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o p m e r k e l i j k e  u i t s p r a k e n va n  d e  r e d a c t i e

Moet u binnenkort geopereerd wor-

den? Wees op uw hoede. Jaarlijks 

schijnen er in de zorg twee keer 

zoveel vermijdbare doden te betreu-

ren te zijn als in het verkeer.

Daar valt wat aan te doen met meer 

en betere – hoogtechnologische – 

apparatuur. Meer techniek, minder 

mensen in de operatiekamers, minder handen aan het bed, 

minder kans op fouten. Terwijl met die apparaten – zij kunnen 

immers ook kapot – de kans op missers ook weer toeneemt. 

Techniek is dus zowel een bron van onveiligheid, als nodig om 

onze veiligheid te bewaken.

Hoe het ook zij, de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) 

heeft medische technologie hoog op de agenda staan. 

Hetzelfde geldt voor de World Health Organisation, WHO, 

die een ‘priority for medical devices’ heeft afgekondigd. Niet 

zo vreemd als je weet dat de komende jaren er tien procent 

minder arbeidskracht beschikbaar komt – ontgroening – en 

er dertig procent meer vraag naar zorg te verwachten valt 

– vergrijzing.

ZonMw en NWO willen flink investeren in nieuwe instrumen-

ten voor de gezondheidszorg. Er is genoeg talent, er is ken-

nis, maar die moet wel uitmonden in bruikbare apparatuur. 

Daarvoor is nodig dat fysici, clinici en technici de koppen bij 

elkaar steken en gezamenlijk optrekken met hun onderzoek, 

met als doel een betere en veilige gezondheidszorg. Het start-

kapitaal is binnen, nu de rest nog. Zodat we over een paar jaar 

niet meer de hand schudden van de chirurg voordat we onder 

het mes gaan, maar van de operatierobot.

Over mes gesproken, wist u dat er in de Middeleeuwen heel 

wat meer werd gemoord dan nu? Onze moderne samenle-

ving is lang niet zo gewelddadig als we denken, zo blijkt uit 

onderzoek van Pieter Spierenburg. De historicus schreef een 

standaardwerk over moord en doodslag in Europa, vanaf de 

Middeleeuwen tot nu. Alleen de kaft al, een foto uit een film 

van Orson Welles, is de aanschaf waard.

Voor de broodnodige rust en reflectie moet u dan vooral het 

verhaal over de bioloog op klompen op Spitsbergen nog even 

lezen. De stilte, de schoonheid van de natuur, de schoonheid 

van de wetenschap. Hier hebt u het allemaal bij elkaar.

Caroline van Overbeeke

Hoofdredacteur 

enkele opmerkelijke 
uitspraken uit de 
bladen, waarop u kunt 
reageren via redactie-
hypo@nwo.nl

Onder het mes

Kinderen van moeders die tijdens de zwanger-

schap meer dan vier appels per week eten, hebben 

een duidelijk lager risico op het ontwikkelen van 

astma dan kinderen van moeders die in die periode 

minder dan één appel per week consumeren, stelt 

saskia Willers in haar proefschrift Prenatal and 

childhood nutrition, in het Ublad. Het eten van vis, 

minstens eenmaal per week, levert een afname van 

eczeem en hooikoorts op bij het nageslacht.

Korpschef aad meijboom van de regiopolitie 

Rotterdam-Rijnmond in Delta over nieuwe tech-

nieken bij de politie: ‘We hebben een 3D-techniek 

waarmee we ruimtes waar ernstige vergrijpen 

hebben plaatsgevonden, zoals moord, nauwkeurig 

kunnen reconstrueren.’(…) ‘Ik verwacht dat poli-

tieagenten in de toekomst een camera hebben in 

het politie-embleem op hun pet. Bij aanrijdingen 

kunnen ze de situatie filmen, schade opnemen 

enzovoorts.’

ad lagendijk adviseert ambitieuze onderzoekers 

hoe ze wereldfaam kunnen bereiken in zijn boek 

‘Survival Guide for Scientists’: ‘Ja, ze zijn lui, slordig 

en ijdel. Dus help je collega’s, want zij zullen jou 

evalueren’, aldus Resource, die de ‘leukste tips’ 

selecteerde uit een lezing van de fysicus.

‘Groen uitgeslagen exemplaren van voorgangers 

worden gezien als symbolen van wijsheid’, aldus 

hoogleraar strafrecht geert knigge in een artikel 

over toga’s, ambachtelijke kleermakers, tweede-

hands handel en leenexemplaren van het klassieke 

professorengewaad, in UK.

Perfectie in de natuur is een zeldzaam verschijnsel, 

aldus emeritus hoogleraar systematische dierkunde 

edi gittenberger in Bionieuws. ‘We leven ook niet 

na de evolutie, maar zitten er middenin. Het kan 

duidelijk nog beter.’ Die constatering moet tot 

bescheidenheid nopen, vindt hij. ‘Waarom zou het 

menselijk brein nu al zo perfect zijn, dat we daar-

mee het functioneren van het universum in alle 

omvang kunnen doorzien?’

Gelezen in de bladen
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nno Crasborn belichaamt een opvallende 
combinatie van eigenschappen. Aan de ene 
kant is hij als een echte wetenschapper 

gefascineerd door de abstracte patronen in taal; 
kleine regionale verschillen in de positie van de 
vingers ten opzichte van de hand vindt hij grenze-
loos intrigerend. Aan de andere kant is hij een 
gepassioneerde, bijna activistische voorvechter van 
de taal en cultuur van doven. 
Niet vaak hoor je een wetenschapper expliciet zijn 
maatschappelijke missie formuleren, maar Onno 
Crasborn kan en doet het wel. ‘Het is mijn doel om 
gebarentaal meer status en aanzien te geven en de 
horende samenleving in de gelegenheid te stellen 
om zich te verdiepen in de eigenheid van doven en 

tekst  mariette huisjes  foto’s  harry meijer

deel 4 uit de serie 
‘Close-up’ waarin 
we de mens 
achter de weten-
schap belichten.

Onno Crasborn (1972) is als universitair hoofddocent verbonden aan het Centre for 

Language Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds zijn promotie heeft hij 

zich ontpopt tot een succesvol onderzoeker op het gebied van gebarentaal. Hij won een 

Vidi-subsidie, een ERC Starting Grant en een STREP-subsidie van de Europese Unie. Naast 

zijn onderzoekswerk voltooide hij een hbo-opleiding tot doventolk en is hij vaste colum-

nist van het tijdschrift Woord en Gebaar. Onno Crasborn woont samen met doventolk 

Puck Wibbens en heeft een dochter. 

o n n o  c a s b o r n

de rijkdom van hun taal.’ Misschien komt het door-
dat zijn moeder hem vroeger meenam naar acties 
van Milieudefensie, maar ondanks zijn liefde voor 
abstractie kan Onno Crasborn zich weinig voorstel-
len bij een wetenschapsbeoefening die niet als doel 
heeft om de wereld beter te maken. Met het onder-
zoek naar patronen in gebarentaal kan hij zowel 
zijn wetenschappelijke interesse uitleven als zijn 
geëngageerde hart volgen. En dat werkt, zo blijkt, 
want Crasborn wint de ene prijs na de andere.

Hoe is dat nu om in het Europese circuit te opere-
ren, waar de concurrentie nog moordender is dan in 
Nederland?
‘Bij de ERC wordt nog geen drie procent van de 
aanvragen gehonoreerd. Die spanning voel je wel 
als je in Brussel je voorstel moet komen verdedi-
gen. De wachtkamer daar lijkt op die van een tand-
arts waar iedereen op het punt staat z’n hele gebit 
te laten trekken. Ik ben ook zenuwachtig, maar ik 
kan het spel inmiddels best goed meespelen. Zelf 
vind ik die Europese poeha intussen wel wat over-
dreven. De selectieprocedures bij NWO werken 
prima; het is een illusie om te denken dat je uit die 
hoogvlakte van talent nog weer de piekjes kunt 
selecteren. Vrienden vragen mij onthutst: “Ben je 
dan echt zó slim?” Ik weet niet of ik tot het aller-
hoogste IQ-promille behoor. Maar ik heb het ver-

mogen ontwikkeld om de goede dingen te doen op 
het juiste moment. Verder kan ik goed samenwer-
ken, heb een uitgebreid netwerk en durf collega’s 
om hulp te vragen, net zoals ik zelf tijd vrijmaak 
om anderen te helpen.’

Waarom is een database van de Nederlandse 
gebarentaal nodig?
‘Gebarentaal is lange tijd niet serieus genomen en 
zelfs onderdrukt. Men vond dat doven zich moesten 
aanpassen aan de taal van de horenden en dus 
vooral moesten leren liplezen en hun stem gebrui-
ken. In de jaren zestig nog moesten dove kinderen 
in de klas op hun handen zitten om te voorkomen 
dat ze die zouden gebruiken om zich verstaan-

Eigen taal van doven
verdient meer aanzien

Onno Crasborn lanceert het Corpus Nederlandse Gebarentaal

Vanaf 1 november kan iedereen erbij: dan gaat een 

database online met zeventig uur aan gefilmde en 

geannoteerde gesprekken in gebarentaal, de taal 

van doven en slechthorenden. het project is tame-

lijk uniek, want behalve australië is Nederland het 

enige land ter wereld dat zijn gebarentaal zo goed 

gedocumenteerd heeft.

O

 c l o s e - u p  c l o s e - u p
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baar te maken. Er is dus nog weinig bekend over 
gebarentaal. Er is wel een soort grammatica, maar 
alleen op hoofdlijnen; de rest vult iedereen zelf in. 
Het oorspronkelijke doel van dit project was van 
cultuur-historische aard: het vastleggen van een 
bijzondere taal. Maar tot mijn verrassing hebben 
we uit Brussel geld gekregen om samen met insti-
tuten in Aken, Luik en Barcelona een basis te 
leggen voor de ontwikkeling van software die geba-
rentaal omzet in geschreven taal. Ons corpus biedt 
daarvoor een aanknopingspunt, want voor het 
eerst is er nu oefenmateriaal waar programmeurs 
mee aan de slag kunnen. Het ontwikkelen van 
technologie was niet de oorspronkelijke opzet, 
maar is wel opwindend om mee bezig te zijn.’ 
 
Was het een mammoetproject om dit corpus aan te 
leggen?
‘We hadden een kleine drie ton beschikbaar en 
hebben als idioten gewerkt om daar voor vier ton 
aan resultaat uit te halen. Het grootste struikelblok 
was de techniek. Het is niet eenvoudig om een 
database met videomateriaal online te krijgen en 
bij Geesteswetenschappen lijden we aan een schrij-
nend gebrek aan technische expertise. De compu-

terjongen van de zoveelste verdieping komt helpen 
als Windows is gecrasht, maar daarmee houdt het 
wel zo ongeveer op. Projecten met een technische 
component, zoals dat van ons, komen maar moei-
zaam op gang. Andere zinnige projecten, zoals het 
digitaliseren van oude handschriften of het ont-
wikkelen van software voor onderzoek, blijven 
gewoon liggen. Het gebrek aan hoogwaardige tech-
nische expertise in de geesteswetenschappen is 
een groot gemis.’

In juni ontving je een Starting Independent 
Researcher Grant van de European Research 
Council voor je onderzoek ‘On the other hand’. 
Wat ga je doen?
‘De meeste gebaren in gebarentaal worden met één 
hand gemaakt, voor sommige gebaren heb je twee 
handen nodig. Ik ga onderzoeken wat de hand die 
niet voor alle gebaren nodig is, toevoegt aan het 
gesprek. Je kunt bijvoorbeeld de tweede hand 
gebruiken om een opsomming te maken: ten 
eerste, ten tweede... en daarmee structuur aan-
brengen in wat je zegt. Of je kunt de tweede hand 
gebruiken om het gesprek een emotionele lading te 
geven. Als de tweede hand nodig is om een gebaar 
te maken, krijgt ze soms een dubbele functie: zij 
blijft opsommen, en doet ondertussen mee aan het 
maken van een gebaar. Praten met twee handen is 
fundamenteel anders dan praten met één mond, 
waarop al onze taalkundige modellen zijn geba-
seerd. Door naar de tweede hand te kijken, hoop ik 
meer te snappen van de verschillen en overeen-
komsten tussen gesproken taal en gebarentaal.’

De medische mogelijkheden om doofheid te verhel-
pen zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Heeft dat 
invloed op gebarentaal?
‘Dat grijpt de overheid inderdaad aan als excuus 
om niets te hoeven doen aan de ontwikkeling van 
gebarentaal. Het wordt steeds meer de taal van een 
culturele minderheidsgroep. Maar wel een groep 
met hechte onderlinge banden in een boze buiten-
wereld. Voor doven is gebarentaal de moedertaal 
en de enige taal waarin ze zich volkomen vrij en 
onbelemmerd kunnen uiten. Zolang we niet weten 
wat de sociale en psychologische consequenties 
zijn van het gebrekkig communiceren in de taal 
van de horenden door doven, moet hun eigen taal, 
de gebarentaal, beschermd worden en moet meer-
taligheid de norm zijn.’

De Nederlandse Gebarentaal, afgekort NGT, is een spontaan ontstane, natuurlijke taal 

die losstaat van het gesproken Nederlands en die een eigen woordenschat en een eigen 

grammatica heeft. Zo’n 5.000 Nederlanders gebruiken gebarentaal als eerste en zo’n 

15.000 als tweede taal. Gebarentaal is nog maar weinig onderzocht, omdat de eigen 

taal van doven altijd laag stond aangeschreven.

Met een investeringssubsidie van NWO heeft de groep van Onno Crasborn nu een 

database aangelegd met zeventig uur gefilmde en geannoteerde gebarentaal. Hiertoe 

trokken Crasborns medewerkers Inge Zwitserlood en Johan Ros door het land. Ze vroe-

gen telkens twee mensen om in gebarentaal zichzelf voor te stellen, (steeds dezelfde) 

stripverhalen en tekenfilms na te vertellen en met elkaar te discussiëren over een aantal 

stellingen. Voor het eerst is er zo een schat aan informatie bijeengebracht en geordend. 

Zowel mensen die gebarentaal willen leren als onderzoekers kunnen daar hun voordeel 

mee doen. Vanaf 1 november is het Corpus Nederlandse Gebarentaal vrij toegankelijk 

via: www.let.ru.nl/corpusngt

c o r p u s  n e d e r l a n d s e  g e b a r e n ta a l
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‘praten met twee handen is fundamenteel 
anders dan praten met één mond’

‘  Voor doven is  
gebarentaal  
de enige taal  
waarin ze zich  
volkomen vrij  
en onbelemmerd  
kunnen uiten’
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ontwikkeling van instrumenten – is dan ook de 
ambitie. Daartoe is eerst geïnventariseerd waar in 
Nederland onderzoeksgroepen met een kennis-
voorsprong te vinden zijn en zijn vijf innovatieclus-
ters vastgesteld (zie kader). ‘Economisch profijt 
valt alleen te halen uit kennisvoorsprong, niet uit 
de lacunes’, aldus secretariaatvoerder dr. Gerrit 
van Ark van ZonMw. 

Hoofdpi jnpunt NIG wil een bijdrage leveren 
aan het vernieuwen en uitbouwen van de bedrijfs-
tak die zich richt op medische instrumenten. Maar 
het thema wil ook tegemoetkomen aan hét hoofd-
pijnpunt van minister van Volksgezondheid 
Ab Klink: de bemensing van de gezondheidszorg. 
De prognose is dat door de vergrijzing de arbeids-
markt over twintig jaar met tien procent is 
gekrompen, terwijl de zorgvraag met dertig pro-
cent toeneemt. ‘Technologie kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de bemensbaarheid van de 
zorg’, stelt Van Ark. ‘Daarbij kan niet alleen 
gedacht worden aan enorme apparaten zoals ope-
ratierobots, maar juist ook aan kleine compacte 
apparaatjes, waarmee mensen thuis bijvoorbeeld 
een hartfilmpje kunnen maken en dat via de tele-

ls er één ziektebeeld is waar vernieuwende 
instrumenten massaal van betekenis 
kunnen zijn, is het borstkanker. Eén op de 

negen vrouwen wordt hierdoor getroffen en mas-
sa’s vrouwen laten hun borsten platdrukken om zo, 
met een mammografie, eventuele tumors op te 
laten sporen. Geen pretje en bovendien door de 
röntgenstraling onveilig. Als het lukt om een fotoa-
koestische mammografie te ontwikkelen die door 
een combinatie van licht en geluid de tumor in 
beeld brengt, is dat voor de vrouw veel minder 
belastend en, door het ontbreken van röntgenstra-
ling, veiliger. Als vervolgens door nieuwe technie-
ken en instrumenten het nemen van biopten veel 
nauwkeuriger kan gebeuren, worden minder tumo-
ren gemist en kan de chirurgie veel precieser zijn. 
Op dit soort veelbelovende ontwikkelingen wil 
NWO met het nieuwe thema Nieuwe Instrumenten 
voor de Gezondheidszorg (NIG) inspelen. Voorop 
staat daarbij dat er niet alleen onderzoek moet 
plaatsvinden, maar dat dit ook daadwerkelijk tot 
nieuwe, bruikbare instrumenten gaat leiden. Het 
opheffen van de kennisparadox – wel veel onder-
zoek van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit, 
maar weinig maatschappelijk rendement in door-

A

Door de vergrijzing krimpt 
de arbeidsmarkt met tien 
procent, terwijl de zorg-
vraag met dertig procent 
toeneemt

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

Technologie houdt 
zorg bemensbaar

NWO-thema: Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg

tekst annemarie geleijnse
foto’s harry meijer en 

shutterstock

snelle en betrouwbare diagnoses, kleinere ingre-

pen die minder belastend zijn, meer veiligheid. een 

bemensbare gezondheidszorg, een groeiende eco-

nomische sector. met goede instrumenten valt veel 

te winnen. het nieuwe onderzoeksthema Nieuwe 

instrumenten voor de gezondheidszorg van NWO 

wil hieraan bijdragen.

foon- of internetlijn naar de beoordelend arts 
sturen. Of waarmee een patiënt thuis zelf de kwali-
teit van zijn bloed kan aflezen. Ook de extramurale 
zorg kun je met hulp van techniek veiliger maken.’

Programmavoorzitter prof. dr. Hans Reiber, hoog-
leraar medische beeldverwerking bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum, kan talloze voor-
beelden noemen van concrete tijdswinst en verbe-
terde uitkomsten die de inzet van medische 
beeldverwerking oplevert. Zo is het in de cardiolo-
gie gebruikelijk dat de behandeling van boezemfi-
brilleren door een invasieve ablatieprocedure zo’n 
vijf uur in beslag neemt. Het is tijdrovend om met 
een catheter met behulp van een tweedimensionaal 
röntgenbeeld bepaalde geleidingscentra driedi-
mensionaal in de longslagader te lokaliseren en 
weg te branden. Reiber: ‘Er loopt nu onderzoek 
naar het vooraf opnemen van beelden van het hart 
met MRI, ultrageluid of CT-scan; deze kun je tij-
dens de ingreep op het scherm van de interventie-
cardioloog afbeelden. Zo kan hij of zij de 
additionele driedimensionale informatie gebruiken 
om veel beter en sneller te zien waar de probleem-
gebieden zitten. Naar verwachting kan dit de 

h y p o t h e s e   �
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De patiënt kan straks thuis een 
hartfilmpje maken 
en deze via internet naar de 
beoordelend arts sturen

behandeling terugbrengen naar ongeveer twee tot 
drie uur. Dat levert daarmee ook een enorme ver-
mindering van de röntgenstraling op.’

Va atbed  Nauw verweven met beeldverwerking 
is het cluster Medische Optiek en Akoestiek. 
Trekker van dit cluster is prof. dr. Vinod 
Subramaniam, biofysicus aan de Biophysical 
Engineering groep van de Universiteit Twente. Hij 
noemt het de ‘Holy Grail’ om ziekteprocessen zo 
vroeg mogelijk op te sporen en daarmee grote 
ingrepen te voorkomen. Zo hoopt hij dat het moge-
lijk wordt om met behulp van fotoakoestiek een 
tumor op te sporen voordat hij door andere tech-
nieken zichtbaar is. ‘We richten ons op het vaat-

volgens Van Ark bij aan de kennisparadox. ‘Er 
gebeuren de mooiste dingen, maar er zijn in 
Nederland weinig echte grote instituten. Wij willen 
grootschaligheid bevorderen en multidisciplinair, 
fundamenteel onderzoek naar de praktijk vertalen. 
Dat betekent dat er per definitie medici, technici, 
fundamentele en toegepaste onderzoekers betrok-
ken zijn en dat ook het bedrijfsleven meedoet.’
Van Ark denkt aan de vorming van meerdere grote 
regionale onderzoekscentra per innovatiecluster. 
‘Talent op een bepaald gebied moet opstaan en 
zich aansluiten bij zo’n groot, gespecialiseerd cen-
trum.’ 
Ook Reiber acht het van groot belang constructief 
samen te werken binnen de drie-eenheid kennisin-
stituten in de universitaire centra, het bedrijfsle-
ven en de zorg. ‘We hebben mensen nodig die zich 
niet alleen met hun eigen hobby bezighouden, 
maar samenwerken aan de ontwikkeling van 
robuuste technieken die in de zorg toegepast gaan 
worden. Het ambitieniveau moet omhoog. Als 
onderzoeker kun je niet tevreden zijn als de publi-
catie er ligt. We moeten verder gaan, zodat nieuwe 
instrumenten ook echt uitontwikkeld worden en op 
de markt komen. We moeten niet langer afhanke-
lijk zijn van Japan en de Verenigde Staten, maar 
zelf gaan exporteren.’
Biofysicus Subramaniam ziet volop mogelijkheden 
voor clustervorming. ‘Nu al laden we af en toe hier 
in Twente een onderzoeksopstelling in de auto om 
naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam af te 
reizen. Dit thema dwingt technici, biologen en cli-
nici bijna tot samenwerking. Dat is nodig om voor-
uit te komen.’
De gewenste schaalvergroting kan met subsidie 
gestimuleerd worden. Het startbudget bedraagt 
9 miljoen euro (zie kader). Met dit geld kunnen de 
eerste onderzoeken starten en tussentijdse succes-
sen worden behaald. Voor 2010 staat een aanvraag 
van 100 miljoen euro uit het Fonds Economische 
Structuurversterking (FES) gepland. 
‘Universiteiten zijn net olietankers, ze veranderen 
langzaam maar zeker van koers’, meent Van Ark. 
‘NWO kan met dit thema een korte draai inzetten 
die later door de universiteiten kan worden overge-
nomen. Als het lukt om met publiekprivate gelden 
en de FES-gelden daarna door te pakken, dan 
kunnen we fantastische resultaten bereiken én 
voor de BV Nederland, én voor de Nederlandse 
gezondheidszorg én dus voor een Nederlandse 
kennisinfrastructuur met een grotere maatschap-
pelijke impact.’

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

Naam thema: Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg doel: Het ontwikkelen 

van vernieuwende apparaten en hulpmiddelen voor de bevordering van gezondheid, 

preventie, diagnostiek, prognostiek en behandeling van zieken en voor de zorg voor 

ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het thema wil bijdragen aan het bemens-

baar en betaalbaar houden van de zorg, het vernieuwen van de bedrijfstak voor medi-

sche instrumenten en het opheffen van de kennisparadox. In consortia kunnen weten-

schap, bedrijfsleven en gezondheidszorg samenwerken. Onderzoeksagenda: Vijf inno-

vatieclusters: minimaal invasieve technieken, medische optiek en akoestiek, medische 

beeldverwerking, hogeprecisie-instrumentatie, gezondheidstechnologie en veiligheid. 

samenwerkingsverband van: NWO met ZonMw, STW, FOM, ICTRegie en het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). budget: 9 miljoen euro; 2 miljoen van 

het ministerie van VWS, 4 miljoen van de vier samenwerkende partners en 3 miljoen uit 

de themabonus van NWO. Via een publiek-privaat programma verder uit te bouwen. In 

2010 wordt een aanvraag ingediend van 100 miljoen euro bij het Fonds Economische 

Structuurversterking (FES).  meer informatie: www.nwo.nl/nig

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

Datzelfde geldt voor het vervangen van protheses. 
Doordat dat een ingrijpende operatie is, wordt er 
vaak te lang mee gewacht. Dankelman: ‘Met mini-
maal-invasieve methoden kun je al veel eerder op 
een voor de patiënt minder belastende manier een 
loszittende prothese vastzetten.’
Het is een voorbeeld van een techniek waarbij ook 
medische beeldverwerking om de hoek komt kijken. 
Met CT-beelden kan in de toekomst het loslaten van 
een heupprothese vroeg worden opgespoord en met 
nieuwe technieken kan beter worden bepaald waar 
het botcement precies moet worden ingespoten. Dit 
levert een sterke vermindering op van de invalide-
rende pijn bij patiënten. Door de minimaal-inva-
sieve manier van werken kan deze behandeling 
bovendien in een dagopname uitgevoerd worden. 
Dat levert, afgezet tegen de langdurige ziekenhuis-
opnamen van dit moment, bij een totale heupver-
vanging een enorme besparing op.

De ambities liegen er niet om. Met het thema NIG 
streeft NWO naar een enorme schaalvergroting. 
Juist de versnippering binnen Nederland draagt 

bed dat een tumor als het ware aanmaakt om zich 
van voldoende bloed te voorzien. Als je dat kunt 
opsporen, ben je er bij voordat de tumor te groot 
wordt en uitzaaiingen heeft.’ Hij wijst op het 
belang om hierbij samen te werken met meerdere 
disciplines. ‘Dat vind ik de kracht van het thema 
NIG; het wordt breed gedragen. Ook de clinici 
worden betrokken. Dat moet ook, want zij zien de 
kwetsbare patiënt met zijn angst die uiteindelijk de 
behandeling moet ondergaan.’

Ook voor de Minimaal Invasieve Technieken, het 
cluster van prof. dr. Jenny Dankelman, hoogleraar 
BioMechanical Engineering aan de TU Delft, valt 
er binnen het thema veel voortgang te boeken. ‘De 
processen kunnen beter, de instrumenten kunnen 
veiliger, in de diagnostiek en therapie valt nog heel 
veel te verbeteren.’ Dankelman vindt dat daarbij 
ook gekeken moet worden naar de veiligheid van 
de instrumenten zelf. Zo telden studenten onlangs 
tijdens een studie 54 incidenten op dertig opera-
ties. Dankelman: ‘Een monitor stond niet op zijn 
plek, een snoertje zat los, dat soort zaken. We 
hebben toen een checklist geïntroduceerd waar-
mee de helft van de incidenten wordt voorkomen.’ 
Veiligheid kun je ook in veel apparaten inbouwen, 
vindt Reiber. ‘Net als in de auto kun je een lampje 
laten branden of een piepje laten afgaan als er bij-
voorbeeld een abnormale waarde wordt gemeten.’

SleutelgatcH irurgie  Dankelman verwacht 
veel van de ‘sleutelgatchirurgie’, zoals het opere-
ren op een zodanige wijze dat er zo min mogelijk 
schade wordt toegebracht aan gezond weefsel zo 
mooi heet. Hierbij is geen grote snede nodig maar 
wordt een operatie uitgevoerd door kleine openin-
gen in de huid. De patiënt is veel sneller weer 
beter. Door nieuwe instrumenten te ontwikkelen 
kan deze methode bij meer ingrepen worden toege-
past. 
Een ander voorbeeld noemt ze de colonoscopie die 
nodig is om tot een diagnose van de dikke darm te 
komen. ‘Dat is nu een heel pijnlijke interventie, 
waarbij je met een lange, flexibele slang naar 
binnen gaat. We proberen nu – onder andere door 
te kijken hoe slangen in de natuur dat oplossen – 
manieren te vinden om met een colonoscoop beter 
te kunnen sturen. Als dat lukt en je op een elegan-
tere manier een colonoscopie kunt verrichten, dan 
is dat voor de patiënt minder belastend, neemt de 
kans op fouten af en zullen chirurgen ook eerder 
zo’n onderzoek overwegen. Dat komt de preventie 
en vroege diagnose ten goede.’

n i g
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6 noVember

Actuele Geesteswetenschappen

www.actuelegeesteswetenschappen.nl

11  noVember

Genomics Momentum 2008 

www.gm2008.org

18  noVember

Spinozadebat

www.nwo.nl/spinozadebat

19  noVember

Spinoza-uitreiking

www.nwo.nl/spinozawinnaars

20 noVember

Fokuz Symposium

www.nioz.nl

13  december

Open mind

www.geestelijkegezondheid.nl

16  december

Spinozadebat

www.nwo.nl/spinozadebat

28 december

Nationale Wetenschapsquiz Junior

www.nwo.nl/quiz

1  januari  2009

Nationale Wetenschapsquiz

www.nwo.nl/quiz

kijk voor meer informatie en evenementen 

op www.nwo.nl

n W o - n i e u W s n W o - n i e u W s

Evenementen-
kalender Lang niet iedereen weet wat minutiaepatronen 

zijn, hoe DNA ontward kan worden of waarom 

we nepherinneringen hebben. Wat wel iedereen 

weet is dat elke vingerafdruk uniek is en gebruikt 

kan worden voor controle en beveiliging, dat er 

middelen tegen kanker nodig zijn en dat getui-

genissen nodig zijn om strafzaken op te lossen. 

Hoewel veel mensen denken dat de wereld van 

de wetenschap ver van hen af staat, laat NWO 

in haar derde publieksboek Experiment NL zien 

dat dit niet altijd het geval is. Dit boek beschrijft 

in begrijpelijke taal de meest opmerkelijke en 

briljante onderzoeksprojecten van NWO van het 

afgelopen jaar. Onderzoekers uit alle disciplines 

komen erin aan het woord en tonen hun bevin-

dingen aan mensen die geïnteresseerd zijn in 

wetenschap. 

Verwondering en Op onderzoek waren de eer-

ste twee publieksboeken van NWO en beide 

een succes. In het derde boek komen in veertien 

hoofdstukken meer dan honderd onderzoekers 

aan het woord. NWO-onderzoekers van vrijwel 

alle universiteiten en instituten werkten eraan 

mee. Zij leggen uit wat zij in de afgelopen jaren 

onderzocht en ontdekt hebben, of het nou over 

het drinkgedrag van jongeren gaat, over het 

ontstaan van sterrenstelsels of over de bouw van 

eilanden voor de Nederlandse kust. Complexe 

onderwerpen worden helder uitgelegd zodat 

Experiment NL voor een breed publiek, van jong 

tot oud, te begrijpen is. Het enthousiasme van 

de wetenschappers, de moderne vormgeving en 

de mooie illustraties maken dit boek prettig om 

te lezen.

Experiment NL heeft dit jaar een sterk tijd-

schriftkarakter en is daarom niet alleen te koop 

in reguliere boekhandels, maar ook bij tabaks-

zaken en benzinestations. Het derde NWO-

publieksboek is vanaf  21 oktober verkrijgbaar.

meer informatie: www.nwo.nl  

boekgegevens: Experiment NL, Wetenschap in 

Nederland. Redactie M. Senten, G+J Publishing, 

Diemen/Den Haag 2008. ISBN 9789089270122, 

224 blz., prijs: € 17,95. 

Wetenschapsquizzen speuren naar knapste klas en familie
De Nationale Wetenschapsquiz Junior gaat dit 

jaar op zoek naar de knapste klas van Nederland, 

de Nationale Wetenschapsquiz speurt naar de 

knapste familie. De televisie-uitzendingen van 

de finales zijn op zondag 28 december, 17.45 

– juniorquiz – en op Nieuwjaarsdag om 20.45 

uur, beide op Nederland 3. De vragen staan 

vanaf 29 november in bijna alle dagbladen, de 

VPRO-gids en op internet. Antwoorden inzen-

den kan tot 15 december.

De Nationale Wetenschapsquiz is een jaar-

lijks terugkerend programma van de VPRO in 

samenwerking met de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In de 

juniorquiz strijden vier basisschoolklassen met 

elk drie klassenvertegenwoordigers om de ere-

titel en een ontdekkingsreis voor de hele klas. 

Deze quiz wordt gepresenteerd door Winfried 

Baijens. Tijdens de selectiedagen op 11 en 18 

oktober bij de VPRO zijn uit alle aanmeldingen 

vier basisschoolklassen uitgekozen die kans 

maken op de eretitel en een ontdekkingsreis. 

Tijdens de finale op 28 december moeten de 

klassen laten zien hoe slim ze zijn door vragen 

te beantwoorden en proefjes te doen. 

Op Nieuwjaarsdag zal er een nieuwe “knap-

ste familie van Nederland” opstaan. In zes 

voorrondes zijn acht zeer knappe families 

geselecteerd die voor deze titel strijden. De 

voorrondes worden 

wekelijks op vrijdag 

vanaf 7 november 

tot 19 december uit-

gezonden om 20.45 

uur op Nederland 2. 

Leon Verdonschot 

presenteert deze tv-

uitzendingen.

meer informatie: 

www.nwo.nl/quiz

Publieksdag Open Mind over menselijke psyche 
De menselijke psyche is het onderwerp van de 

publieksdag Open Mind die op 13 december 

in de Amsterdamse RAI wordt gehouden. Hier 

worden de nieuwste inzichten gepresenteerd 

over onder meer depressie, borderline, angst 

of eetstoornissen. Ook is er meer lichtvoetige 

informatie in de vorm van een lachworkshop, 

film, theater of yogales. 

Om bezoekers zo goed mogelijk te informeren, 

hebben drie organisaties de handen ineenge-

slagen. Het Fonds Psychische Gezondheid, de 

Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie en 

ZonMw werken samen om 

geïnteresseerden vanuit 

verschillende invalshoeken 

een overzicht te bieden 

van de laatste stand van 

zaken als het gaat om het 

voorkomen van, behan-

delen én leren omgaan 

met psychische ziekten. In 

het programma is onder 

meer aandacht voor depressietherapie via inter-

net, zelfhulp bij angststoornissen, psychologie 

van eten en verliesverwerking bij schizofrenie. 

Sprekers zijn onder meer hoogleraar klinische 

psychologie, Willem van der Does, over depres-

sie en angst (schrijver van de bestsellers ‘Dat 

moet mij weer gebeuren’ en ‘Zo ben ik nu 

eenmaal’), klinisch psycholoog en hoogleraar 

Mark van der Gaag, over schizofrenie en psy-

choses, en hoogleraar kinder- en jeugdpsychia-

trie, Rutger Jan van der Gaag, over kinderen en 

jongeren met ADHD. 

informatie en aanmelding: 

www.psychischegezondheid.nl

Conferentie geesteswetenschappen
De match tussen kennisvragen van beleidsmakers 

en het kennisaanbod uit de geesteswetenschap-

pen is niet altijd optimaal. Het actieplan ‘actu-

ele geesteswetenschappen’ wil onderzoekers en 

beleidsmakers op de gelijknamige conferentie 

op 6 november met elkaar in gesprek brengen. 

De bijeenkomst vindt plaats in De Koninklijke 

Schouwburg in Den Haag en is een initiatief van 

het Alfaberaad: NWO-Geesteswetenschappen, 

De Raad voor Geesteswetenschappen van de 

KNAW en de geesteswetenschappelijke facul-

teiten. Beleidsmakers lichten op 6 november 

strategische beleidsvragen toe en geesteswe-

tenschappers wijzen op aanwezige maar vaak 

bij de overheid onbekende kennis voor deze 

beleidsterreinen. Plenair en in workshops wordt 

ingegaan op de vraagstelling en vertaling van 

kennisvragen naar geesteswetenschappelijk 

onderzoek.

NWO-publieksboek Experiment NL

Het NSCR, het NWO-instituut voor onderzoek 

naar criminaliteit en rechtshandhaving, ver-

huist van Leiden naar Amsterdam. NSCR vestigt 

zich begin 2009 op de campus van de Vrije 

Universiteit (VU). NSCR en de VU gaan op een 

aantal onderzoeksterreinen hun onderzoeksin-

spanningen bundelen. De samenwerking draagt 

bij aan de realisatie van de beoogde nationale 

rol van het NSCR op het terrein van onderzoek 

naar criminaliteit en rechtshandhaving. 

Het NSCR heeft ruim vijftien jaar ingewoond 

bij de Universiteit Leiden. Met de verhuizing 

naar Amsterdam wordt uitbreiding en vernieu-

wing van de onderzoeksthema’s mogelijk, met 

name op het gebied van de maatschappelijke 

veiligheid. Door de samenwerking worden de 

verschillende onderzoekslijnen van het NSCR 

versterkt, waarbij de inbreng vanuit meerdere 

wetenschappelijke disciplines gehandhaafd 

blijft. NWO gaat de komende periode inves-

teren in het instituut om voldoende slagkracht 

te kunnen realiseren, zodat NSCR mee blijft 

draaien in de internationale top. Bij het insti-

tuut werken ruim dertig mensen. 

meer informatie: www.nscr.nl

NSCR verhuist van Leiden naar Amsterdam

actuele geesteswetenschappen

Wetenschap in nederland

een uitgave van NWO in samenwerking met Quest

experiment nl

In de jungle, in de ruimte, bovenop bergen. In vrieskou en 
hitte. Op rivieren en oceanen. In laboratoria, werkplaatsen, 
archieven... overal vind je Nederlandse wetenschappers, 
op zoek naar antwoorden op intrigerende vragen. Hoe 
voorkomen we opwarming van de aarde? Wat moet je doen 
om de wereldwijde voedsel- en energiecrisis op te lossen? 
Wat is de oorsprong van integratieproblemen in grote 
steden? Hoe gedraagt een neutrino zich en waar komt hij 
vandaan, en waarom? Is kernfusie de energiebron voor de 
toekomst? Hoe los je het fileprobleem op? Staat Nederland 
over 30 jaar onder water?

In dit boek vind je de meest tot de verbeelding sprekende 
onderzoeksresultaten van het jaar. Het beste dat wetenschap 
in Nederland te bieden heeft. Over het kleinste elementaire 
deeltje tot aan het verst verwijderde sterrenstelsel. Over 
archeologische vondsten aan de andere kant van de aardbol 
tot migrantenproblematiek om de hoek. Grensverleggend 
en vernieuwend.

experim
ent

nl

ISBN 9789089270122 

W
etenschap in nederland

experiment nl
Wetenschap in nederland

meer informatie: 

www.actuelegeesteswetenschappen.nl

De Nationale Wetenschapsquiz Junior zoekt

de knapste klas 
van Nederland!

Tijdens de juniorquiz nemen vier klassen met 
elk drie klassenvertegenwoordigers het tegen 
elkaar op. De knapste klas wint de bokaal en 
een spannende schoolreis. 

Aanmelden?! Kijk gauw op 

www.deknapsteklasvannederland.nl

advertentie_wetenschapsquiz_junior_2008.indd   1 15-7-2008   15:34:49
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S
inds de jaren zeventig van de vorige eeuw ver-
toont het aantal geweldsmisdrijven een lichte 
stijging. Worden we steeds moorddadiger? 

‘Integendeel’, aldus bijzonder hoogleraar histori-
sche criminologie Pieter Spierenburg van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘De middeleeuwse 
maatschappij was veel gewelddadiger! Alleen is de 
moderne mens – paradoxaal genoeg – veel gevoeli-
ger voor geweld geworden.’ 
Zijn studie laat zien dat het aantal moord- en dood-
slagen in de twintigste eeuw in de meeste West-
Europese landen is gezakt tot minder dan één per 
100.000 inwoners per jaar. Sinds de jaren zeventig 
is dat getal weer gestegen naar zo’n 1,5 per 
100.000 inwoners. In veel middeleeuwse steden 
was echter een moordgetal van 30 tot 50 normaal. 
Onze moderne samenleving is dus lang niet zo 
gewelddadig als mensen op het eerste gezicht 
zouden kunnen denken.

oVerSpel  Dankzij een vervangingssubsidie van 
het gebied Geesteswetenschappen van NWO kon 
Spierenburg zich in 2006-2007 een jaar lang vrij-
maken van onderwijstaken om zich volledig te 
wijden aan zijn macabere onderwerp: zeven 
eeuwen moord en doodslag. Van huis uit is hij his-
toricus, maar zijn Rotterdamse leerstoel is onder-
gebracht bij de vakgroep criminologie. ‘Voor 
historici bieden rechtszaken over moord of dood-
slag vaak een voortreffelijk inzicht in het functio-
neren van zo’n samenleving’, betoogt de 
hoogleraar. ‘En omgekeerd is historisch inzicht 
voor een criminoloog van groot belang om inzicht 
te krijgen in processen van criminalisering en 
decriminalisering.’ 

Een typisch voorbeeld van decriminalisering is het 
fenomeen overspel. Enkele eeuwen geleden was 
overspel in Europa nog een delict voor de straf-
rechter. Tegenwoordig zien we het als een privé-
zaak – hoe vervelend ook voor de betrokkenen. In 
sommige primitieve samenlevingen kun je voor 
overspel nog steeds publiekelijk worden gestenigd. 
Omgekeerd werden gedragingen die wij vroeger als 
oude rechten beschouwden - zoals het meenemen 
van kleine dingen van je werk, of het ‘aren lezen’ 
door arme mensen op de geoogste velden - in de 
loop van de achttiende eeuw, onder invloed van de 
opkomende kapitalistische mentaliteit en de bijbe-
horende scheiding tussen het mijn en dijn, juist in 
toenemende mate gecriminaliseerd. Steeds vaker 
werd dergelijk handelen als diefstal vervolgd. 
‘Historisch inzicht leert criminologen relativeren’, 
aldus Spierenburg. ‘Misdaad is een containerbe-
grip, waar alles onder valt wat strafbaar is. Een 
historische benadering geeft meer kijk op allerlei 
maatschappelijke processen waardoor je de inhoud 
van die container in de loop van de geschiedenis 
kunt zien veranderen.’ Spierenburg deed niet 
alleen uitgebreid archiefonderzoek, vooral in de 
rijke zeventiende- en achttiende-eeuwse 

Amsterdamse stadsarchieven, maar hij verwerkte 
ook een schat aan internationale vakliteratuur 
over moord en doodslag door de eeuwen heen. Zijn 
boek is bedoeld als synthetische studie. Niet voor 
niets is het in het Engels verschenen. ‘Het werd tijd 
voor een overzichtswerk.’ 

priVé -legertjeS  Moord- en doodslagen vormen 
het enige delict waarvoor al eeuwenlang betrouw-
bare lijkschouwingen zijn verzorgd. Vanaf de zes-
tiende eeuw zijn, zeker in de steden, alle verdachte 
sterfgevallen systematisch onderzocht, eerst door 
mensen van het gerecht, later door de chirurgijn. 
Was het moord of doodslag, een ongeluk, zelfmoord 
of een natuurlijke dood? Spierenburg: ‘Je had nog 
geen CSI-teams of DNA-onderzoek, maar die cijfers 
zijn redelijk betrouwbaar.’ Meestal waren daders 
én slachtoffers mannen. Vooral de middeleeuwse 
adel onderstreepte zijn status met een zeer geweld-
dadige levensstijl. Tot in de twintigste eeuw werd 
het duel gepraktiseerd. Het lagere volk vocht zijn 
eigen duel uit, in de vorm van messengevechten 
van man op man. Vanaf de zeventiende eeuw is 
dergelijk gewelddadig gedrag geleidelijk vermin-
derd.
In de vroege Middeleeuwen beschouwden met 
name de hoogste kringen het gebruik van geweld 
als hun persoonlijk recht. De adel beschikte over 

onze moderne samenleving is 
lang niet zo gewelddadig 
als we denken

Pieter Spierenburg.

Een duel, gadegeslagen door de duivel in 1680. 

Uit: Gulden-Spiegel, door Jacob Coenraeds Mayvogel 

(Universiteitsbibliotheek Leiden).

Klare Onderrichtinge der 

Voortreffelijcke Worstel-Konst 

in 1674, door Nicolaes Petter 

(Koninklijke Bibliotheek).

historisch criminoloog pieter spierenburg schreef een standaardwerk 

over moord en doodslag: A history of murder; Personal violence 

in Europe from the Middle Ages to the Present. het boek 

kwam tot stand met een vervangingssubsidie van NWO-gebied 

geesteswetenschappen.

Analyse van sociaal-historische      context    van moord en doodslag

 W e t e n s c h a p  e n  m a at s c h a p p i j
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 d a g b o e k n o t i t i e s 

Onderzoek doen is 
vaak intensief en ver-
moeiend, maar vrijwel 
nooit saai. sommigen 
turen dag en nacht 
naar hun compu-
terscherm om een 
belangrijke ontdek-
king te doen. anderen 
vorsen in hun labora-
toria, met pipetjes en 
petrischaaltjes, naar 
nieuwe kennis. er zijn 
er die nachten door-
brengen op een berg 
in Chili, telescopen 
gericht op ons onein-
dige heelal. anderen 
gaan ondergronds en 
kruipen door duistere 
gangen, op zoek naar 
ons verleden. eén 
ding hebben zij allen 
gemeen: bezieling. 
Wetenschap bedrijven 
levert soms onver-
wacht spannende 
momenten op. een 
dag uit het leven van 
een onderzoeker.

uitgebreide privé-legertjes. Veel conflicten waren 
ingegeven door de noodzaak om op te komen voor 
de mannelijke eer. Dat werd eeuwenlang als een 
vanzelfsprekend recht beschouwd. 
In zijn boek haalt Spierenburg tal van voorbeelden 
aan van vendetta’s die zich tientallen jaren voort-
sleepten, van vader op zoon. ‘Om zulke bloedvetes 
te beëindigen bestonden er geïnstitutionaliseerde, 
rituele verzoeningsceremonies. Soms kwamen hon-
derden familieleden van de dader samen, in 
grauwe hemden gekleed. Ze knielden voor de fami-
lie van het slachtoffer en kusten zijn naasten op de 
mond om de verzoening daarmee letterlijk te beze-
gelen.’ In de loop van de zeventiende eeuw raakten 
dergelijke verzoeningsceremonies in onbruik. Als 
voornaamste oorzaak ziet Spierenburg de opkomst 
van de Europese staten. ‘Naarmate de staten stevi-
ger in het zadel kwamen en hun macht consoli-
deerden, werd het geweld gemonopoliseerd. Het 
meest verbazende aan mijn onderzoek vond ik 
echter dat de criminalisering van moord en dood-
slag pas in de zeventiende eeuw haar beslag krijgt, 
lang nadat zich al een sterk justitieel apparaat had 
ontwikkeld. Zaken als diefstal en inbraak stonden 
al veel eerder in het strafboek.’ 
Als verklaring voert de onderzoeker aan dat eigen-
domsdelicten vanouds als oneervol werden gezien. 
Moord en eerwraak ter verdediging van de familie-
eer werden eeuwenlang juist beschouwd als een 
eervolle privé-zaak, waarin de overheid zich niet 
diende te mengen. 

gekrenkte eer  Volgens historisch antropoloog 
Anton Blok was de mannelijke eer van oudsher 
sterk gerelateerd aan het lichaam. Eer hing samen 
met fysieke moed, dapperheid en een voorliefde 
voor geweld. Een man van eer verdedigde zijn 

vrouw, zijn dochters en andere vrouwen die van 
hem afhankelijk waren, door te strijden tegen riva-
len. Spierenburg: ‘De gekrenkte eer kon worden 
gered door het bloedvergieten van de uitdager – of, 
als je die niet te pakken kreeg, van zijn bloedver-
wanten, desnoods zijn bejaarde vader of moeder. 
Zo’n wraakoefening werd als erezaak beschouwd. 
Door de eeuwen heen is ons eerbegrip geleidelijk 
verinnerlijkt.’ Wordt de mens nu zo langzamerhand 
beschaafder? Of is dat maar een dun vernisje 
waaronder zijn oerdriften onverminderd blijven 
voortkolken? Spierenburg: ‘Volgens de historisch 
socioloog Norbert Elias, die verklaringsmodellen 
voor civilisatieprocessen biedt, zou onze psychi-
sche gesteldheid mét de samenleving veranderen. 
Maar als de maatschappelijke omstandigheden ver-
anderen zouden we volgens Elias binnen één gene-
ratie weer net zo woest als middeleeuwers kunnen 
zijn. In de Middeleeuwen, met de vele oorlogen, het 
onvoorspelbare dagelijkse leven en de onzekere 
economische situatie, gaven mensen hun emoties 
en agressie meer ruimte. Naarmate de samenle-
ving verandert, leren mensen om hun impulsen te 
beheersen. Dat is niet iets om je voor op de borst te 
kloppen, het ligt meer aan de tijdgeest.’ De over-
heid volgde deze maatschappelijke trends door 
haar geweldsmonopolie – denk aan lijfstraffen – 
geleidelijk minder zichtbaar uit te oefenen. Vanaf 
1770 lezen we voor het eerst dat mensen openbare 
executies onaangenaam vonden, honderd jaar later 
werd de doodstraf in de meeste West-Europese 
landen niet meer publiekelijk voltrokken. In de VS 
had de overheid nooit het volledige monopolie op 
geweld en daar is het aantal moord- en doodslagen 
hoger – in de jaren negentig van de vorige eeuw 
gemiddeld tien levensdelicten per 100.000 inwo-
ners per jaar. Voor de stijging van het aantal 
geweldsdelicten sinds de jaren zeventig ziet de 
hoogleraar twee oorzaken. ‘Enerzijds is er de toene-
mende complexiteit van de samenleving, met in de 
binnensteden steeds meer uiteenlopende bevol-
kingsgroepen die elkaar soms moeilijk verdragen. 
En daarnaast speelt de groeiende georganiseerde 
misdaad een grote rol. Veel moorden betreffen doel-
gerichte afrekeningen in het criminele circuit. In de 
Middeleeuwen kon een toevallige ontmoeting escale-
ren en eindigen in een bloederige steekpartij, waar-
bij doden vielen. Dat is nu veel minder het geval.’ 

Pieter Spierenburg. A History of Murder. Personal 
Violence in Europe from the Middle Ages to the 
Present. Uitgeverij: Polity. 274 pagina’s. 2008. ISBN 
978-0-7456-4377-9.

Ruziënde vrouwen in Rome in 1809, door Bartolomeo Pinelli. 

Geweld van vrouwen onderling werd vaak als onbeduidend of 

komisch afgedaan.

eigendomsdelicten 
werden vanouds 

als oneervol 
gezien

een dagboek over de aanloop naar haar oratie 

zou een jaar geleden al moeten beginnen, toen 

ze benoemd werd, aldus mirjam de bruijn, kers-

vers hoogleraar afrikanistiek aan de universiteit 

leiden. 

de voorbereiding 

Bij het vaststellen van de datum denk je nog: ach, 
het is ver weg. Maar dan is het ineens zes maanden 
later en dan moet je echt bedenken wat je daar, in 
dat gemengde publiek, naar voren wilt brengen. 
Mijn inaugurele rede moet een toegankelijk verhaal 
worden over “mijn soort wetenschap”: dicht bij de 
mensen, sociaal geëngageerd en ook interessant 
voor een wetenschappelijk publiek. 
Mijn nieuwe project over de manier waarop com-
municatietechnologie Afrikaanse samenlevingen 
in mobiliteit en hiërarchieën heeft gevormd, is een 
mooie aanleiding. Juist in de marges van Afrika, de 
nomadengebieden die door de overheid genegeerd 
worden en nauwelijks infrastructuur hebben, zou de 
mobiele telefonie wel eens voor grote veranderingen 
kunnen zorgen. Dit ga ik de komende jaren onder-
zoeken. Mijn echtgenoot en academische vrienden 
kunnen getuigen van de onzekerheid die er af en 

toe tijdens het schrijven opduikt. Hoe weet 
je nu of het goed is? Op het laatst moet de 
titel bedacht worden. De uitspraak van een 
vrouw in Kameroen brengt uitkomst: zij 
noemde de mobiele telefoon in haar taal 
“de telefoon die benen heeft gekregen”. 
Dat is zo veelzeggend voor mijn onder-
werp en voor de nieuwe ontwikkelingen 
in Afrika, dat dit het wordt. Of het wel 
zo frivool kan?

5 september 

’s Ochtends word ik eerst nog geïn-
terviewd door een journalist van het 
NRC-Handelsblad. We praten ruim 
twee uur en vervolgens komt ook 
nog de fotograaf. Als ze weg zijn, 
ben ik al moe en de zenuwen gieren 
eigenlijk al de hele ochtend door 
mijn lijf. Uiteindelijk levert het wel 
een mooi artikel op.  Iedereen in 

mooie kleren, mijn drie kinderen en mijn echtgenoot 
(zelf ook hoogleraar overigens), het is tenslotte ook 
gewoon een mooi feest. In de auto om te vertrekken. 
Auto kapot! Dat is echt een ramp. Gelukkig zijn we 
op tijd en kunnen we de trein nog halen. We verre-
genen ook nog op de fiets naar het Academiegebouw 
aan het Rapenburg in Leiden. Ik haal de toga die ik 
in juni heb laten maken uit mijn koffertje en hang 
hem even uit. Na een half uur moet ik hem aandoen. 
Gelukkig is er mevrouw Wanders die mij helpt bij dit 
ritueel. Ik zie door de deur van de kamer waar we 
wachten professoren die ooit mijn begeleiders waren. 
Het lijkt druk te worden. Natuurlijk was ik bang dat 
er niemand zou komen, tenslotte is afrikanistiek niet 
het centrum van de wetenschap.
Ik word zenuwachtig, mijn kinderen ook. Foto’s 
genomen en nu is het twee minuten voor vier. Ik 
word eerst nog toegesproken door de decaan van 
de faculteit der letteren die de rector vervangt. Het 
zaaltje zit vol met medeprofessoren. Ik word nu 
opgenomen in het zwarteravencollectief en ben nu 
een van de weinige vrouwen die daaraan mogen 
deelnemen. Na dit praatje lopen we naar het Groot 
Auditorium waar familie, vrienden, collega’s en 
anderen klaarzitten om naar mij te luisteren, en dat 
wel 45 minuten lang. 

de oratie en daarna

Ik mag geen plaatjes laten zien en moet het hebben 
van mijn stem. Ik heb een grapje ingebouwd met de 
mobiele telefoon die afgaat… dat gaat goed. Omdat 
ik hoog sta, op een soort preekgestoelte, de kathe-
der, heb ik geen idee hoe mijn verhaal overkomt. 
Het dankwoord komt er – ondanks het oefenen thuis 
– toch bibberig uit, maar dat zijn de emoties en ik 
geloof dat dit wel mag. 
Ik krijg gelukkig een groot applaus. Dat is erg fijn, 
niet alleen voor mij maar ook voor al die andere 
mensen die met zenuwen in de zaal zitten. Het is 
goed gegaan! De receptie is vooral leuk: lang staan, 
veel mensen, al die handen. Het is een soort roes. 
Het feest; daar land ik weer. Lekker eten, veel men-
sen en swingen. Ik heb niet veel meer gepraat. Dat 
had ik al gedaan en men heeft genoeg geluisterd.
Het was een leuke dag en dat had ik eigenlijk niet 
voor mogelijk gehouden als ik de slapeloze nachten 
tel die ik in de zomer toch ook heb gehad.

De weg naar een oratie

Kan het wel zo frivool?

 W e t e n s c h a p  e n  m a at s c h a p p i j
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oedemorgen’, begroet Maarten Loonen zijn 
studenten in de mensa van onderzoeksdorp 
Ny-Ålesund. Het is woensdagmiddag, 13.00 

uur. Loonen komt net uit bed. De twee studenten die 
hem helpen bij zijn onderzoek zijn al uren op. Ook 
zijn 14-jarige zoon Janwillem die hier als zijn veld-
assistent de zomervakantie doorbrengt, heeft er al 
een halve dag op zitten. Maar niemand neemt 
Loonen zijn late opstaan kwalijk. Híj observeerde 
vannacht om vijf uur immers nog de brandganzen 
aan de rand van het dorp. 
De bioloog heeft zijn dag-nachtritme een paar uur 
verschoven. Doordat het op Spitsbergen ‘s zomers 
24 uur per dag licht is, kan dat zonder lichamelijke 
ongemakken. ‘s Nachts is het rustiger in het dorp. 
De ganzen komen dan dichterbij de bebouwing en 
zijn makkelijker te observeren. En Loonen vindt het 

eigenlijk ook wel prettig, een paar uur ongestoord 
werken. ‘Overdag vergeet je in alle drukte soms 
hoe mooi het hier is. ‘s Nachts overvalt dat prach-
tige landschap me weer.’ 
De ganzenonderzoeker is een van de oude rotten in 
het pooldorp. Iedereen kent hem, de ganzenman, 
en echt niet alleen door zijn klompen. In de zomer 
van 1990 startte hij zijn promotieonderzoek in Ny-
Ålesund en sinds die tijd komt hij elke zomer. Hij 
komt en gaat met de ganzen, die er van eind mei tot 
augustus zijn om te broeden. ‘Ik heb een aantal 
van de brandganzen die hier bij het dorp broeden, 
al in 1991 gevangen en geringd.’ 
In het voormalige mijnwerkersdorp Ny-Ålesund 
draait tegenwoordig alles om wetenschap. Tien 
landen hebben er een poolstation. Voor Loonen 
is het zijn tweede thuis. ‘Het is hier prachtig. 

G

De ganzen achterna
Elke zomer voor onderzoek naar Spitsbergen 

hoog op spitsbergen ligt een dorp dat bevolkt is met wetenschappers. Ook het Nederlands poolstation 

staat in Ny-Ålesund. bioloog dr. maarten loonen doet er elke zomer onderzoek naar het immuunsysteem 

van brandganzen. Hypothese zocht ‘de ganzenman’ afgelopen zomer op.

tekst  anouck Vrouwe  foto’s  jasper doest

Iedereen kent hem, 
de ganzenman, en echt niet 

alleen door zijn klompen

 W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k
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moeten drijven. Dat zou veel te veel stress geven.’ 
De gansjes zijn meestal buiten, waar ze braaf 
achter hun begeleider aandribbelen. Maar ze zijn 
nog te jong om zichzelf goed op temperatuur te 
houden. Af en toe brengen ze een paar uur in de 
keuken door om op te warmen. De ruimte ernaast 
houdt het midden tussen een laboratorium en een 
berging. Hier liggen logboeken, vol ringnummers 
en observaties. Er staan plastic bakken om ganzen 
in te doen, een weegschaal om gevangen dieren te 
wegen, vogelringen en spullen om bloed- en poep-
monsters te nemen. Loonen heeft het allemaal 
nodig om die grote vraag te kunnen beantwoorden: 
‘Waarom vliegen die ganzen in hemelsnaam hele-
maal naar Spitsbergen om te broeden?’
Het is vanaf het vasteland nog zevenhonderd 
kilometer naar Ny-Ålesund. En zo vriendelijk is het 
landschap hier niet. Het is juli, tien graden boven 
nul en er groeit weinig. En de planten die er 
groeien, blijven klein. Maar er moet iets zijn wat 
de vogels naar Spitsbergen trekt. Loonen: ‘Ik ver-
moed dat er hier minder parasieten zitten, waar-
door de ganzen hun immuunsysteem tijdelijk op 
een laag pitje kunnen zetten. Dat zou ze veel energie 
schelen.’

kinderlozen Om zijn hypothese te testen, 
vangt Loonen een aantal keer de brandganzen in 
het veld. Voor deze week staat er ook een vangst op 
het programma. De bioloog wil de groep ‘kinder-
lozen’ vangen, die aan de rand van het meer huist. 
Het zijn de jongen van vorig jaar en de ganzen 
waarvan het kroost is opgegeten door de poolvos-
sen. ‘De dieren zijn nu in de rui. Ze kunnen niet 
vliegen en daardoor zijn ze makkelijker te vangen.’
Op het strand naast het dorp zet Loonen met zijn 
studenten en zijn zoon een net op dat uitmondt in 
een kleine kraal. Hij krijgt ook hulp van een viro-

De gletsjers, de toendra, de ganzen. Ik ben blij dat 
ik dit onderzoek kan doen vanuit een dorp. Ik hoef 
geen weken in een tentje te zitten. Dat is één of twee 
keer leuk, maar de lol is er snel af als je dat jaarlijks 
moet doen. Hier heb ik internet, wat het contact met 
thuis zoveel makkelijker maakt. Mijn zoon komt nou 
al een aantal jaren over om me een paar weken te 
helpen. Als dat allemaal niet mogelijk was geweest, 
had ik het niet zo lang volgehouden.’

kippenVoer  Loonen is de stationsleider van het 
Nederlandse poolstation – twee oude, gele mijnwer-
kershuisjes aan de rand van het dorp. Hier wonen 
en werken de onderzoekers. In de kleine keuken 
van een van de huisjes hangt de geur van kippen-
voer. Er hangen warmtelampen. De ruimte is in 
gebruik als nachthok voor zestien jonge ganzen-
kuikens. Loonen wil weten hoe het immuun-
systeem van jonge ganzen zich ontwikkelt. ‘Daar 
zijn bloedtesten voor nodig. Het is beter een aantal 
dieren in gevangenschap te houden, dan om elke 
week de ganzenfamilies in het veld bijeen te 

Het vierde Internationale Pooljaar loopt nog tot februari 2009. Het Pooljaar geeft een 

impuls aan internationaal onderzoek naar de poolgebieden. Meer dan zestig landen 

doen mee. Nederland heeft zeven miljoen euro uitgetrokken, waarvan NWO zeventien 

projectvoorstellen en zeven coördinerende aanvragen heeft kunnen honoreren. 

Birdhealth is een van de internationale onderzoeksprogramma’s die in het Pooljaar zijn 

opgezet. Het richt zich op de verspreiding van vogelziekten en de invloed van ziekten 

op vogelpopulaties. Bij dit project zijn dertien landen betrokken. Dr. Maarten Loonen 

van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen coördineert Birdhealth. 

Ook zijn eigen onderzoek naar brandganzen kreeg van NWO subsidie (gebied ALW). 

meer informatie: www.nwo.nl/ipy, www.poolstation.nl en www.birdhealth.nl

n e d e r l a n d s  p o o l o n d e r z o e k

 W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k

loog van het Erasmus Medisch Centrum die drie 
weken in het dorp verblijft voor onderzoek naar 
vogelgriepvirussen. Hij zal de monsters van de 
ganzen daarop controleren.
Als het net staat, kan de vangst beginnen. De vogels 
worden vanaf het dorp in zee gedreven. Daar wach-
ten twee kajakers op ze. Zij zorgen dat de vogels 
koers zetten richting het strand waar Loonen  
wacht. Hij sluit aan de ene kant het strand af, zijn 
zoon staat aan de andere kant van het net. De 
vangst verloopt soepel, er zitten even later dertig 
ganzen in de kraal. De wetenschappers halen de 
dieren er één voor één uit om ze te wegen en om 
monsters te nemen. Een beetje poep, een buisje 
bloed en wat slijm uit de keel: daarmee bepalen de 
onderzoekers hoe actief het immuunsysteem van de 
dieren is. Daarna mogen de vogels de zee weer in.
De meeste monsters worden ingevroren, maar 
sommige tests moeten met vers bloed gebeuren. 
Daarom duikt een van de studenten direct het 
laboratorium in. Loonen: ‘Het is nog te vroeg voor 
harde conclusies, maar tot nog toe kloppen de 
resultaten met onze hypothese.’ 
Loonen houdt niet alleen de ganzen zelf, maar ook 
hun omgeving in de gaten. Zijn notitieboekjes staan 
vol data. ‘Je weet bij dit soort onderzoek niet altijd 
van tevoren welke gegevens belangrijk zijn.’ Dus 
meet hij ook hoe snel het gras groeit en hoe het na 
begrazing herstelt. Hij laat zijn studentassistent 
noteren welke planten de zestien ganzenkuikens 
eten en vraagt zijn zoon regelmatig te tellen hoe-
veel jongen de sternen nog hebben. Zij nestelen ook 
aan de rand van het dorp en hebben net als de 
ganzen te lijden onder de poolvossen. ‘Er zit een 
nest met zeven welpen onder een van de huisjes. 
Eerst werd je aangevallen als je te dicht in de 
buurt van de sternennesten kwam. Nu is het er stil, 
de jongen zijn bijna allemaal opgegeten.’ 

muggen Daarnaast onderhoudt Loonen de web-
site van het Nederlandse poolstation en helpt hij 
media aan informatie over de poolgebieden. En 
wanneer er een toeristenboot aanmeert in 
Ny-Ålesund, geeft hij met plezier een lezing over 
zijn werk en het dorp. ‘Het is belangrijk dat 
mensen weten wat hier gebeurt.’

Zijn taak is ook het onderzoek van anderen moge-
lijk te maken. Dus maakt hij foto’s van het verlaten 
mijngebied achter het dorp, bestemd voor 
Nederlandse archeologen die hier volgend jaar 
onderzoek willen doen. De bioloog zette insecten-
vallen op in het dorp, voor een onderzoek naar de 
invloed van klimaatverandering. Toen er hier in de 
eerste helft van de vorige eeuw steenkool werd 
gemijnd, zaten er nog geen muggen. Nu wel. In 
Ny-Ålesund is de gemiddelde temperatuur geste-
gen, de laatste dertig jaar ruim twee graden. 
Loonen wijst naar de gletsjer aan de overkant van 
de baai: ‘Toen ik hier begon, kwam het ijs tot het 
dorp. Ze wisten niet eens of er water of land onder 
lag. Gletsjers bewegen altijd, je kunt dus niet kei-
hard zeggen dat dit door de klimaatverandering 
komt. Maar voor mij staat het wel symbool voor de 
opwarming. Als het warmer wordt, verandert dat 
de poolgebieden dramatisch. Eén of twee graden 
merk je in Nederland niet zo, maar maakt hier het 
verschil tussen een wereld van ijs of een wereld 
van water.’

het is juli, tien graden boven nul en er groeit weinig

 W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k  W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k
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Wat kan ik bij NWO 
aanvragen?
NWO kent verschillende subsidie-
vormen, bijvoorbeeld subsidies 
binnen de (thema)programma’s 
gericht op vooraf bepaalde 
wetenschappelijke deelgebieden, 
de persoonsgebonden subsidies 
en de vrije competitie waarbij in 
beide gevallen onderzoekers hun 
onderwerp zelf bepalen, subsi-
dies voor het leggen van interna-
tionale contacten of uitwisseling, 
voor de aanschaf van apparatuur 
of het gebruik van grote onder-
zoeksfaciliteiten in binnen- of 
buitenland. Binnen de verschil-
lende subsidievormen zijn meer-
dere instrumenten ontwikkeld. 
Een wetenschapper kan aanvra-
gen indienen bij meerdere subsi-
die-instrumenten. Soms is het 
ook mogelijk om binnen één sub-
sidie-instrument meer aanvragen 
in te dienen.

Waar vind ik informatie?
Onderzoekers die willen aanvra-
gen bij NWO – in de regel weten-
schappers verbonden aan een 
Nederlandse onderzoeksinstel-
ling, maar dit kan per subsidie 
verschillen – gaan doorgaans zelf 
op zoek naar openstaande subsi-
dies. Je kunt op verschillende 
manieren informatie krijgen over 

de subsidiemogelijkheden bij 
NWO. Bijvoorbeeld via de nieuws-
brief van een NWO-gebied waarin 
oproepen voor subsidies staan, 
via een beleidsmedewerker van 
de universiteit of via de website 
van NWO. Uiteindelijk komt 
iedereen die bij NWO een voorstel 
wil indienen, terecht op de web-
site van NWO, en wel op de subsi-
diewijzer:
www.nwo.nl/subsidiewijzer.

Subsidiewijzer: alle 
wegen leiden naar Rome
In de subsidiewijzer kan een 
onderzoeker via verschillende 
ingangen zoeken naar open-
staande subsidies: alfabetisch, 
per wetenschapsgebied, of per 
subsidievorm. Bij elk subsidie-
instrument staat duidelijk aange-
geven aan welke voorwaarden 
een onderzoeker moet voldoen om 
ervoor in aanmerking te komen. 
In de digitale brochure van het 
desbetreffende instrument vind 
je alle benodigde informatie voor 
het doen van aanvragen, de pro-
cedure, de do’s en don’ts en het 
tijdpad. 

Wat doe ik als ik een 
subsidie gevonden heb?
Als je meent voor een subsidie in 
aanmerking te komen, kun je een 
elektronische aanvraag indienen 
via Iris, het elektronisch aan-
vraagsysteem van NWO. Om dat 
te kunnen doen, heb je eerst een 
toegangscode nodig, die je – ook 
weer elektronisch – kunt aanvra-
gen. Binnen een uur krijg je een 
wachtwoord op het eigen e-mail-
adres toegestuurd waarmee je 
kunt inloggen in Iris. 
Onderzoekers kunnen – ook 
zonder meteen een aanvraag te 
willen doen – nu al zo’n toegangs-
code aanvragen. Deze blijft 
geldig.

Hoe stuur ik een aan-
vraag naar NWO?
Meestal is een aanvraagformulier 
beschikbaar via Iris. Dit digitale 
aanvraagformulier kun je down-
loaden en offline invullen, in een 
tekstverwerkingsprogramma 
zoals Word. Omdat NWO voor de 
beoordeling vaak gebruikmaakt 
van buitenlandse referenten, 
moet de aanvraag in het Engels 

worden geschreven. 
Als de aanvraag klaar is, moet 
deze eerst worden omgezet in een 
pdf-bestand voordat hij kan 
worden verzonden. Dit is nodig 
om ervoor te zorgen dat de aan-
vraag in de door de onderzoeker 
gekozen opmaak door NWO wordt 
ontvangen. Instructies daarvoor 
staan aangegeven in Iris. NWO 
vraagt ook een aantal algemene 
gegevens die je kunt invullen op 
een apart webformulier. Deze 
worden opgeslagen en bewaard 
in haar projectadministratiesy-
steem. Als je de aanvraag hebt 
verstuurd, krijg je per e-mail 
bevestiging van ontvangst.
Als er veel aanvragen worden 
verwacht, maakt NWO gebruik 
van het systeem van vooraanmel-
ding. Dit om te voorkomen dat 
veel onderzoekers tijd besteden 
aan het opstellen van een volle-
dige aanvraag terwijl de kans op 
honorering zeer beperkt is. De 
onderzoeker vult dan eerst een 
beknopte aanvraag in, op basis 

waarvan NWO adviseert deze al 
dan niet uit te werken. Een 
beperkte groep onderzoekers 
dient deze volledige – en meer 
uitgebreide – aanvraag vervol-
gens in.

Administratieve 
verwerking
Na ontvangst van de aanvraag, 
neemt NWO deze op in haar pro-
jectadministratiesysteem.

Ontvankelijkheidstoets
Dit is de eerste stap in de behan-
deling van een aanvraag. 
Beleidsmedewerkers van NWO 
beoordelen of de aanvraag in 
algemene zin voldoet aan de 
eisen die daaraan zijn gesteld, 

via de ontvankelijkheidstoets. De 
criteria hiervoor staan vermeld 
in de brochure. Onderzoekers 
krijgen in de regel binnen twee 
weken te horen of hun aanvraag 
ontvankelijk is. 
NWO gaat strikt om met de dead-
line. Maar in het geval van een 
technische storing of een duide-
lijk misverstand bestaat de moge-
lijkheid om in overleg met NWO 
binnen een dag of twee de gege-
vens aan te passen. 
Bij een aantal subsidie-instru-
menten kun je met je persoonlijke 
inlogcode van Iris bijhouden wat 
de status van de aanvraag is: is 
deze al verwerkt, wanneer wordt 
deze beoordeeld en wanneer kan 
het besluit over de aanvraag 
worden verwacht?
Is de ontvankelijkheidstoets 
doorstaan, dan volgt de inhoude-
lijke beoordeling en weging van 
de aanvraag: is je onderzoeks-
voorstel goed genoeg? Hierover 
meer in het volgende nummer 
van Hypothese.

stel, je wilt subsidie aanvragen bij NWO: wat moet je doen, wie bepaalt of je aanvraag wordt gehonoreerd, 

wanneer weet je of je tot de gelukkigen behoort en wat kun je doen als je het er niet mee eens bent? 

jaarlijks ontvangt NWO zo’n 4000 subsidieaanvragen waarvan ongeveer 20 à 25 procent wordt gehono-

reerd. in de komende nummers van Hypothese schetsen we in grote lijnen de procedure van een subsidie-

aanvraag. in deze eerste aflevering het indienen en de administratieve registratie.

Een subsidieaanvraag indienen?

         Zo doe je dat!  
tekst  Caroline van Overbeeke 

illustratie Carolyn ridsdale 

 W e t e n s c h a p  e n  n W o

Aflevering 1
indienen en 

administratieve 
registratie

 W e t e n s c h a p  e n  n W o



de Vernieuwingsimpuls Veni Vidi Vici steunt talent-

volle onderzoekers in verschillende fases van hun 

wetenschappelijke carrière in de verwezenlijking 

van hun grensverleggende onderzoeksplannen.

 v e n i  v i d i  v i c i
tekst mariette huisjes  foto Fjodor buis

‘Werken met ADHD-kinderen is allesbehalve saai’, 
zegt Sarah Durston, als universitair hoofddocent 
verbonden aan de afdeling kinderpsychiatrie van 
het UMC. ‘Er gebeurt altijd wel iets. Een kind 
drukt op alle knoppen van de oefenscanner, 
vraagt je tijdens een neuropsychologische taak 
waarom het zo saai is, of springt op omdat hij NU 
naar de wc moet... Het leuke van deze kinderen is 
dat je er heel direct contact mee hebt, omdat ze zo 
impulsief zijn. Als iets ze niet bevalt, krijg je dat 
zeker te horen.’
Maar kinderen met een Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder zijn ook een probleem voor 
zichzelf en hun omgeving. Sarah Durston en haar 

groep bestuderen met een Vidi-subsidie van NWO 
voor het eerst in de volle breedte de biologische 
basis van ADHD bij kinderen en jongeren van zes 
tot twintig jaar. Hun cognitief functioneren wordt 
gemeten aan de hand van testjes met Pokémons. 
De proefpersoon krijgt bijvoorbeeld de opdracht 
om alle op een scherm verschijnende Pokémons te 
vangen, behalve de ‘slechte’ Pokémon Meowth. 
Typisch voor kinderen met ADHD is dat ze er 
moeite mee hebben om de impuls tot vangen te 
onderdrukken als Meowth voorbijkomt, net zoals 
ze het lastig vinden om zich in te houden en stil te 
zitten in de klas. 
Bij dezelfde proefpersonen worden neurobiologi-
sche processen in de hersenen zichtbaar gemaakt 
met een MRI-scan. Ook wordt hun genotype 
bepaald. Door deze drie factoren met elkaar in 
verband te brengen hoopt Durston biologische sub-
types van ADHD te onderscheiden, herkenbaar 
aan een eigen, afwijkend patroon in de hersenen. 
‘Als we beter begrijpen hoe ADHD neurobiologisch 
in elkaar zit, kunnen we er meer aan doen: nieuwe 
medicijnen ontwikkelen, risicogroepen identifice-
ren of op den duur misschien zelfs voorkomen dat 
er symptomen ontstaan.’
De proefpersonen worden gevolgd in hun ontwik-
keling, zowel in hun cognitief functioneren als in 
hun hersenprocessen. ‘ADHD is een echte ontwik-
kelingsaandoening’, zegt Durston. ‘Ze wordt 
meestal pas herkenbaar rond een jaar of zes, 
zeven. Vaak verdwijnen de symptomen weer in de 
loop van de puberteit. Volwassenen met ADHD 
zeggen dat ze nog steeds een innerlijke onrust 
voelen, maar hebben geleerd hun gedrag aan te 
passen. Ze kiezen dan wel een beroep waarbij ze 
niet verplicht zijn de hele dag aan een bureau te 
zitten. Zoals voetballer, postbode of… onderzoe-
ker. Als onderzoeker kun je zelf je agenda bepalen, 
al je eigen klussen opknappen en als je wilt de hele 
dag rondlopen. Dit is eigenlijk best een geschikt 
beroep voor iemand met ADHD.’

h y p o t h e s e   � �   

een profiel maken van adhd. dat is wat sarah durston wil met haar Vidi-

subsidie. door gedrag, neurobiologische processen en erfelijke factoren tegen 

elkaar af te zetten, hoopt ze nauwkeuriger te kunnen beschrijven wat er pre-

cies aan de hand is bij die slecht begrepen aandoening. 

‘Werken met ADhD-kinderen is 
allesbehalve saai’

Pokémons en 
hersenscans


