety, tolerability, pharmacokinetics and bacteriological effect of different doses 
of SQ109 alone and in combination with rifampicin when administered over 14 days. SQ109 was safe and generally well tolerated. 
Mild to moderate dose-dependent gastrointestinal complaints were the most frequent adverse events. No relevant QT prolonga-
tion was noted. Maximum SQ109 plasma concentrations were lower than MICs. Exposure to SQ109 (AUC0-24) increased by drug 
accumulation upon repeated administration in the SQ109 monotherapy groups. Co-administration of SQ109 150 mg with rifampicin 
resulted in decreasing SQ109 exposures from day 1 to day 14. A higher (300 mg) dose of SQ109 largely outweighed the evolving 
inductive effect of rifampicin. The daily fall in log CFU/mL of sputum (95% CI) was 0.093 (0.126-0.059) with rifampicin, 0.133 (0.166-
0.100) with rifampicin plus 150 mg of SQ109 and 0.089 (0.121-0.057) with rifampicin plus 300 mg of SQ109. Treatments with SQ109 
alone or with rifampicin was safe over 14 days, but did not appear to be active alone or to enhance the activity of rifampicin. Upon 
co-administration with rifampicin, 300 mg of SQ109 yielded a higher exposure than the 150 mg dose. 
The Authors studied the interaction profiles of BTZ043, the current lead compound, with several anti-TB drugs or drug 
candidates against M. tuberculosis strain H37Rv, namely, rifampicin, isoniazid, ethambutol, delamanid, pretomanid (PA-824), 
moxifloxacin, meropenem with or without clavulanate, and SQ-109. No antagonism was found between BTZ043 and the tested 
compounds, and most of the interactions were purely additive. BTZ043 acts synergistically with delamanid, with a fractional 
inhibitory concentration index of 0.5. TMC207 at a quarter of the MIC (20 ng/ml) used in combination with BTZ043 (1/4 MIC, 
0.375 ng/ml) had a stronger bactericidal effect on M. tuberculosis than delamanid alone at a concentration of 80 ng/ml. This 
synergy was not observed when the combination was tested on a BTZ-resistant M. tuberculosis mutant, suggesting that DprE1 
inhibition is the basis for the interaction. This finding excludes the possibility of synergy occurring through an off-target 
mechanism. The Authors hypothesize that sub-MICs of BTZ043 weaken the bacterial cell wall and allow improved penetration of 
delamanid to its target. Synergy between two new antimycobacterial compounds, (delamanid and BTZ043), with novel targets, 
offers an attractive foundation for a new anti-TB regimen.
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New Diagnostics: The Xpert MTB/RIF assay
The rollout of the 105 (Cepheid, Sunnyvale, CA, 
USA)—a semi-nested quantitative real-time PCR 
assay that simultaneously detects tuberculosis and 
resistance to rifampicin—in many countries with 
a high burden of TB is projected to substantially 
reduce the tuberculosis epidemic (figure 3).

Xpert MTB/ RIF is validated for use with sputum, 
although evidence is emerging to support its use 
with extrapulmonary samples. Xpert MTB/RIF 
increases the number of TB cases detected through 
increased sensitivity and improves time to treat-
ment initiation [1,4].
Through increased detection of rifampicin resist-
ance compared with GeneXpert and earlier detec-
tion than for culture, the assay is expected to enable 
early initiation of appropriate therapy and thereby 
reduce transmission of drug-resistant tuberculosis.
However, substantial operational challenges need 
to be overcome; in South Africa, even with the 
availability of a rapid line-probe assay, initiation of 
second-line treatment still took a median of 55 days.
The Xpert MTB/RIF assay can be done by minimally 
trained health-care workers in primary care facili-
ties, which suggests that similar assays could be 
used to tackle tuberculosis in prisons and clinical 
hotspots, especially where rates of drug-resistant 
tuberculosis are high.
However, the Xpert MTB/RIF assay does not detect 
isoniazid monoresistance, which has a frequency of 
about 10–15% in high-burden settings.
Furthermore, in countries such as South Africa 
where almost 10,000 cases of drug-resistant tuber-
culosis are treated annually and the proportion of 
drug-resistance in new tuberculosis cases is about 
5–6%, the positive predictive value for rifampicin 
resistance is suboptimum (about 70%)—ie, about 1 
in 3 or 4 rifampicin-resistant results will probably be 
false positive. However, where recommended algo-
rithmically (eg, in South Africa) or where patients 
are unwell or true multidrug-resistant disease is 
clinically plausible, patients with a positive Xpert 
MTB/ RIF assay are often started on treatment for 
MDR-TB while confirmatory test results are awaited. 
Other new diagnostic methods include the line-
probe assays (eg, the MTBDRplus assay [Hain 
Lifesciences, Nehren, Germany]); version 2 of the 
MTBDRplus assay offers similar performance to 
Xpert MTB/RIF for TB detection directly from patient 
specimens, and has excellent performance for the 
detection of MDR-TB.
Thus, molecular assays such as Xpert MTB/RIF and 

Figure 3: Molecular (A, B) and culture-based (C) tests 

for diagnosis of drug resistance.

(A) The Xpert MTB/RIF assay, an automated real-time 

PCR assay that can detect genotypic resistance to 

rifampicin and Mycobacterium tuberculosis complex 

DNA. A test cartridge, four-module machine, and 

an example of a tuberculosis-positive rifampicin-

resistant result are shown. (B) Line-probe hybridisation 

patterns, resulting from the detection of specific DNA 

fragments containing mutations associated with drug 

resistance, for the Hain Lifesciences MTBDRplus (top 

row) and Hain Lifesciences MTBDRsl (bottom row) 

test. (C) An example of a commercially available kit 

for microscopic observation drug susceptibility, in 

which bacteria are cultured in a microtitre-well-plate 

format, and visually inspected with light microscopy 

for distinctive cording patterns that are indicative of 

M tuberculosis growth in the presence of the drug of 

interest.
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APPROVED FOR USE: 
2007:  Commercial liquid culture and DST systems
Automated and manual commercial systems for liquid culture and DST recommended for use at central/ 
reference laboratory level. Phased implementation recommended within the context of comprehensive country 
plans for strengthening TB laboratory capacity. Currently regarded as the reference standard for conventional 
culture and DST and recommended as a stand-alone diagnostic test for TB and drug resistance detection. 

2007:  Rapid speciation strip technology
Rapid chromatographic strip speciation recommended for distinguishing MTB from non-tuberculous 
mycobacteria. Recommended for use in combination with conventional culture and DST systems, at central/
reference laboratory level. Recommended as a stand-alone speciation test for MTB isolates.

2008:  Molecular line probe assay for first-line anti-tuberculosis drugs
Commercial line probe assays recommended for rapid detection of rifampicin alone or in combination with 
isoniazid resistance detection in smear-positive sputum specimens and MTB isolates grown from culture, for use 
at central/reference laboratory level. Phased implementation recommended within the context of national plans 
for MDR-TB diagnosis, including development of country-specific screening/diagnostic algorithms. Can be used 
as a stand-alone diagnostic test for rifampicin resistance (but no other resistance) once laboratory proficiency 
and equivalence with commercial liquid culture systems have been validated. Need for conventional culture (for 
smear-negative sputum specimens and treatment monitoring) as well as phenotypic DST capacity remains. 

2010:  LED microscopy
Recommended as immediate replacement for conventional fluorochrome microscopy and as gradual 
replacement for conventional light Ziehl-Neelsen microscopy. Suitable for use at peripheral microscopy- as well 
as higher laboratory levels.

2010:  Selected non-commercial DST methods:  MODS, NRA, CRI
Recommended as interim solutions for rapid rifampicin testing in resource-constrained settings, at central/
reference laboratory level. Phased implementation under strict laboratory protocols and quality assurance 
recommended within the context of national plans for MDR-TB diagnosis, including development of country-
specific screening/diagnostic algorithms. Phased implementation recommended within the context of national 
plans for MDR-TB diagnosis, including development of country-specific screening/diagnostic algorithms. Can 
be used as stand-alone diagnostic tests for rifampicin resistance (but no other resistance) once laboratory 
proficiency and equivalence with conventional culture systems have been validated. Need for conventional 
culture (for smear-negative sputum specimens and treatment monitoring) as well as DST capacity remains. 
MODS and NRA are suitable for direct testing on smear-positive sputum specimens and indirect testing on MTB 
isolates grown from culture. CRI is suitable for indirect testing on MTB isolates only. 

2011:  Automated real-time nucleic acid amplification technology:  Xpert MTB/RIF system
Recommended as rapid diagnostic test for TB and rifampicin resistance at peripheral microscopy- as well as 
higher laboratory levels. Can be used as stand-alone diagnostic test for TB detection in all settings (including 
HIV co-infected patients) and for rifampicin resistance in patients at risk of drug-resistant disease. Phased 
implementation and rapid scale-up recommended within the context of national TB and MDR-TB plans, 
including development of country-specific screening/diagnostic algorithms. Need for conventional microscopy 
and culture remains to monitor treatment and to conduct additional DST.

EVALUATED BUT NOT YET APPROVED DUE TO LACK OF ADEQUATE EVIDENCE:
• Sputum concentration and decontamination methods (evaluated 2008)
• Phage-plaque technology for rapid rifampicin resistance detection (evaluated 2008)
• Thin-layer agar methods for rapid culture and DST (evaluated 2010)
• Molecular line probe assays for second-line anti-tuberculosis drugs (evaluated 2012)
• Loop-mediated isothermal amplification test kit for tuberculosis (evaluated 2012)

NOT APPROVED FOR USE:
• Commercial serodiagnostic tests for TB diagnosis (evaluated 2011)
• Interferon-gamma release assays for detection of active TB in all settings (evaluated 2011)
• Interferon-gamma release assays as a replacement for tuberculin skin testing to detect latent TB in low- and 

middle-income (typically high TB and/or HIV burden) settings (evaluated 2011)

DST: drug susceptibility testing; MTB: Mycobacterium tuberculosis; MDR: multidrug resistant; LED: light-
emitting diode; MODS: microscopic observation of drug susceptibility; NRA: nitrate reductase assay; CRI: 
colorimetric redox indicator; IFN: interferon; TST: tuberculin skin test.

Table 5: Summary of tuberculosis (TB) diagnostics evaluated by the World Health Organization 2007–2012.
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MTBDRplus can offer a rapid and accurate diagnosis 
of MDR-TB within days of patient contact.
More recently, the MTBDRsl assay (Hain Lifesciences, 
Nehren, Germany) has been introduced, which 
assesses resistance to second-line injectable drugs 
(mutations on the rrs gene), fluoroquinolones 
(mutations on the gyrA gene), and ethambutol 
(mutations on the embB gene).
However, this assay is not recommended for use 
directly on smear-negative specimens because 
of decreased accuracy, meaning that culture iso-
lates often need to be used to rule-in resistance. 
Sensitivity for resistance to second-line injectable 
drugs and fluoroquinolones is about 90% and 95%, 

respectively.
Alternative testing platforms that could be used in 
resource-poor settings and have excellent accuracy 
include microscopic observation drug susceptibil-
ity, the nitrate reductase assay, and thin-layer agar.
The ‘‘classical’’ diagnosis of HIV-associated and 
drug-resistant TB is complex, expensive, slow and 
technically demanding, relying on conventional cul-
ture and DST. The long delay (up to several weeks) 
required to obtain results has devastating conse-
quences for patients who go undiagnosed (and 
therefore untreated or inappropriately treated), or 
are diagnosed too late.
Detecting more cases, detecting them early and 

Table 6: The WHO post-2015 End-TB Strategy.

WHO post-2015 End-TB Strategy

VISION:
A world free of tuberculosis: zero deaths, disease and suffering due to tuberculosis

GOAL:
End the global tuberculosis epidemic 

TARGETS FOR 2035:
95% reduction in tuberculosis deaths (compared with 2015)
90% reduction in tuberculosis incidence rate (less than 10 tuberculosis cases per 100 000 population)
No affected families facing catastrophic costs due to tuberculosis

PRINCIPLES: 
1. Government stewardship and accountability, with monitoring and evaluation
2. Strong coalition with civil society organizations and communities
3. Protection and promotion of human rights, ethics and equity
4. Adaptation of the strategy and targets at country level, with global collaboration

PILLARS AND COMPONENTS

1. INTEGRATED, PATIENT-CENTRED CARE AND PREVENTION 
A. Early diagnosis of tuberculosis including universal drug susceptibility testing; and systematic 

screening of contacts and high-risk groups 
B. Treatment of all people with tuberculosis including drug-resistant tuberculosis; and patient 

support 
C. Collaborative tuberculosis /HIV activities; and management of co-morbidities
D. Preventive treatment of persons at high-risk; and vaccination against tuberculosis

2. BOLD POLICIES AND SUPPORTIVE SYSTEMS 
A. Political commitment with adequate resources for tuberculosis care and prevention 
B. Engagement of communities, civil society organizations, and public and private care providers
C. Universal health coverage policy; and regulatory frameworks for case notification, vital 

registration, quality and rational use of medicines, and infection control
D. Social protection, poverty alleviation and actions on other determinants of tuberculosis 

3. INTENSIFIED RESEARCH AND INNOVATION
A. Discovery, development and rapid uptake of new tools, interventions, and strategies 
B. Research to optimize implementation and impact, and promote innovations
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rapidly identifying drug resistance are essential 
for improving individual patient health and avoid-
ing transmission in the community. This requires 
universal access and early detection using contem-
porary tools and innovative strategies. The past 
decade has seen unprecedented growth in the 
TB diagnostic pipeline and accelerated efforts to 
establish the necessary laboratory infrastructure. 
Nevertheless, although recommended by WHO, 
the latest generation liquid culture diagnostics and 
molecular line probe assays for rapid detection of 
MDR-TB have not yet solved the diagnostic dilemma 
in most resource-limited settings, largely due to the 
need for expensive laboratory infrastructure, exten-
sive biosafety precautions and specialised staff.

Other advances in TB diagnostic tests
Further developments in nucleic acid amplification 
test (NAAT) technology are promising. A simpli-
fied manual NAAT using loop-mediated isothermal 
amplification with a simple visual colorimetric read-
out is being assessed for use in peripheral labora-
tory facilities in resource-limited settings.
However, fully automated systems that use iso-
thermal amplification and operate at lower tem-
peratures could potentially be used outside the 
laboratory environment. Hand-held systems the 
size of a smartphone produce PCR product more 
rapidly and have much lower power needs than 
does GeneXpert, permitting battery operation. 
Identification of resistance mutations to several key 
drugs with multiplexed assays might greatly reduce 
the need for follow-on DST. Thus, several fully auto-
mated assays that compete with the Xpert MTB/RIF 
assay and that will be more applicable for point-of-
care are likely to be developed in the future.
A summary of the WHO-endorsed diagnostics is 
presented in Table 5.

Conclusions: the TB elimination strategy
As discussed above, with a vision to progress towards 
finally eliminating this ancient scourge, WHO has 
developed a global TB strategy with a perspective 
beyond 2015. Its vision, goal, targets and main inter-
vention elements are summarised in table 6.

The global strategy includes milestones towards a 
long-term vision to eliminate TB as a public health 
problem. It includes a goal to reduce global TB 
incidence from >1000 cases per million population 
today to <100 cases per million by 2035 [1-3]. 
The global strategy emphasises the need for coun-
try adaptation and prioritisation according to the 
local epidemiology and the healthcare systems. 
With the anticipated global progress, a growing 
number of countries will in the future enter into 
the low-incidence category, that is countries that 
reach <100 TB cases (all forms) per million popula-
tion. These countries will need to progress further 
towards pre-elimination (<10 cases per million) and 
eventually elimination.
This will require additional actions to improve access 
to high-quality TB services especially for vulnerable 
groups, as well as efforts to address the underlying 
determinants that put people at risk of TB. 
In a globalised world, TB will not be sustainably 
eliminated in any country until it is eliminated glob-
ally. This interdependency calls for joint and intensi-
fied efforts on TB prevention, care and control in all 
countries.
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Prof.dr. M.D. de Jong
Afdeling Medische Microbiologie 

AMC, Amsterdam
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Research/Who-is-Who-in-Research.htm?p=207

Extra lezingenavond
Het thema van de bijeenkomst was:

Infectieziekten: een hernieuwde bedreiging?
Er zijn 2 lezingen gehouden, door prof. Migliori en prof. 

De Jong. 

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 

20 april 2015.

 – Van deze lezing is helaas geen video opname 

beschikbaar.

 – Door tijdgebrek heeft Prof. De Jong zijn schriftelijk 

verslag van de lezing niet aangeleverd. Niettemin 

hecht hij hier belang aan en kunt u in het volgende 

jaarverslag zijn bijdrage tegemoet zien.

Samenvatting van de lezing:
Er bestaat een vrijwel voortdurende dreiging van 

epidemieën door de opkomst en verspreiding van 

nieuwe ziekteverwekkers, zoals de SARS en MERS 

coronavirussen, vogel- en varkensgriepvirussen, en 

het ebola virus. De meeste van deze dreigingen zijn 

direct afkomstig uit het dierenrijk. Een goede samen-

werking tussen veterinaire en humane sectoren (het 

‘One Health’ principe) is essentieel om wereldwijde 

epidemieen te voorkomen. Voorts is tijdens recente 

epidemieën gebleken dat klinische research tijdens 

een epidemie zeer moeizaam en laat op gang komt. 

waardoor belangrijke mogelijkheden gemist worden 

om preventie en behandeling te optimaliseren. In 

de voordracht werd een aantal nieuwe Europese en 

internationale onderzoeksinitiatieven besproken die 

erop gericht zijn om ons beter te bewapenen tegen 

wereldwijde epidemieën.

- - -

1.17  Plotselinge wereldwijde epidemieën:
hoe gaan we ons wapenen?
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Activiteiten van de vereniging
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ stelt zich ten doel bekendheid te geven 
aan recente ontwikkelingen van de natuurwe-
tenschappen in brede zin, dus in de disciplines 
natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, 
geologie, biologie en geneeskunde. Daartoe orga-
niseert de vereniging in de periode september tot 
april minstens 12 reguliere en 3 bijzondere lezin-
gen, te weten de 'Kennismakingslezing', de 'Jong 
Diligentia lezing' en de 'Nobelprijs verklaard lezing'. 
Het niveau van de lezingen is hoog, maar goed te 
volgen voor toehoorders buiten het vakgebied.

De eerste bijeenkomst van het seizoen is gewijd 
aan de Kennismakingslezing, die gratis toegankelijk 
is. De laatste lezing in april gaat over één van de 
Nobelprijzen, die in het voorafgaand najaar zijn 
uitgereikt. 
Jaarlijks wordt een excursie georganiseerd naar een 
bedrijf of instelling, met activiteiten op één van de 
interessegebieden van de vereniging. 

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 aan 
de leden gestuurd en staat op de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
Daar zijn ook video’s van lezingen te vinden, jaar-
boeken met de artikelen van de sprekers en veel 
verenigingsinformatie. Grote delen van de website 
zijn publiek toegankelijk, maar sommige informatie 
is beperkt tot de leden.

Leerlingen van middelbare scholen worden gesti-
muleerd om de lezingen bij te wonen. Voor hen in 
het bijzonder is de jaarlijkse Jong Diligentia lezing 
bedoeld. Zeven Haagse middelbare scholen hebben 
een collectief lidmaatschap. Deze lidmaatschap-
pen houden in dat scholieren van deze scholen 

2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'

individueel of in groepsverband de lezingen kun-
nen bezoeken. Leraren op de deelnemende scholen 
bevorderen het bijwonen van lezingen door deze 
op te nemen in het lesprogramma. Diligentia levert 
zo een bijdrage aan het vergroten van de belang-
stelling voor bètavakken bij scholieren.
Aan elk van de 7 scholen die lid zijn, stelt de 
Maatschappij een Diligentiaprijs voor scholieren 
beschikbaar, bestemd voor de leerling die in het 
examenjaar een uitmuntende prestatie heeft gele-
verd in één van de exacte vakken. De prijs bestaat 
uit een boek met certificaat en geeft het recht 
om vijf jaar de lezingen bij te wonen. De school 
selecteert de prijswinnaar.

Historie
Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte’ werd in 1793 in Den Haag 
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden 
op de hoogte te brengen van de vorderingen van 
de natuurwetenschappen, door voordrachten 
en demonstraties met instrumenten. In de loop 
der jaren legde de Maatschappij een verzameling 
natuurwetenschappelijke instrumenten aan, die nu 
in bruikleen is ondergebracht in het Museon. Een 
selectie van deze instrumenten wordt tentoon-
gesteld in twee vitrines in de bovenfoyer van het 
theater Diligentia. 

Figuur 1: Vitrines voor het tentoonstellen van 

instrumenten uit de collectie in het theater Diligentia. 
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De oorspronkelijke naam uit 1793 werd in 1805 
veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en 
Letterkunde’ en in 1859 gewijzigd in ‘Maatschappij 
voor Natuurkunde’. Sinds 1953 mag de vereniging 
zich Koninklijk noemen.
De eerste jaren vergaderde het gezelschap bij de 
voorzitter aan huis, daarna enige tijd in de zalen van 
de Nieuwe Doelen, waar nu 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 ene stallinge en 
koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 1561 
te kopen. In de loop van de tijd vonden er vele 
verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige 
grote zaal ontstond. In 1985 droeg de Maatschappij 
de exploitatie van het gebouw, wat betreft de 
organisatie van muziek, kleinkunst en andere 
uitvoeringen, over aan de Stichting Kunstkring 
Diligentia. In 2002 gingen het gebouw Diligentia en 
de grond voor een symbolisch bedrag in eigendom 
over naar de gemeente 's-Gravenhage en werd 
door de gemeente begonnen met een totale en 
uiterst noodzakelijke renovatie (gereed in 2004). 

De Maatschappij kan dankzij deze samenwerking 
met de gemeente haar lezingen onder gunstige 
voorwaarden blijven houden in het theater.
Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’ van de 
vereniging, omgeven door een krans van klimop- en 
laurierbladeren, is nog steeds aanwezig op de voor- 
en achtergevel van het gebouw. Het theater is een 
cultureel erfgoed, o.a. de zaal en de gevel staan als 
monument geregistreerd.

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar en geeft twee 
personen recht op toegang tot de lezingen; het bij-
wonen van een lezing door niet-leden kost € 5,- per 
avond. Scholieren en studenten kunnen voor € 7,50 
per jaar lid worden.

Figuur 3: Generator met Gramme-ring. Dit 

instrument kan een hoge gelijkspanning opwekken. 

In 1859 ontwikkeld door A.  Pacinotti. De Belgische 

uitvinder Z.  Gramme maakte een aantal belangrijke 

verbeteringen aan het ontwerp en zo ontstond in 1869 

de generator in de huidige vorm.

Figuur 2: Elektromotor. Zwakstroommodel. De 

verticale beweging van het anker wordt omgezet in 

een draaiing.
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2.2  Jaarverslag over het seizoen 2014-2015

Het verenigingsjaar, dat liep van 1 juli 2014 – 
30 juni 2015 was ook deze keer weer goed 
gevuld met activiteiten en vernieuwingen, 

wat wijst op een bloeiende Koninklijke Maatschappij 
voor Natuurkunde 'Diligentia'. Hieronder volgt een 
overzicht.

Lezingen
Het afgelopen verenigingsjaar telde 17 lezingen, 
2 meer dan de gebruikelijke 15 lezingen. Het sei-
zoen begon ook dit jaar weer met de openbare 
'Kennismakingslezing', deze keer getiteld ‘Kijken in 
de ziel’ door prof. Lamme. Hij legde relaties tussen 
denken en functionele hersenscans, het verschil 
tussen wat wij denken en wat we doen.
De 'Jong Diligentia Lezing' voor middelbare scho-
lieren werd gegeven door prof. Aalders over ‘Crime 
scene investigation’ en alle moderne technieken 
die tegenwoordig bij de forensische opsporing 
gebruikt worden. Aalders maakt gebruik van de 
natuurkunde om zijn observaties in (strafbare) fei-
ten om te zetten. Deze aanpak was herkenbaar voor 
de ruimschoots aanwezige scholieren.
Voor de jaarlijkse ‘Nobelprijs verklaard’ lezing had 
het bestuur gekozen voor de Nobelprijs voor de 
natuurkunde op het gebied van de blauwe LED. 
Prof. Bakkers heeft de fundamenten van halfgelei-
derfysica en de realisatie van LEDs besproken.
Het seizoen werd afgesloten met een extra, the-
matische avond op het gebied van de hernieuwde 
bedreiging die uitgaat van infectieziekten. Deze 
avond werd mogelijk gemaakt door een donatie 
van het erelid en voormalig voorzitter prof. Van 
Furth. Tijdens deze avond behandelde prof. Migliori 
uit Italië de toenemende resistentie van tuberculose 
voor de beschikbare medicijnen, en prof. de Jong 
gaf een update over de internationale maatregelen 
die momenteel genomen worden tegen de wereld-
wijde uitbraak van virale epidemieën.
Van de meeste lezingen vindt u verslagen en/of ach-
tergrondsinformatie in het jaarboek. Het bestuur 
is verheugd dat ook dit jaar sprekers de moeite 

hebben genomen om naast het verzorgen van een 
lezing een schriftelijke bijdrage te leveren.
De zaal was dit jaar bij de lezingen weer goed 
gevuld, met gemiddeld 200-300 toehoorders.

Excursie
De jaarlijkse excursie ging op 12 november 
2014 naar het Nanolaboratorium MESA+ van de 
Universiteit Twente. Vanwege de afstand en een 
vol programma werd het een lange dag voor de 
bijna 50 deelnemers. De rondleiding en lezingen 
tijdens deze dag lieten zien wat er nodig is om tot 
de nieuwste hoogstandjes te komen op het gebied 
van met nanotechnologie en micro elektronica 
gerealiseerde minuscule sensoren in een medisch-
diagnostische setting. Het bezoek sloot aan op de 
lezingen bij Diligentia van prof. Van der Wiel en prof. 
Blank in het vorige seizoen.

Ledenbestand
Tijdens het seizoen werden 43 nieuwe leden geno-
teerd. Er waren 30 opzeggingen. Aan het einde van 
het seizoen waren er 485 leden en 7 collectieve 
schoollidmaatschappen van middelbare scholen in 
Den Haag. Meer informatie over lidmaatschappen 
en contributie is te vinden op pagina 149 e.v.
Het ledenaantal is over de afgelopen jaren bezien 
licht gestegen.

Diligentiaprijs voor scholieren
Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor een scholier met 
uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitgereikt 
op elk van de zeven Haagse scholen die lid zijn van 
Diligentia. Foto’s met namen van de prijswinnaars, 
staan op bladzijde 153 van het jaarboek.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd op 1 december 
2014 gehouden. Hierbij werd de zittingstermijn van 
de bestuursleden Kalff, Kuijken, Sterk, Vogtländer 
en Weijma verlengd.
De financiële situatie van de vereniging is gezond, 
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het gevoerde financiele beleid werd goedgekeurd 
door de kascommissie. De contributie behoefde 
geen aanpassing.

Bestuur
Het bestuur bestond het hele verenigingsjaar uit 
8 personen: Peter Sterk (voorzitter), Marie-José 
Blankwater, Anton Kalff, Joost Vogtländer, Hette 
Weijma, Peter Hoogeboom, Jan Andringa en Koen 
Kuijken.
Het bestuur kwam dit seizoen vier maal in 
vergadering bijeen, inclusief de belangrijke 
groslijstvergadering in januari, waarin het lezin-
genprogramma voor het nieuwe seizoen wordt 
samengesteld.

Gezicht naar buiten: website
Het gezicht van de vereniging naar buiten toe 
werd gemoderniseerd door middel van de geheel 
vernieuwde website (www.natuurwetenschappen-
diligentia.nl). Hierop zijn nu ook voor het eerst 
integrale video-opnames te vinden van gegeven 
lezingen. Hierdoor kunnen onze leden de lezingen 
ook thuis (nogmaals) bekijken.
Op de website zijn dit jaar originele verslagen 
opgenomen van vier Nobelprijswinnaars die bij 
Diligentia voor 1950 één of meer lezingen hebben 
gehouden (Van der Waals in 1874, Lorentz in 1890, 
Einthoven in 1895 en Zernike in 1949). De bijdrage is 
gemaakt door Nena Mulder en Jamaica van Proosdij 
(Reinwardt Academie, Amsterdam), stagiaires bij 
Gisèle van Eick (Museon). Zij hebben in het voorjaar 
van 2015 de presentatie van instrumenten in de 
vitrines verzorgd. Deze staat dit jaar in het teken van 
de Nobelprijswinnaars.

Overig
Het bestuur werd dit jaar benaderd door de 
Stichting Elise Mathilde Fonds en de Commissie 
Maatschappelijke Cohesie Noorderheide. Deze 
stellen jaarlijks het Landgoed Noorderheide in 
Vierhouten voor enkele dagen ter beschikking aan 
de onderzoeksgroep van één van onze sprekers. De 
onderzoekers kunnen dan in alle rust een retraite 
houden ter bevordering van hun gezamenlijke 
onderzoeksactiviteiten. De heer Kiewiet de Jonge 
is voorzitter van Noorderheide en tevens lid van 
Diligentia. Hij heeft op de algemene ledenver-
gadering van 1 december 2014 een toelichting 
gegeven. Dit jaar is de keuze van de Stichting en de 
Commissie gevallen op de groep van prof. Brussaard 
van het NIOZ op Texel.
Tenslotte vond er halfjaarlijks contact plaats tussen 
de voorzitter van het bestuur en de directeur van 
Theaters Diligentia en Pepijn, waarbij van beide 
zijden de gastvrijheid, voorzieningen en activiteiten 
tot tevredenheid werden afgestemd.

Het bestuur
september 2015
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2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2015 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
 

Rutger Coerkamp van het Vrijzinnig-Christe-
lijk Lyceum ontvangt de prijs uit handen van 
wiskundedocent en Diligentiabestuurslid 
Anton Kalff.

Anouk Portengen van het Christelijk 
Gymnasium Sorghvliet ontvangt de prijs 
uit handen van conrector Joke Hagoort.

Maaike Kempeneers van het Maerlant 
Lyceum ontvangt de prijs uit handen van 
scheikundedocent Christel Hayen.

Simon Kalker van het Gymnasium Haganum kreeg 
de prijs voor zijn projectwerkstuk 'Het bouwen van 
je eigen buizenversterker'.
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Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2015

Kim van den Houten (geen foto beschikbaar) van het 
Segbroekcollege heeft de prijs gewonnen voor haar 
prachtige cijfers voor exacte vakken: een tien voor 
wiskunde B, en negens voor natuur- en scheikunde.

Het prijswinnende HiSPARCteam van het Sint-
Maartenscollege, v.l.n.r.: Justin van Dongen, Pieter 
Braat, Shady Gaber, natuurkundedocent Thijs de 
Jong, Simon Overeem, Christopher de Koning en 
Jens van der Helm.
Uitleg over het HiSPARC project (detectie van hoog-
energetische buitenaardse deeltjes met speciale 
ontvangers op daken van deelnemende scholen) 
werd in het seizoen 2004/2005 gegeven in de lezing 
van prof. Van Baal.

Marlo Barnard (midden) won de prijs op het Haags 
Montessori Lyceum. Links rector Henriette Boevé en 
rechts wiskundedocent Marc Kuijpers.
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Diligentia prijswinnaars 2005 -2015
Jaar School Naam
2005 VCL Britt van Pelt

Sorghvliet Michiel Kosters
Hok San Yip

2006 VCL Mink Verbaan
Sorghvliet Bryan Tong Minh

2007 VCL Bram Doedijns
Sorghvliet Joen Hermans
Maerlant Lisette van Niekerk

2008 VCL Maarten Kieft
Sorghvliet Just Ruitenberg
Maerlant Drian van der Woude

2009 VCL Irfan Dogan, Eric Schols
Sorghvliet Wiet van Lanschot
Maerlant Saskia Camps
Segbroek Nadia Petkova
Haganum Annelotte Mudde 

2010 VCL Boris de Graaff
Sorghvliet Pieter van Loenen
Maerlant Rosa Sterkenburg
Segbroek Paul van de Vijver
Haganum Leon Loopik

2011 VCL Viktor van der Valk
Niels Hunck

Sorghvliet Pieter Potuijt
Maerlant Vyaas Baldew
Segbroek Ahlem Halim
Haganum Folkert Kuipers

Jaar School Naam
2012 VCL Matthijs Hermans

Sorghvliet Salomon Voorhoeve
Maerlant Floris Swets
Segbroek Carlo Hoogduin
Haganum Chiara Kessler
St-Maartens Roos de Blécourt

2013 VCL Toon Jacobson
Sorghvliet Tammo Zijlker
Maerlant Lisanne Nijdam
Segbroek Huib Versteeg
Haganum Eva Janssens
St-Maartens Harm Brouwer
HML Mike Radersma

2014 VCL Sjoerd Berning
Sorghvliet Daan Touw
Maerlant Jessica Aduana
Segbroek Bryan van Wijk
Haganum Naori Scheinowitz
St-Maartens Bas Dorsman
HML Eline Bakker

2015 VCL Rutger Coerkamp
Sorghvliet Anouk Portengen
Maerlant Maaike Kempeneers
Segbroek Kim van den Houten
Haganum Simon Kalker
St-Maartens Pieter Braat

Justin van Dongen
Shady Gaber
Jens van der Helm
Christopher de Koning
Simon Overeem

HML Marlo Barnard

Schoolnamen voluit:
VCL:  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Sorghvliet: Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Maerlant:  Maerlant Lyceum
Segbroek:  Segbroek College
Haganum:  Gymnasium Haganum
St-Maartens:  Sint-Maartenscollege
HML:  Haags Montessori Lyceum
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Naamlijst van leden van het dagelijks bestuur van Diligentia

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Van 1793-1859 wisselt het 
voorzitterschap maandelijks

Mr. P.A.R. van Ouwenaller, 
J.F. Eifferts, mr. J.C. van de 
Kasteele, mr. B. van der Haer, 
G.J. van der Boon Mesch, 
mr. G.W. Verwey Mejan, 
mr. A.G.C. Alsche, jhr.mr. A.J. v.d. 
Helm, dr. A. Vrolik

Mr. P.A.R. van Ouwenaller,
mr. B. van der Haar

Dr. A. Vrolik  1859-1882
R.A.W. Sluiter  1882-1885

Dr. G.H. Muller  1840-1885 Dr. G.H. Muller  1840-1885

Dr. L.J. Egeling  1885-1888
W.C.A. Staring  1888-1893
R.A.W. Sluiter  1893-1898
N.Th. Michaelis  1898-1904

Dr. G.J.M. Coolhaas  1885-1919 Dr. G.J.M. Coolhaas  1885-1919

Dr. E.H. Groenman  1904-1921
J.H. Beucker Andreae  1921-1926
D. Hannema  1926-1931
Prof.dr. J. Kraus  1931-1934 

E.F. Hardenberg  1919-1949 E.F. Hardenberg  1919-1949

Dr. A. Schierbeek  1934-1959
Prof.dr. ir. J.L. van Soest  1959-1969
Prof.ir. IJ. Boxma  1969-1980
Ir. M.J. Bottema  1980-1982
R.R. Drion  1982-1984

Dr. W.P.J. Lignac  1949-1984 Dr. W.P.J. Lignac  1949-1969
Drs. C. van den 
Brandhof  1969-1982

Ir. M.J. Bottema2) 1984-1986
Mw.dr. M.P.M. Erlee  1986-1988
Mr. R.R.J.F.H. Muller  1988-1990 
Dr.ir. G.P. de Loor  1990-1995

Mw. J.W.M. Evers  1984-1999 Dr. E. Talman 1982-1996

Prof.dr. R. van Furth  1995-2013 Mw.dr. G.H. 
Okker-Reitsma  1996-2006 

Drs. R. Arlman  1996-2005
Mr. L. van Solkema  2005-2006 

Prof.dr. P.J. Sterk  2013-hdn Mw.dr. M.J. Blank water 2006-hdn
Drs. A.E.R. Kalff  2006-hdn 

Dr.ir. J.G. Vogtländer  2006-hdn

2.4  Bestuursledenlijsten van Diligentia
Sedert de oprichting op 17 september 17931)

1) De vereniging is opgericht door: 
Mr. F.G. Alsche, mr. P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, dr. J. Covyn Terbruggen.

2) In september 1985 zijn de kunstactiviteiten overgegaan van de Koninklijke Maatschappij naar de 
Stichting Kunstkring Diligentia.
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Overzicht van alle bestuursleden van 1793 tot 1959, ingedeeld naar de bestuursperioden van de 
voorzitters
van tot Bestuursleden 
1793 1859 (in deze periode wisselt het voorzitterschap maandelijks) Mr. P.A.R. van Ouwenaller, 

J.F.  Eifferts, mr. J.C. van de Kasteele, mr. B. van der Haer, G.J. van der Boon Mesch, 
P.K. van der Goes, J. van Cleef, mr. F.G. Alsche, L.A. van Meerten, dr. J. Covyn Terbruggen, 
R. Wilding, mr. P. van Buren, dr. P. de Riemer, J. Meerman, A. van Linden van den Heuvell, 
J.  Scheltema, mr. J.C. van de Kasteele, ds.  R.P. van de Kasteele, H. van Roijen, S.P.  van 
Swinden, E. Canneman, dr. E.J. van Maanen, mr. D.J. Heene man, mr. G.W. Verwey Mejan, 
L.C.R. Copes van Cattenburch, J.G.P. Certon, dr. G. Simons, mr. A.G.C. Alsche, jhr. L. de Witte 
van Citters, B.F. baron van Verschuer, jhr.mr. A.J. van der Helm, jhr.mr. H.J. Caan, jhr. F. de 
Stuers, F.C. List, jhr.mr. M.W. de Jonge van Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C. Rijk, 
dr. A. Vrolik, mr. A.J.F. de Bordes

1859 1882 Dr. A. Vrolik (vz), dr. G.H. Muller, E. Canneman, dr. F.J. van Maanen, mr. A.G.C. Alsche, jhr. L. 
de Witte van Citters, jhr.mr. H.J. Caan, D.J.H. Boellaard, mr. A.J.F. de Bordes, W.C.A. Staring, 
mr. P. Elias, F.A.T. Delprat, C.T. van Meurs, jhr. J. Westpalm van Hoorn van Burgh, 
J.M. Obreen, dr. J. Bosscha, dr. H.C. Kips, R.A.W. Sluiter, dr. H. van Capelle, dr. M. Salverda

1882 1885 R.A.W. Sluiter (vz), dr. G.H. Muller, W.C.A. Staring, C.T. van Meurs, dr. J. Bosscha, dr. H. van 
Cappelle, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, dr. L.J. Egeling, F. de Bas, J. van Rijn van 
Alke made

1885 1888 Dr. L.J. Egeling (vz), dr. G.J.M. Coolhaas, W.C.A. Staring, R.A.W. Sluiter, dr. E.H. Groenman, 
jhr.dr. E.J.G. Everts, J. van Rijn van Alkemade, F. de Bas, mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok

1888 1893 W.C.A. Staring (vz), dr. G.J.M. Coolhaas, R.A.W. Sluiter, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. 
Everts, dr. L.J. Egeling, J. van Rijn van Alkemade, mr. R. Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, 
P.C. Evers, dr. B. Carsten

1893 1898 R.A.W. Sluiter (vz), dr. G.J.M. Coolhaas, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. 
Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, N.Th. Michaelis, dr. R.S. Tjaden Modderman, dr. H. 
de Zwaan

1898 1904 N.Th. Michaelis (vz), dr. G.J.M. Coolhaas, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. 
Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, dr. R.S. Tjaden Modderman, dr. H. de Zwaan, 
E.K.G. Rose

1904 1921 Dr. E.H. Groenman (vz), dr. G.J.M. Coolhaas, E.F. Hardenberg, jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. 
Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, dr. H. de Zwaan, B.K.G. Rose, dr. T.W. Beukema, dr. H.J. 
Veth, J.H. Beucker Andreae, 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

1921 1926 J.H. Beucker Andreae (vz), E.F. Hardenberg, D. Hannema, jhr. W. Witsen Elias, dr.  A.H. 
Borgesius, ir. A. Vroesom de Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart, dr. H.J. Coert, W.C.J. Smit, 
prof.dr. J. Kraus

1926 1931 D. Hannema (vz), E.F. Hardenberg, dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr.  H.J. Coert, 
W.C.J. Smit, prof.dr. J. Kraus, dr. A. Schierbeek, ir. A.Th. Kapteyn, mr. W.C. Beucker Andreae

1931 1934 Prof.dr. J. Kraus (vz), dr. A.H. Borgesius, E.F. Hardenberg, G. Doorman, dr.  H.J. Coert, 
dr. A. Schierbeek, mr. W.C. Beucker Andreae, mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman

1934 1959 Dr. A. Schierbeek (vz), E.F. Hardenberg, dr. W.P.J. Lignac, dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, 
dr. H.J. Coert, prof.dr. J. Kraus, mr. W.C. Beucker Andreae, mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. 
Voerman, J.J. Rambonnet, prof.ir. J.A. Grutterink, Y. van Wijngaarden, S.J. van den Bergh, 
dr. J.N. Elgersma, ir. H.J.M.W. de Quartel, dr.ir. J.A. Ringers, F. Hijmans, dr. J.N. van den Ende, 
mr. W.J. Cardinaal, ir. J.M. Op den Orth, prof.dr.ir. J.L. van Soest, ir. A.H. Kerstjens, dr. K.T.A. 
Halbertsma
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158

Diligentia bestuursleden vanaf 1959

van tot naam

1959 1963 Prof.dr. L. van der Pijl
Dr. K.T.A. Halbertsma

1959 1998 Mw.dr. M.P.M. Erlee

1963 1975 Ir. G. van Iterson

1963 1972 Mw.ir. H.F. Hazewinkel

1965 1984 Ir. O.A.E. Wijnmalen

1968 1985 Prof.ir. Y. Boxma

1969 1982 Drs. C. van den Brandhof

1972 1983 Ir. J.H. van der Torren

1972 1984 R.R. Drion

1975 1988 Ir. M.J. Bottema

1980 1990 Mr. R.R.J.F.H. Muller

1981 1996 Dr. E. Talman

1982 1986 Dr. H.H. Cohen

1983 1985 P.M. Houpt

1983 1998 Dr.ir. G.P. de Loor

1984 1998 Ir. P. Waasdorp

1986 1990 Dr. W. Bijleveld

1987 2013 Prof.dr. R. van Furth

1990 1994 Prof.dr. P. Sevenster

1990 2004 Dr. P.N.J. Wisse

1990 2007 Mr. L. van Solkema

1994 2005 Drs. R. Arlman

1996 2005 Prof.dr. E. van der Meijden

1996 2005 Prof.dr. R.R.P. de Vries

1996 2006 Mw.dr. G.H. Okker-Reitsma

van tot naam

1998 Prof.ir. P. Hoogeboom

1999 Dr. H. Weijma

2004 Mw.dr. M.J. Blankwater

2005 Drs. A.E.R. Kalff
Prof.dr. P.J. Sterk
Dr.ir. J.G. Vogtländer

2007 Mr. J.W. Andringa

2008 Prof.dr. K.H. Kuijken
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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

2.5  Alfabetisch register van de voordrachten 
in de periode 1985-2015

Naam Seizoen Titel van lezing vak

A
Aalders, prof.dr.ing. M.C.G. 2014/2015 Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zaken M
Abrahams, prof.dr. J.P. 2004/2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C
Acket, prof.dr. G.A. 1994/1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N
Ale, prof.dr. B.J.M. 2004/2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T
Andel, dr. M.V. van 1999/2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X
Attema, ir. E.P.W. 1987/1988 Aardobservatie met de ERS-1 satelliet van de Europese Ruimtevaart 

Organisatie ESA
T

B
Baal, prof.dr. P.J. van 1993/1994 In afwachting van het zesde quark N
Baal, prof.dr. P.J. van 2004/2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling N
Baar, prof.dr.ir. H.J.W. de 2005/2006 De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische 

Oceaan
B

Baede, dr. A.P.M. 2000/2001 De invloed van de mens op het klimaat A
Bailes, prof.dr. M. 2006/2007 The most evil stars in the universe S
Bais, prof.dr.ir. F.A. 2008/2009 Keerpunten in de natuurwetenschappen X
Bakels, mw.prof.dr. C.C. 1997/1998 Biologie in de archeologie B
Bakker, prof.dr. H.J. 2008/2009 Proton-estafette in water N
Bakker, prof.dr. K. 1985/1986 De economie in de biologie:optimaliseringsproblemen bij orga-

nismen
B

Bakkers, prof.dr. E.P.A.M. 2014/2015 LED, de lichtbron die blijft N
Ballieux, prof.dr. R. 1988/1989 Psyche, hersenen en immuunsysteem M
Barthel, dr. P.D. 1992/1993 De verste verten in het heelal S
Beckers, dr. G.J.L. 2004/2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak B
Beenakker, prof.dr. C.W.J. 2003/2004 Chaotische elektronen N
Bekkum, prof.dr.ir. H. 1995/1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend aantal 

toepassingen
C

Benthem, prof.dr. J.F.A.K. 
van

2006/2007 Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, beta 
en gamma

X

Bentvelsen, prof.dr. S.C.M. 2012/2013 De jacht naar het Higgs deeltje N
Berends, prof.dr. F.A. 1999/2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N
Berends, prof.dr. F.A. 2006/2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld X
Berg, prof.dr.ir. A. van den 2011/2012 Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg T
Berg, prof.dr.ir. J. van den 2014/2015 Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuw T
Bergshoeff, prof.dr. E.A. 2011/2012 Quantum zwaartekracht N
Berkhuijsen, dr. E.M. 1986/1987 De Andromedanevel S
Beukers, prof.dr. H. 1996/1997 De introductie van westerse geneeskunde in Japan M
Bickelhaupt, prof.dr. F.M 2013/2014 Moleculaire architectuur, wetsovertreding en theoretische chemie C
Bijker, prof.dr.ir. E.W. 1988/1989 Veilig achter los-opgestoven zand G
Bijvoet, prof.dr. O.L.M. 1992/1993 Omgaan met botarmoede M
Blank, prof.dr.ir. D.H.A. 2013/2014 Nanotechnologie: van idee naar product N
Blij, prof.dr. F. van der 1989/1990 Rekenen en tekenen met getallen W
Boddeke, dr. R. 1994/1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B

Diligentia beschikt over een register van lezingen 
die zijn gehouden sedert 1872. Onderstaande lijst 
betreft de lezingen die in de afgelopen 30 jaar bij 
Diligentia zijn gehouden. De titel van de bijdrage in 
het jaarboek wijkt soms af van de oorspronkelijke 
titel van de lezing. In die gevallen is zoveel mogelijk 
de titel van de bijdrage in het jaarboek vermeld. Voor 
informatie over oudere lezingen wordt verwezen 
naar de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Bolhuis, prof.dr. J.J. 2004/2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B
Boom, prof.dr. R. 2008/2009 IJzer: meester der metalen? T
Bouwmeester, prof.dr. D. 2008/2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N
Bovenberg, mr.dr. J.A. 2009/2010 Eigendom van DNA X
Braakman, mw.prof.dr. L.J. 2014/2015 De chaperones van eiwitten: zonder hen geen leven C
Brabander, mw.dr. E.E.M. de 2001/2002 Gecontroleerde vertakking in macromoleculen C
Brakefield, prof.dr. P.M. 2005/2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen B
Brakman, prof.dr. P. 1992/1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van 

vetachtige stoffen en bindweefsel
M

Brand, prof.dr. J.F.J van den 2013/2014 Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijd N
Bree, dr. P.J.H. van 1985/1986 Over soortvorming bij walvissen B
Brongers, dr. J.A. 1986/1987 Het natuurwetenschappelijk onderzoek van archeologisch kera-

miek
X

Brouwer, prof.dr. A. 1992/1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
Brunekreef, prof.dr.ir. B. 2007/2008 Fijn stof X
Brussaard, mw.prof.dr. C.D.P. 2014/2015 Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatverandering B
Bruyn, prof.dr. A.G. de 2004/2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: LOFAR 

en de epoche van reïonisatie
S

Buchem, prof.dr. M.A. van 2009/2010 Het brein in beeld: neuroradiologie M
Buhrman, prof.dr. H.M. 2004/2005 Quantum computing T/W

C
Casimir, prof.dr. H.B.G. 1985/1986 De geschiedenis van de quantummechanica N
Clevers, prof.dr. H.C. 2012/2013 Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde? M
Cloetingh, prof.dr. S.A.P.L. 2005/2006 Plaattektoniek en aardse risico’s G
Cohen Stuart, prof.dr. M.A 2009/2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen C
Cohen, prof.dr. A. 1987/1988 De relatie tussen het foneem en het fysisch signaal N
Coutinho, dr. R.A. 1985/1986 De epidemiologie van AIDS M
Craats, prof.dr. J. van de 1991/1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden 

van de muziek
W

D
Daan, dr. S. 1993/1994 Slapen en waken, regeling en functie B
Daan, prof.dr. S. 2003/2004 Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by light? B
Dalen, prof.dr. D. van 1992/1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W
Damhuis, ing. M.H. 1998/1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving N
Dicke, prof.dr. M. 2004/2005 Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten 

lijfwachten recruteren 
B

Dieks, prof.dr. D.G.B.J. 1997/1998 Bohr en Bell N
Dijk, ir. A. 1986/1987 Informatica en natuurlijke taal W
Dijkgraaf, prof.dr. R.H. 2000/2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N
Dijkgraaf, prof.dr. R.H. 2004/2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N
Dik, prof.dr. J. 2011/2012 Herkomst en veroudering van kunstwerken C/T
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van 1995/1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van 2012/2013 Water in de ruimte S
Dogterom, mw.prof.dr. A.M. 2002/2003 Bio-assembly: force generation by microtubules N
Dokkum, prof.dr. P. van 2011/2012 De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels S
Doorman, prof.dr. S.J. 1985/1986 Wetenschapsfilosofie X
Dorland, dr. R. van 2012/2013 De menselijke factor bij klimaatverandering A
Drent, prof. R.H. 1991/1992
Drent, prof.dr. E. 1999/2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C
Drenth, prof.dr. J. 1988/1989 De verrassende werking van enzymen B
Driel,  prof.dr. R. van 2011/2012 Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen? B
Duijn, mw.prof. dr. C.M. van 2003/2004 De jacht op ziektegenen M

E
Eb, prof.dr. A.J. van der 1995/1996 Gentherapie M
Ebert, mw.prof.dr. U.M. 2005/2006 Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren groeien 

en vertakken
N

Eiben, prof.dr. A.E. 1999/2000 Evolutionary computing T
Eisma, dr. D. 1985/1986 Geologie van de Noordzee G
Engelen, prof.dr. J.J. 2001/2002 Antares: een detector voor kosmische neutrino’s N
Erkelens, prof.dr. D.W. 1996/1997 Van Vetten en Vaten M
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Naam Seizoen Titel van lezing vak

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

terpen
S

Falkenburg, prof.dr. J.H.F. 2004/2005 Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek M
Fehr, dr. S. 2010/2011 Quantum information-theory and cryptography W
Feringa, prof.dr. B.L. 2007/2008 Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren C
Ferrari, dr. M.D. 1991/1992 Migraine en cluster hoofdpijn M
Ferrari, prof.dr. M.D. 2010/2011 Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte M
Fibbe, prof.dr. W.E. 2006/2007 Stamcelbehandeling: feiten en beloften M
Fodde, prof.dr. R. 2002/2003 De moleculaire basis van darmkanker: van gen tot genezing M
Fouchier, prof.dr. R.A.M. 2012/2013 Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus M
Frankena, prof.dr.ir. H.J. 1998/1999 Optische interferometrie N
Franx, prof.dr. M. 1999/2000 De toekomst van de Sterrenkunde S
Frenkel, prof.dr. D. 2003/2004 Eerste fasen van kristalvorming N
Frenken, prof.dr. J.W.M. 1999/2000 Oppervlakken in beweging N
Frens, prof.dr. G. 1987/1988 Grensvlakscheikunde: tussen chemie en industrie C
Frijns, prof.dr.ir. J.H.M. 2011/2012 Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing 

en sociale impact
M

G
Geer, mw.prof.dr. S.A. van de 2003/2004 Zeker toeval W
Gemert, dr.ir. M.J.C. van 1989/1990 Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen M
Gen, prof.dr. A. van der 1996/1997 De relatie tussen voeding en kanker M
Gittenberger, prof.dr. E. 2007/2008 De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief B
Goulmy, mw.prof.dr. E.A.J.M. 2005/2006 Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker M
Greenberg, prof.dr. J.M 1992/1993 Laboratorium Astrofysica S
Griessen, prof.dr. R.P. 1988/1989 Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik? N
Griessen, prof.dr. R.P. 2010/2011 Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in metalen N
Griffioen, dr. J. 1995/1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G
Grind, prof.dr.ir. W.A. van de 1990/1991 Natuurlijke en artificiële intelligentie X
Groen, mw.dr. K. 1997/1998 Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt Research 

Project
X

Groeneveld, prof.dr. E.R. 1987/1988 Criminalistiek, meer kunst dan kunde? N
Groot, prof.dr. H.J.M. de 2002/2003 Biofysische organische chemie C
Groot, prof.dr. H.J.M. de 2011/2012 Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof C
Grootendorst, prof.dr. A.W. 1998/1999 De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een probleem W
Grootenhuis, dr. P.D.J. 1996/1997 Moleculen modelleren met computers C
Grünwald, prof.dr. P.D. 2011/2012 Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B. W

H
Haan, prof.dr.ir. F.A.M. de 1996/1997 Gevaren van bodemverontreiniging G
Hagoort, prof.dr. P. 2008/2009 Dwalen in de taaltuin. Het sprekend brein: over taal en hersenen X
Halsema, drs. D. van 1994/1995 Radar interferometrie vanuit de ruimte N
Hamoen, dr. L.J. 2014/2015 Finding the corners in a cell M
Hanssen, prof.dr.ir. R.F. 2009/2010 Geofysica vanuit de ruimte G
Hecke, prof.dr. M. van 2014/2015 Mechanische metamaterialen N
Heijnen, prof.dr.ir. J.J. 2009/2010 De cel als chemische fabriek C
Heijst, prof.dr.ir. G.J.F. van 2006/2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N
Heise, dr. J. 1993/1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Helden, dr. R.P.C. van 1985/1986 Het ontstaan van de chemische elementen C
Helmerhorst, prof.dr. F.M. 2010/2011 Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie M
Hendrickx, dr. J.J.P. 1990/1991 Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia M
Hermans, prof.dr. L.J.F. 1996/1997 Voortbewegen op eigen kracht N
Herschberg, prof.dr. I.S. 1986/1987 Doordringbaarheid van computersystemen T
Herschberg, prof.dr. I.S. 1987/1988 De doordringbare computer T
Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van 2010/2011 Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip C
Heuvel, prof.dr. E.P.J. van den 2005/2006 Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren S
Hilgenkamp, prof.dr. J.W.M. 2009/2010 Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje N
Hilgevoord. prof.dr. J. 1988/1989 Het vreemde van de quantummechanica N
Hoeijmakers, prof.dr. J.H. 2007/2008 Hoe tikt de biologische klok? M
Hoekman, dr.ir. D.H. 1999/2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T
Hoekstra, prof.dr. P. 2003/2004 Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag G
Hoekstra, prof.dr. R.F. 1998/1999 Sex: een evolutionair raadsel? B
Hoekstra, prof.dr. R.F. 2006/2007 Evolutie van genetische transmissie B
Hof, prof.dr. M.W. 1987/1988 Herstel na hersenbeschadiging M
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Hofstraat, prof.dr. J.W 2005/2006 Moleculaire geneeskunde M
Hol, prof.dr. W.G.J. 1990/1991 Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van geneesmid-

delen
M

Hollander, prof.dr. A.P. 2002/2003 Grenzen aan het fysieke prestatievermogen X
Honing, prof.dr. H.J. 2014/2015 Wat maakt ons muzikale dieren? X
Hooff, prof.dr. J.A.R.A.M. van 2000/2001 Macht: een vergelijkend-ethologische benadering B
Hooft, prof.dr. G. ‘t 1990/1991 Unificatie theorieën van de natuurkrachten N
Hooft, prof.dr. G. ‘t 1993/1994 De zwaartekracht N
Hoogeboom, ir. P. 1991/1992 Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen T
Hoogendoorn, prof.dr.ir. S.P. 2012/2013 De kracht van de massa N/X
Hoogenraad, prof.dr. C.C. 2013/2014 Geheugen en synaptische plasticiteit M
Horn, dr. L.J. van den 1988/1989 Fysica van Supernovae S
Horzinek, prof.dr. M.C. 1993/1994 Aids bij de kat B
Houtsma, prof.dr. A.J. 1995/1996 Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen T
Hovenier, prof.dr. J.W. 1990/1991 De atmosferen van de planeten S
Hueting, dr. R. 1989/1990 Het milieu als economisch goed D
Huizinga, dr. T.W.J. 1995/1996 Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten, 

matige winst voor patiënten
M

Hulst, prof.dr. H.C. vd 1985/1986 Kometen S
Hummelen, prof.dr. J.C. 2012/2013 De onstuitbare opmars van zonne-energie C

I
Icke, dr. V. 1987/1988 De kleinste deeltjes en de grootste knal S
Icke, prof.dr. V. 2007/2008 De toekomst van het Heelal S
Ingen Schenau, prof.dr.ir. 
G.J. van

1991/1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T

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

J
Jacobs, prof.dr. B.D.F. 2011/2012 Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden W/X
Jansen, prof.dr. F.W. 2013/2014 Minimaal invasieve chirurgie M
Jansen, prof.dr. J.A. 2004/2005 Biomaterialen en tissue engineering M
Janssen, ir. H.J.T. 1998/1999 DNA onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X
Janssen, ir. W.P.S. 1998/1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T
Janssen, prof.dr. T.W.J. 2011/2012 Quasikristallen C
Jetten, prof.dr.ir. M.S.M. 2011/2012 Ontdekking van “onmogelijke” microben in de koolstof- en stik-

stofcyclus
B

Jochemsen, dr. R. 1996/1997 Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysica N
Jong, prof.dr. M.D. de 2014/2015 Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen? M
Jong, prof.dr. T. de 2003/2004 Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde S
Jongh, mw.dr. P.E. de 2012/2013 Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof C
Jongh, prof.dr. L.J. de 1993/1994 Fysische en chemische nanostructuren N
Jonker, prof.dr. P.P. 2009/2010 Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwen T
Joosse-van Damme, 
mw.prof.dr. E.N.G.

1987/1988 Oecotoxicologische effecten van zware metalen in bodemlevens-
gemeenschappen

B

K
Kamminga, ir. C. 1989/1990 Omtrent sonar bij dolfijnachtigen B
Katan, prof.dr. M.B. 1997/1998 De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonen M
Kattenberg, dr. A. 1992/1993 De rol van de oceanen in het klimaat A
Kayen, dr. A.H.M. 1999/2000 Recycling van kunststoffen C
Kijne, prof.dr. J.W. 1999/2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B
Kleingeld, dr. J.C. 1998/1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C
Klijn, dr. F. 2007/2008 Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een veran-

derende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke maatregelen
G

Klis, prof.dr. M.B.M. van der 2014/2015 Neutronensterren en zwarte gaten: effecten van sterke zwaarte-
kracht

S

Kloet, prof.dr. E.R. de 2000/2001 Stress in de hersenen M
Knijff, dr. P. de 2001/2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M
Knijff, prof.dr. P. de 2009/2010 DNA-onderzoek bij misdrijven M
Knook, prof.dr. D.L. 1989/1990 Wat leert ons veroudering? M
Koeze, dr.ir. P. 1987/1988 Techniek en vormgeving van de nieuwste Nederlandse bankbiljet-

ten
T

Koning, dr. F. 2003/2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M
Koningsberger, prof.dr.ir. D.C. 1990/1991 Structuuropheldering met EXAFS C
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Kooij, prof.dr.ir. H. van der 2013/2014 Mens en robot in beweging T/M
Koop, dr.ir. H. 1996/1997 Oerwouden van Europa B
Kooter, dr. J.M. 2008/2009 Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheid B
Kooyman, prof.dr. S.A.L.M. 1990/1991 Verdwijnende tropische regenwouden B
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P. 2001/2002 De science en fiction van nanotechnologie T
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P. 2013/2014 Quantummechanica en Majorana-deeltjes N
Kowalchuk, prof.dr. G.A. 2007/2008 Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem B
Kraak, mw.dr. S.B.M. 2003/2004 Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B
Kroes, prof.dr. G.J. 2013/2014 Moleculaire dynamica op basis van quantumchemie C
Kroon, mw.prof.dr.ir. M. 2013/2014 Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomst C
Kroonenberg, prof.mr.dr. S.B. 2000/2001 De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegelstij-

ging
G

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

B

Kruit, prof.dr. P.C. van der 1996/1997 De nieuwe kijk op melkwegstelsels S
Kuenen, prof.dr. J.G. 2000/2001 Over leven en technologie B
Kuijken, prof.dr. H.K. 2001/2002 Zwaartekrachtlenzen en de ontdekking van een baby-melkweg-

stelsel
S

Kuijpers, prof.dr. J.M.E. 2006/2007 Gravitatiegolven S
Kuipers, prof.dr. H 1993/1994 Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond? M
Kuipers, prof.dr. L. 2014/2015 Nanofotonica: een schijnbaar onmogelijk lichtspel N
Kuipers, prof.dr.ir. J.A.M. 2010/2011 Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes C
Kuis, prof.dr. W. 1999/2000 Autologous hemopoietic stem cell transplantation in 12 cases with 

refractory juvenile idiopathic arthritis
M

Kuppeveld, prof.dr. F.J. van 2013/2014 Ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen tegen enterovirussen M

L
Laane, prof.dr. R.W.P.M. 2001/2002 Een zee van verbindingen B
Laat, prof.dr. S.W. de 1992/1993 Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke 

organismen
B

Laat, prof.dr. W. de 2014/2015 The complex transcription regulatory landscape of our genome B
Lambrecht, prof.dr. B. 2012/2013 Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie M
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M. 1994/1995 Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood S
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M. 2008/2009 Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop S
Lamme, prof.dr. V.A.F. 2014/2015 Controle, vrije wil en andere kletskoek M
Lammerts van Bueren, dr. W.M. 1985/1986 Analyse van de samenhang tussen kwalitatieve variabelen W
Leeuw, dr. F.A. de 1990/1991 De veranderende samenstelling van de atmosfeer A
Leeuw, dr. G. de 1998/1999 Atmosferische effecten op waarnemingen over zee A
Leeuw, dr. M.W. 2003/2004 Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een nieuw 

jasje
X

Leeuwen, dr. F.W. van 1998/1999 De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte M
Lemstra, prof. P.J. 1991/1992
Lens, dr.ir. P.N.L. 2002/2003 Technological applications of biological sulphur cycle bioprocesses C
Lenstra, prof.dr. H.W. 2003/2004 Escher en het Droste-effect W
Lenstra, prof.dr. J.K. 1996/1997 Hamiltoncircuits en handelsreizigers W
Linde, prof.dr. F.L. 2007/2008 Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider N
Lohse, prof.dr. D. 2004/2005 Bubble puzzles N
Looijen, prof.dr.ir. M. 1994/1995 Rekenmethoden en rekenmachine W
Lopes Cardozo, prof.dr. N.J. 2002/2003 Kernfusie: fysica en andere aspecten N
Lopes da Silva, prof.dr. F.H. 1989/1990 Cellulaire effecten van de enkefalines M
Louwe Kooijmans, prof.dr. L.P. 2002/2003 Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden X
Lub, dr. J. 1995/1996 Veranderlijke sterren S
Lugtenburg, prof.dr. J. 1992/1993 Zien, licht in ons leven B
Luyendijk-Elshout, mw.prof.
dr. A.M.

1987/1988 De zieke vrouw in de 18de eeuw M

M
Maan, prof.dr.ir. J.C. 2008/2009 Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom? N
Maat, dr. G.J.R. 1997/1998 De voorouders van Willem van Oranje X
Maat, prof.dr. G.J.R. 2013/2014 Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van Spitsbergen M 
Makinwa, prof.dr. K.A.A. 2012/2013 Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst T
Mehlkopf, prof.dr.ir. A.F. 1988/1989 Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRS N
Meijden, prof.dr. E. van der 1995/1996 Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijanden B
Meijer, mw.dr. A.H. 2008/2009 Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem B
Meijer, prof.dr. E.W. 2011/2012 Polymeren in actie: functie en architectuur C
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Meijer, prof.dr. G.J.M. 1993/1994 Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof N
Meijer, prof.dr. G.J.M. 2000/2001 Koude Moleculen N
Melief, prof.dr. C.J. 1994/1995 Afweer tegen kankercellen M
Migliori, prof. G.B. 2014/2015 Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern world M
Mooij, prof.dr.ir. J.E. 2005/2006 Hoe maak je een quantumcomputer? N
Mook, prof.dr. W.G. 1987/1988 Toepassingen van in de natuur voorkomende stabiele isotopen G
Moorman, prof.dr. A.F.M. 2010/2011 Ontwikkeling van het bouwplan van het hart M
Mulder, prof.dr. F.M. 2010/2011 Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomst-per-

spectief
T/N

Mulder, prof.dr.ir. J.A. 2007/2008 Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjes T

N
Nienhuis, prof.dr. G. 1991/1992 Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde N
Nieuwland, dr. D.A. 2002/2003 Analoog modelleren van gebergtevorming G

O
Ommen, dr.ir. B. van 2005/2006 Voedsel van topkwaliteit X
Ommen, prof.dr. G.J.B. van 1998/1999 Genoom en geneeskunde M
Oort, prof.dr. F. 1996/1997 Grote getallen W
Oosterkamp, prof.dr.ir. T.H. 2014/2015 De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische 

vorming
N

Oosterom, prof.dr.ir. P.J.M. van 2004/2005 Van kaarten naar geografische informatiesystemen X
Osterhaus, dr. A.D. 1986/1987 Monoclonale antistoffen B
Osterhaus, prof.dr. A.D.M.E. 2008/2009 Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld M
Overkleeft, prof.dr. H.S. 2005/2006 Uitdagingen in de bio-organische chemie C

P
Pair, dr. C. le 1997/1998 Technorot X
Pater, mw.prof.dr. I. de 2007/2008 Stoffige ringen in ons zonnestelsel S
Peters, dr. R.C. 1994/1995 De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen B
Peters, prof.dr. P.J. 2012/2013 Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld M
Peutz, ir. V.M.A. 1986/1987 De akoestiek van grote concertzalen T
Piersma, dr. T. 2001/2002 Het geheim van de kanoet: waarom veel toendravogels aan zee 

overwinteren en veel wadvogels op de toendra broeden
B

Pijl, prof.dr. H. 2007/2008 Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen M
Ploem, prof.dr. J.S. 1985/1986 Recente ontwikkelingen in de cytometrie N
Polman, prof.dr. A. 2009/2010 Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en het 

Charge Coupled Device (CCD)
N

Portegies Zwart, prof.dr. S.F. 2009/2010 Het tumultueuze leven van sterrenstelsels S
Postma, mw.prof.dr. D.S. 2009/2010 Op zoek naar de genen voor astma en COPD M
Priem, prof.dr. H.N.A. 1993/1994 Buitenaards geweld G
Prinssen, ir. W.C.J.M. 2005/2006 De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia X/T
Putten, prof.dr.ir. W.H. van der 2006/2007 Klimaatverandering en biologische invasies B

Q
Quispel, prof.dr. A. 1986/1987 Symbiotische stikstofverbindingen B

R
Rasing, prof.dr. T.H.M. 2010/2011 Magneten schakelen met de snelheid van het licht N
Ree, prof.dr. J.M. van 1992/1993 Verslaving en lichaamseigen opiaten M
Reinhoudt, prof.dr.ir. D.N. 1991/1992 Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie C
Repping, prof.dr. S. 2013/2014 Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de evolutie M
Ritsema, dr. A.R. 1986/1987 Aardbevingen als bedreiging voor de mens en zijn bouwwerken G
Ritsema, drs. I.L. 1997/1998 Geo-informatica G
Roebroeks, dr. W. 1990/1991 Hoe "Modern" was de Neanderthaler? X
Rombouts, prof.dr. S.A.R.B. 2014/2015 Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en 

dementie
M

Ronda, prof.dr. C.R. 2011/2012 De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing N/T
Rood, prof.dr. J.J. van 1986/1987 Erfelijke factoren bij gezondheid en ziekte M
Roos, prof.dr. A.M. de 2002/2003 Individualisering in de ecologie B
Ruigt, dr. G.S.F. 1994/1995 Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door EEG-

onderzoek bij de rat
M

Russchenberg, dr.ir. H.W.J. 1995/1996 Radaronderzoek van de atmosfeer A
Rutjes, prof.dr. F.P.J.T. 2003/2004 Combinatoriële chemie C
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S
Saarloos, prof.dr.ir. W. van 2005/2006 Spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemen N
Sabelis, prof.dr. M.W. 2009/2010 Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren B
Salemink, prof.dr. H.W.M. 2002/2003 Fotonische kristalstructuren N
Sangster, prof.dr. B. 1990/1991 Milieu, milieuverontreiniging en gezondheid M
Santen, prof.dr. R.A. van 1991/1992 Theoretische aspecten van de heterogene katalyse C
Savenije, prof.dr.ir. H.H.G. 2006/2007 Het meeste valt ernaast (hydrologie) A
Schalm, prof.dr. S.W. 1995/1996 Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop M
Schenk, prof.dr. H. 2001/2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur van 

chocolade
C

Scheutjens, dr.ir. J.M.H. 1986/1987 De structuur van ketenmoleculen in grensvlakken,van laag tot laag N
Schilperoort, prof.dr. R.A. 1991/1992 Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen B
Schoon, mw.dr. G.A.A. 1999/2000 Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden van 

de politie
X

Schoonman, prof.dr. J. 1992/1993 De vaste oxide brandcel C
Schoonman, prof.dr. J. 2000/2001 Nano-structured materials for energy conversion and storage C
Schrijver, prof.dr. A. 2007/2008 Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug W
Schuijff, prof.dr. A. 1987/1988 Prigogine en de evolutie B
Schuiling, prof.dr. R.D. 1997/1998 Het broeikaseffect: voorkomen of genezen? A
Sevenster, prof.dr. P. 1998/1999 Gedragsonderzoek aan paarden B
Sijbesma, prof.dr. R.P. 2006/2007 Bouwen met polymeren C
Sinke, prof.dr. W.C. 2001/2002 Fysica, technologie en toepassing van fotovoltaïsche zonne-energie N
Sinninghe Damsté, prof.
dr.ir. J.S.

2008/2009 Moleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verleden G

Sixma, mw.prof.dr. T. 2008/2009 Eiwitten: structuur een functie geven M
Slagboom, mw.dr. P.E. 1994/1995 Veroudering, biologisch bekeken B
Slagboom, mw.prof.dr. P.E. 2010/2011 Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering M
Smit, dr. J. 1996/1997 Uitsterven door een meteorietinslag G
Smit, prof.dr. B. 2000/2001 Computersimulaties in de chemie C
Smolders, prof.dr. C.A. 1989/1990 Membraantechnologie C
Smorenburg, ir. C. 1992/1993 Toepassing van de geometrische optica bij moderne instrumentele 

ontwikkelingen
N

Snellen, prof.dr. I.A.G. 2012/2013 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Sommerdijk, prof.dr. N.A.J.M. 2014/2015 Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemie C
Spaink, prof.dr. H.P. 2002/2003 Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in cellen B
Spek, prof.dr. P.J. van der 2010/2011 Bioinformatica: van gegevens naar kennis M
Stavenga, dr. D.G. 1986/1987 Facet-ogen: ordelijk en kleurrijk B
Steen, prof.dr. A.F.W. van der 2011/2012 Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk M
Steen, prof.dr. W.J. van der 1989/1990 Waar houdt wijsbegeerte op? X
Stiekema, prof.dr. W.J. 2001/2002 Het genoom van de modelplant Arabidopsis Thaliana B
Stouthamer, dr.ir. R. 1997/1998 Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en maag-

delijke geboorten
B

Straalen, prof.dr. N.M. van 2009/2010 De boom van het leven in de eeuw van de biologie B
Sussenbach, prof.dr. J.S. 1988/1989 Structuur en expressie van Humane groeifactor genen M
Suurmond, prof.dr. D. 1988/1989 Huidkanker, zonlicht en afweermechanismen M
Swaab, prof.dr. D.F. 1988/1989 De klok in onze hersenen M
Swaab, prof.dr. D.F. 2009/2010 De evolutie van onze hersenen M
Swart, dr. H.E. de 1989/1990 Hoe voorspelbaar is het weer? A

T
Terlouw, Dr. J.C. 2013/2014 De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappers X
Tichelaar, ir. P.J. 1988/1989 Vervaardiging van Makkumer aardewerk X
Tieleman, mw.prof.dr. B.I. 2013/2014 Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van veran-

dering
B

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

U
Ubachs, prof.dr. W.M.G. 2013/2014 Zijn natuurconstanten constant? N

V
Vandersypen, prof.dr.ir. L.M.K. 2009/2010 Grafeen: basis voor nieuwe elektronica N
Veefkind, dr. A. 1990/1991 Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van elek-

triciteit
T

Veer, mw.dr. L.J. van ‘t 2005/2006 Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van borst-
kanker

M
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Velthorst, mw.prof.dr. N.H. 2000/2001 Licht in de Chemie C
Veltman, prof.ir. B.P.Th. 1990/1991 Beeldbewerking en patroonherkenning N
Verduyn Lunel, prof.dr. S.M. 2006/2007 Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische biolo-

gische systemen
W

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

C

Verhulst, prof.dr. F. 1993/1994 Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid W
Verloove-Vanhorick, 
mw.prof.dr. S.P.

2000/2001 Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal rende-
ment

M

Vermeersen, dr. L.L.A. 2012/2013 Dolende polen G
Verpoorte, prof.dr. R. 2011/2012 Geneesmiddelen en planten B
Visscher, dr. L. 2007/2008 Moleculaire virtuele werkelijkheden C
Vogelsang, prof.ir. L.B. 2001/2002 Fibre metal laminates: recent developments T
Vogelzang, drs. J. 1994/1995 Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar T
Vos, prof.dr. W.L. 2006/2007 Fotonische kristallen N
Vreeswijk, drs. P.M. 2000/2001 Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds de 

oerknal
S

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

W
Wakker, prof.ir. K.F. 1986/1987 Het bepalen van aardkorstbewegingen mbv geodetische satellieten G
Wall, prof.dr. E.E. van der 1999/2000 Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding? M
Walraven, dr. J. 1985/1986 Kleur en kleurgewaarwording B
Water, dr. W. van de 1995/1996 Chaos en Turbulentie W
Waters, prof.dr. L.B.F.M. 2002/2003 Sterrenstof S
Weckhuysen, prof.dr.ir. B.M. 2006/2007 Katalyse op moderne wijze onderzocht C
Weert, prof.dr. C.M. de 1993/1994 De rol van kleur in patroonherkennings processen X
Wegener Sleeswyk, prof.dr.ir. A. 1988/1989 Meten van tijd en afstand bij Archimedes X
Wendelaar Bonga, prof.dr. S.E. 1993/1994 De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren B
Werkhoven, prof.dr. P.J. 2008/2009 Serieuze game-technologie X
Westbroek, dr. P. 1987/1988 Het leven als geologische kracht G
Westendorp, prof.dr. R.G.J. 2001/2002 Waardoor worden wij oud? M
Westrenen, prof.dr. W. van 2013/2014 Reis naar het middelpunt der aarde G
Wied, prof.dr. D. de 1989/1990 Neuropeptiden en gedrag M
Wiel, prof.dr.ir. W.G. van der 2013/2014 Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de toekomst T
Wijers, prof.dr. R.A.M.J. 2010/2011 Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd S
Wijnberg, prof.dr. H. 1985/1986 Asymmetrie in de chemie C
Wismans, prof.dr.ir. J. 1997/1998 Letselbiomechanica M
Wisse, dr. P.N.J. 1997/1998 Modern onderzoek aan het zonnestelsel S
Wortel, prof.dr. M. 1994/1995 De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied G
Wortel, prof.dr. M.J.R. 2010/2011 Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische 

ontwikkeling van het Middellandse- Zeegebied
G

Wuis, dr. E.W. 1994/1995 Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen B
Wuite, prof.dr. G.J.L. 2012/2013 Natuurkunde van het genoom N

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

Z
Zaanen, prof.dr. J. 2010/2011 Het universum in een korreltje roest, ofwel het haar van het zwarte 

gat en het wezen van hoge temperatuur supergeleiding
N

Zeeuw, prof.dr. P.T. de 1991/1992 Structuur van melkwegstelsels S
Zeeuw, prof.dr. C.I. de 2006/2007 De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de 

timing van bewegingen
M

Zwaan, prof.dr. B.J. 2012/2013 Oude genen in een nieuwe omgeving B
Zwaan, prof.dr. C. 1989/1990 Magnetische activiteit in zon en sterren S
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2.6  Excursies en bedrijfsbezoeken
in de periode 2001-2015

Excursie overzicht Diligentia

seizoen datum bestemming deelnemers

2000-2001 7-2-2001 TNO museum Waalsdorp, Den Haag 40

2001-2002 21-11-2001 ESA-ESTEC, Noordwijk 50

2002-2003 27-11-2002 ESA-ESTEC, Noordwijk 19

2003-2004 3-10-2003 ASTRON, Dwingeloo 46

2004-2005 16-11-2004 CORUS, Ijmuiden 50

2007-2008 1-4-2008 Philips Research (High Tech Campus), Eindhoven 52

2008-2009 13-11-2008 Thales Nederland, Hengelo 40

2009-2010 12-11-2009 ASML, Veldhoven 50

2010-2011 28-10-2010 SRON, Utrecht en KNMI, Cabauw 41

2011-2012 27-10-2011 EPZ en COVRA, Borssele 50

2012-2013 8-11-2012 Akzo Nobel (Sikkens), Sassenheim 43

2013-2014 20-11-2013 NXP, Nijmegen 46

2014-2015 12-11-2014 MESA+, Universiteit Twente, Enschedé 50

Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks voor de 
leden een bezoek te organiseren aan een bedrijf of 
instelling met onderzoek, ontwikkeling, productie 
en/of presentatie, waarbij natuurwetenschappen 
een belangrijke rol spelen. Bij de excursies worden 
meestal lezingen gehouden die inzicht geven in 
de achtergronden van de (productie) processen. 
Naast dit kijkje in de research keuken ziet men 
productieprocessen e.d. en kan er kennis genomen 

worden van bedrijfstechnische, economische en 
commerciële aspecten.
De excursies staan open voor alle leden en een 
introducé, maar het aantal plaatsen is om praktische 
redenen altijd beperkt. Geïnteresseerden dienen 
zich van te voren op te geven, meestal aan het 
begin van een nieuw lezingenseizoen. Een overzicht 
van de bezoeken in de afgelopen jaren is hieronder 
weergegeven.
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