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nationale erkenning. Al snel vond 
Engelen echter ook organisatorische 
taken op zijn weg.
‘Toen ik in 1985 bij Nikhef kwam, zette 
ik mee een nieuwe onderzoeksgroep op 
die experimenten ging doen met de 
ZEUS-detector in Hamburg. Dat vergde 
veel inhoudelijke wetenschap. Maar het 
vergde ook mensen en dingen bij elkaar 
brengen, financiering organiseren, 
vooruitkijken.’
In een adviescommissie van CERN 
dacht hij mee over de ontwikkeling van 
de Large Hadron Collider, ’s werelds 
grootste deeltjesversneller, gebouwd 
door een samenwerking van duizenden 
wetenschappers uit meer dan honderd 
landen en honderden academische 
instituten. Het instrument hielp de 
hoge-energiefysica nieuwe gebieden te 
ontginnen, waaronder de vondst van 
het nu beroemde Higgs boson.
Terugkijkend ziet hij nergens een expli-
ciete keus voor bestuur boven onderzoek. 
‘Er was geen tweesprong. Ik was meer 
een zeiler die mede onder invloed van 
de wind geleidelijk de koers verlegde.’ 

samenhang
In 2008 was Engelen bezig terug te 
keren uit Genève naar het Nikhef toen 
toenmalig wetenschapsminister Ronald 
Plasterk hem belde met het verzoek 
voorzitter van NWO te worden. ‘Dat 
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Vanachter de eettafel in zijn huis in 
Muiderberg kijkt Jos Engelen ont-
spannen uit over het brede IJmeer. 
Nog maar kort voelt hij niet meer de 
verantwoordelijkheid van het bestuur 
van NWO op zijn schouders, maar het 
went snel, zegt hij. Toch praat hij over 
NWO nog in de tegenwoordige tijd – 
het echte afstand nemen moet nog 
beginnen.
‘Onlangs mocht ik spreken op het 
afscheid van de Stichting FOM [die 
opgaat in het ‘nieuwe’ NWO, red.],’ 
vertelt hij. ‘Die stichting is voor mij 
persoonlijk, als hoge-energiefysicus, 
belangrijk geweest. Ik eindigde mijn 
betoog met een Frans liedje: Il faut 
que je m’en aille, ‘ik moet gaan’: 
‘Buvons encore une dernière fois, 
a l'amitié, l'amour, la joie’,’ was het 
citaat. Liefde is misschien wat over-
dreven, maar vreugde en vriendschap 
heb ik bij FOM en NWO veel beleefd. 
Enige nostalgie is er dus wel. In de 
zaal dachten sommigen zelfs dat ik 
een traantje moest wegpinken. 
Hetgeen niet zo was - dat dan toch 
weer niet.’

zeiler
Jos Engelens loopbaan begon in Nij-
megen, maar zijn wetenschappelijke 
werk voltrok zich vooral op CERN, de 
Europese organisatie voor kernonder-
zoek in Genève, en op het Nationaal 
instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef, in Amsterdam.

Dat wetenschappelijke werk, in nauwe 
samenwerking met collega’s als Paul 
Kooijman, Sijbrand de Jong en Stan 
Bentvelsen, leverde nieuwe kennis 
op over bijvoorbeeld de structuur van 
het proton, plus bijbehorende inter-
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kwam als een verrassing,’ zegt Engelen, 
maar desondanks hadden hij en zijn 
nieuwe medebestuursleden redelijk snel 
voor ogen welke ontwikkelingen ze 
wilden inzetten.
‘Vanaf het begin wilden we ramen en 
deuren openzetten; beter luisteren naar 
de maatschappij, die voor grote uitda-
gingen staat; ons samen met KNAW en 
universiteiten, maar ook met TNO, 
bedrijfsleven en praktijkgericht onder-
zoek in het hbo, afvragen hoe 
wetenschap kan bijdragen aan de con-
currentiepositie van Nederland. Je kunt 
zeggen: NWO beoordeelt en financiert 
onderzoek, dat moet ze goed doen en 
verder hoeft ze nergens wat van te 
vinden. Maar in onze ogen beschikte 
NWO over een uniek netwerk waar voor 
de samenleving veel meer uit valt te 
halen.’ 

‘Als je met de buitenwereld wilt praten, 
moet je ook intern eerst een goed 
gesprek kunnen voeren. Maar binnen 
NWO zelf zagen we dat de gebieden 
afzonderlijk weliswaar goede kwaliteit 
leverden maar dat ze als geheel weinig 
meerwaarde hadden. Het waren basti-
ons die, gechargeerd gezegd, eerst 
onderhandelden over hun budget en pas 
dan gingen kijken wat ze daarmee 
gingen doen. Dus ook binnenshuis 
moesten de deuren wijder open. De 
transitie naar het ‘nieuwe NWO’ is daar 
een logisch vervolg van.’
 
internationale parels
‘Op nationaal niveau nadenken over 
grootschalige onderzoeksinfrastruc-
tuur, zie ik als een tweede belangrijke 
nalatenschap van ons bestuur. Neder-
land krijgt nu een commissie met een 
breed langetermijnperspectief, wat 
voorkomt dat enkele wetenschappers 
opeens roepen dat ze 100 miljoen nodig 
hebben voor state-of-the-art dit of dat; 
een commissie die begrijpt dat groot-
schalige onderzoeksinfrastructuur ook 
raakt aan behoeften en kansen van het 
bedrijfsleven, en die kan anticiperen op 
investeringen die in de toekomst nodig 
zullen zijn.’
‘Als derde belangrijke erfenis zie ik het 
behoud van sterke NWO-onderzoeksin-
stituten. Als bestuur hebben we altijd 

‘  We hebben  
ramen en deuren  
opengezet’

Op 1 oktober gaf het algemeen bestuur van NWO de hamer over aan 
zijn opvolger. een goed moment om terug te kijken met jos engelen, 
de experimenteel fysicus die NWO vanaf 2008 als voorzitter leidde.
ramen en deuren van NWO zijn in die acht jaar verder opengegaan, 
vindt engelen - zowel binnenshuis als in de richting van de samenleving. 
‘de topsectoren hebben gezorgd voor een sfeer waarin een Nationale 
Wetenschapsagenda kon ontstaan.’ tekst peter vermij  beeld kick smeets

oud-nWo-voorzitter jos engelen kijkt terug

‘ Als je met de  
buitenwereld  
wilt praten,  
moet je ook intern 
eerst een goed 
gesprek kunnen 
voeren’
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gezegd: NWO-instituten concurreren 
niet met de universiteiten, ze bieden 
meerwaarde. Die instituten doen het 
fantastisch, het zijn echt internatio-
nale parels.’
‘Op al die thema’s zijn denk ik veel 
meters gemaakt: ze komen nu heel 
zichtbaar terug in de Nationale 
Wetenschapsagenda en ander weten-
schapsbeleid.’

Flauwekulwetenschap
Een toonaangevende beslissing was 
om NWO te laten participeren in het 
topsectorenbeleid van de minister van 
Economische Zaken. Het was een stap 
die op de wetenschappelijke werkvloer 
nog steeds gemengde gevoelens 
oproept, en die Engelen niet altijd in 
dank is afgenomen.
‘Nee, dat is nu eenmaal zo,’ erkent hij. 
‘Als NWO-voorzitter was ik soms de 
kop-van-jut. Besluiten zelf zijn vaak 
genuanceerder dan de kritiek van hen 
die over die besluiten oordelen. Daar 
moet je tegen kunnen.’

‘Ik heb al eens verteld over een overleg 
op de kamer van Maxime Verhagen, de 
toenmalige minister van Economische 
Zaken. Honderden miljoenen per jaar 
aan aardgasbaten zouden niet langer 
aan wetenschappelijke infrastructuur 
en publiek-private samenwerking 
worden besteed. Wel werd het topsec-
torenbeleid gelanceerd. Als 
vertegenwoordigers van de wetenschap 
stonden we in dat overleg lijnrecht 
tegenover het bedrijfsleven. Men zei: 
als jullie alleen doen wat nuttig en 
nodig is voor het bedrijfsleven, en 

‘f lauwekulwetenschap’ achterwege 
laten, dan merkt Nederland niks van 
die uitgavendaling. Daar kwam het kort 
en goed op neer. Ook het ontdekken van 
het Higgs boson viel trouwens onder 
die definitie van f lauwekul.’

‘Als NWO hadden we toen kunnen 
zeggen: minister, u zoekt het maar uit, 
dit is niet iets voor ons. Dan waren we 
misschien de held van zuiver weten-
schappelijk Nederland geweest, maar 
hadden we wel buitenspel gestaan. 
Natuurlijk gaf het wel discussie in het 
bestuur, niet mals ook. NWO moet toch 
zorgen voor zuivere, fundamentele en 
vrije wetenschap. Ja, maar we zijn er 
ook om de ramen en deuren open te 
zetten. Uiteindelijk kozen dus we voor 
deelname aan de topsectoren. Ik ben er 
buitengewoon trots op dat het hele 
bestuur dat besluit altijd collegiaal 
heeft verdedigd.’
‘Pas toen we samen de topsector-
agenda’s gingen invullen, zag het 
bedrijfsleven hoe broodnodig de weten-
schap was. Dat vind ik de enorme 
winst: sindsdien spreekt men daar niet 
meer over f lauwekulwetenschap en 
roept de wetenschap niet meer: 
agenda’s van het bedrijfsleven interes-
seren ons geen bal. Ik denk dat de 
topsectoren hebben gezorgd voor een 
sfeer waarin de Nationale Wetenschaps-
agenda kon ontstaan. Ik hoop ook dat 
de topsectoren uiteindelijk zullen 
opgaan in de thema’s van die agenda.’

ongerustheid
Aan universiteiten is nog steeds onge-
rustheid te horen over de groeiende 
invloed van bedrijfsleven en maat-
schappij op de wetenschap. 
Fundamenteel en door nieuwsgierig-
heid gedreven onderzoek zou onder 
druk staan; onderzoekers zouden hun 
bewegingsvrijheid kwijtraken – terwijl 
de grootste uitvindingen juist daar 
worden gedaan waar je ze niet had 
gepland. 
Zulke angsten vind Engelen echter vol-
strekt ongerechtvaardigd. ‘Het is een 
groot misverstand dat we onderzoek voor 
bijvoorbeeld veerkrachtiger samenlevin-
gen of oplossingen van het energie- en  
grondstofprobleem niet zo kunnen orga-
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niseren dat onverwachte vondsten en 
ideeën volop ruimte houden.’
‘Toen ik meewerkte aan het ontwerp 
van de Large Hadron Collider moest 
veel technologie nog worden ontwik-
keld. Onder druk van zo’n opgave 
worden in grote samenwerkingsverban-
den allerlei dingen bedacht en ontdekt. 
Veel daarvan was per definitie niet te 
voorzien en er waren heel onverwachte 
spin-offs. Dat zal ook gebeuren als bio-
logen en chemici werken aan algen die 
oprakend fosfor terugwinnen uit afval-
water. Iemand zal vast zeggen: hé, die 
algen doen heel andere dingen dan we 
verwachtten, dat willen we uitzoeken. 
En daar zal altijd ruimte voor zijn.’

‘Briljante onderzoekers, daar ben ik 
van overtuigd, zullen zich door thema-
tische programma’s nooit laten 
ontmoedigen. Integendeel: ze f loreren 
dankzij een infrastructuur vol eigen-
wijze collega’s en mogelijkheden om 
hun briljante ideeën te testen. Er 

blijven mensen die, monodisciplinair 
of multidisciplinair, hun gang mogen 
gaan. Daar gaat echt geen rood kruis 
door als de samenleving je vraagt om 
óók, voor de helft, te werken binnen 
grotere thematische verbanden.’

universiteiten
‘Ik denk dat ongerustheid zou vermin-
deren als universiteiten meer dan nu 
zouden deelnemen aan het debat over 
nationale prioriteiten. Ik begrijp wel 
dat universiteit veel aan hun hoofd 
hebben, ook op het gebied van onder-
wijs, maar ook in het onderzoek hebben 
ze een eigen verantwoordelijkheid.’
‘Dat betekent enerzijds: NWO minder 
zien als boze buitenwereld die zich met 
hun wil bemoeien, meer als een vriend 
die helpt bouwen aan meer draagvlak 
voor wetenschap. En anderzijds: weten-
schappers het vertrouwen geven dat 
hun onderzoek bij de eigen universiteit 
veilig is. Bij de vernieuwing van NWO 
kreeg ik wel eens het idee dat onder-

zoekers dachten: ‘Van NWO moet je 
afblijven, want daar vinden we meer 
gehoor dan aan onze eigen universiteit.’
‘Dat de universiteiten onlangs pleitten 
voor een gezamenlijk programma rond 
de ‘digitale samenleving’ zie ik als een 
mooie stap. De visie die eruit spreekt, 
omhels ik. Ik zou nog wel wat concreter 
willen horen hoe het geheel meer gaat 
zijn dan de som der delen. En ik zou 
graag horen hoe ze samen willen bij-
dragen aan de andere maatschappelijke 
uitdagingen die zijn geformuleerd.’

Floreren
‘Er is heel veel wetenschappelijk 
inzicht nodig dat disciplines verbindt, 
over grenzen gaat. En we kunnen inter-
nationaal niet aan de top blijven zonder 
te werken in goede consortia met grote 
capaciteit. Ik zie dat als een uitdaging 
voor de Nederlandse universiteiten: 
blijf zo briljant als je nu bent, maar 
geef vorm aan samenwerking vanuit 
een nationaal plan.’

‘Misschien heeft mijn vakgebied, de 
fysica, het tot deel van mijn eigen DNA 
gemaakt: wie met een internationaal 
consortium bouwt aan één heel groot 
apparaat, weet vanaf dag één: mijn 
eigen onderdeel kan nog zo briljant 
zijn, de complete machine zal ook 
perfect moeten werken. Als het geheel 
niet werkt, kan ook mijn eigen bijdrage 
nooit f loreren.’

‘ Als het geheel  
niet werkt,  
kan ook mijn  
eigen bijdrage 
nooit f loreren’

‘ Besluiten zelf  
zijn vaak  
genuanceerder 
dan de kritiek  
van hen die over 
die besluiten  
oordelen’
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Bouter verwacht dat door meer replicatieonderzoek 
ook meer toevalsbevindingen aan het licht zullen 
komen. Daarvan wordt de wetenschap alleen maar 
beter, vindt hij. Een mening die hij deelt met commis-
sielid en hoogleraar Ontwikkelingsbiologie Christine 
Mummery (LUMC). ‘Wij hebben er helemaal geen 
baat bij om huizen te bouwen op drijfzand,’ zegt de 
stamcelprofessor. Ze verwijst naar een replicatie-
onderzoek dat hoogleraar Cardiologie Darrel Francis 
(Imperial College, Londen) deed. Hij publiceerde 
vorig jaar in The British Medical Journal een nieuwe 
analyse van verschillende experimenten met stam-
cellen voor hartherstel. Uit zijn publicatie, die werd 
uitgeroepen tot ‘UK Research paper of the year’, bleek 
dat de gerapporteerde uitkomsten voor de hartpatiënt 
positiever werden naarmate er meer fouten in het 
artikel stonden. ‘We waren allemaal geschokt,’ zegt 
Mummery. ‘Tenminste een van de oorspronkelijke 
studies was gepubliceerd in het respectabele New 
England Journal of Medicine. Kennelijk hebben 
zowel de NEJM als de referenten en de auteurs niet 
goed opgelet. Dat betekent dat we allemaal fouten 
kunnen maken.’

Ook cognitief psycholoog Daniël Lakens (TU/e) is 
enthousiast over de pilot. Hij pleit al jaren voor 
replicatieonderzoek en schreef er onder de kop 
‘Spruitjeswetenschap’ een kritische column over in 
dit blad (december 2012). Inmiddels maakt hij deel 
uit van de programmacommissie. ‘Ik ben blij verrast 
hoe vooruitstrevend NWO is,’ zegt hij nu. ‘Bedenk 
dat het uniek is in de wereld dat een wetenschaps-
financier deze stap zet. Dat verdient respect en een 
groot compliment.’

Mummery vindt het wel jammer dat het budget en de 
tijdsduur van de pilot te beperkt zijn om biologische 
of biochemische proeven te herhalen. ‘Het zal daarom 
in mijn vakgebied vooral gaan om de heranalyse van 
bestaande datasets in de omics-sfeer (onderzoeks-
gebieden in de biologie zoals genomics, proteomics 
en metabolomics, red.). Daarbij moet goed gekeken 
worden naar de statistiek van bestaande, gepubli-
ceerde studies waarvan de ruwe data toegankelijk 
zijn.’ De noodzaak van zulk onderzoek kan Mummery 
uit eigen ervaring bevestigen. Ze ziet als editor van 
het tijdschrift Stem Cell Reports veel artikelen langs-
komen waarvan bioinformatica een onderdeel 
uitmaakt. ‘De referenten van zo’n artikel bestuderen 
de biologische kant en nemen de bioinformatische 
kant voor kennisgeving aan. Maar als ik bioinforma-
tici vraag om die te bekijken, vinden ze vaak dat er 
veel mis mee is.’ Mummery vindt de pilot ‘een goede 
poging en vooral een goed signaal aan het veld, zowel 
in Nederland als in het buitenland, dat wetenschap-
pers moeten nadenken over de kans dat hun 
onderzoek andere resultaten oplevert als een derde 
partij hun data analyseert. Het moedigt hen aan om 
vóór publicatie zo’n heranalyse te laten doen. Als dat 
de uitkomst is, mogen we blij zijn.’ 

Wetenschap moet betrouwbaar en 
robuust zijn, en daarvoor is het nodig 
dat bevindingen kunnen worden her-
haald en bevestigd. in de praktijk is voor 
dergelijk replicatieonderzoek vaak geen 
tijd en geen geld. NWO stelt daarom de 
komende drie jaar drie miljoen euro ter 
beschikking voor een pilot. 
Ze is wereldwijd de eerste onderzoeks-
financier die op deze manier werk 
maakt van replicatieonderzoek.
tekst malou van hintum  beeld harrY meijer 

replicatieonderzoek
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Door onderzoek te repliceren, kunnen wetenschap-
pers solide voortbouwen op eerder aangetoonde en 
bevestigde resultaten. Maar repliceren lukt lang 
niet altijd. In het wetenschappelijke proces worden 
toevalsbevindingen gedaan, niet-opzettelijke fouten 
gemaakt, en er wordt ook selectief over onderzoeks-
bevindingen gerapporteerd. Wetenschappers die 
replicatieonderzoek uitvoeren, kunnen bijdragen 
aan het vergroten van de transparantie en kwaliteit 
van onderzoek en onderzoeksresultaten. En dat is 
hard nodig, vindt medisch bioloog Lex Bouter, 
hoogleraar Methodologie en integriteit (VU) en 
voorzitter van de NWO-programmacommissie 
Replicatiestudies. ‘Wanneer niet te repliceren 
onderzoeksresultaten worden gebruikt voor beleid, 
kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Uit mijn eigen 
vakgebied weet ik dat in een klinische richtlijn de 
belangrijkste aanbevelingen soms maar op een of 
twee studies zijn gebaseerd die nooit werden gere-
pliceerd. Dat moet niet kunnen.’ 
Bouter noemt in dit verband ook de in zijn ogen te 
grote nadruk op citaties en positieve bevindingen: 
‘Wetenschappers hebben de grootste kans op onder-
zoeksbeurzen als ze veel geciteerd worden, en ze 
worden veel geciteerd als ze positieve bevindingen 
kunnen melden. Dat zijn perverse prikkels.’ Prikkels 
die kunnen leiden tot het weglaten van negatieve 
onderzoeksresultaten, met alle problematische 
gevolgen van dien: ‘Daardoor ontstaat een volkomen 
verkeerd beeld van wat we weten. Wetenschappers 
die selectief rapporteren, zetten collega’s op het 
verkeerde been.’
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‘Wij hebben er geen 
baat bij om huizen te 
bouwen op drijfzand’
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Het nieuwe programma roept niet alleen maar posi-
tieve reacties op. Dat blijkt uit een reactie die het 
tijdschrift Nature optekende onder de kop ‘Dutch 
agency launches first grants programme dedicated 
to replication’, daags nadat het persbericht van 
NWO was uitgekomen. ‘If the Dutch government 
wants to spend its money on research whose sole 
qualification is its unoriginality, then that’s their 
prerogative. Will we learn something valuable from 
such research? Probably. Will it be more valuable 
than what we would have learned if the same 
amount of money had been spent exploring impor-
tant new ideas? That’s a difficult question to 
answer. But it is the critical question, and it is the 
question no one asks,’ kritiseerde psycholoog Daniel 
Gilbert, verbonden aan Harvard.

Vrijwel alle andere reacties waren positief, maar 
Gilberts opmerking roept wel de vraag op of er vol-
doende draagvlak is voor replicatieonderzoek. 
Bouter denkt van wel; hij verwacht voldoende aan-
vragen. Hij wijst erop dat Gilbert niet lijkt te 
begrijpen dat er een replicatiecrisis is, en dat 
bovendien alleen zogeheten hoeksteenonderzoek zal 
worden gerepliceerd. 

Mummery hoopt dat niet alleen wetenschappers uit 
bepaalde vakgebieden een voorstel zullen doen: ‘We 
moeten kopstukken onder de bioinformatici en sta-
tistici aansporen om ook met voorstellen te komen.’ 
Lakens benadrukt dat samenwerking tussen par-
tijen heel belangrijk is, zodat een bepaalde groep 
onderzoekers de conclusies van replicatieonderzoek 
niet in twijfel kan trekken omdat ze het ermee 
oneens is. Hij geeft de twee kampen bij het thema 
‘gamen en agressie’ als voorbeeld. ‘Het ene kamp 
stelt dat gamen leidt tot agressie, het andere ziet dat 
verband helemaal niet. Als maar een van de twee 
wil meewerken, dreigt er een probleem. Het is 
daarom belangrijk dat de hoofdaanvrager van de 
replicatiefinanciering echt onafhankelijk is.’

Ten slotte: helpt replicatieonderzoek het sentiment 
‘wetenschap is ook maar een mening’ te beteugelen, 
of wordt dat juist versterkt wanneer blijkt dat veel 
onderzoeksbevindingen bij herhaling niet worden 
gevonden? Dat hangt er waarschijnlijk vanaf hoe 
het onderwerp wordt geframed én hoe de weten-
schap er zelf in de toekomst mee omgaat. Bouter: 
‘We kunnen afspreken dat voortaan in elk proef-
schrift tenminste één hoofdstuk bestaat uit een 
poging een belangrijk onderzoek te repliceren. Ik 
voorspel dat replicatieonderzoek dezelfde status 
krijgt als systematic reviews en meta-analyses – 
ook ondergeschoven kindjes toen wetenschappers 
ermee begonnen.’ 
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sinds september kunnen onderzoekers uit de sociale weten-

schappen (MagW) en gezondheidsonderzoek (ZonMw) bij 

NWO een voorstel voor een replicatiestudie indienen. er is de 

komende drie jaar bij wijze van pilot drie miljoen euro beschik-

baar voor de herhaling van ‘hoeksteenonderzoek’: onderzoek 

dat een grote impact heeft (gehad) op wetenschap, over-

heidsbeleid of het publieke debat. de pilot is gericht op twee 

vormen van herhalingsonderzoek: reproductie (een nieuwe 

analyse van bestaande datasets) en replicatie (de verzame-

ling van nieuwe data met hetzelfde onderzoeksprotocol als in 

de oorspronkelijke studie). voor het eerste type onderzoek is 

maximaal 75 duizend euro per aanvraag beschikbaar, voor het 

tweede maximaal 150 duizend euro. Wetenschappers mogen 

niet hun eigen onderzoek repliceren. Na afloop van de pilot 

bekijkt NWO hoe ze het onderdeel ‘replicatie’ kan opnemen in 

al haar onderzoeksprogramma’s.

Drie miljoen voor replicatiestudies

Beleid

in juli kende NWO 158 veni-beurzen van maximaal 250 duizend euro 
toe aan jonge, talentvolle wetenschappers. Met de beurs hebben de 
onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te 
ontwikkelen. Op www.nwo.nl/vi staat een overzicht van alle laureaten 
en hun onderzoeksprojecten. de veni vormt samen met de vidi en 
vici de vernieuwingsimpuls. 

NWO-nieuws   internationaal
Presentatie nieuwe 
roadmap wetenschap-
pelijke infrastructuur
Op 13 december wordt in den Haag de 

nieuwe Nationale Roadmap Grootschalige 

Wetenschappelijke Infrastructuur gepresen-

teerd. staatssecretaris sander dekker ont-

vangt het document dan uit handen van de 

nieuwe NWO-voorzitter stan Gielen en 

Hans van duijn, de voorzitter van de 

Permanente Commissie voor Grootschalige 

Wetenschappelijke Infrastructuur (PCGWI).

de Roadmap is door de PCGWI opgesteld, 

onder andere op basis van een analyse van 

alle grootschalige onderzoeksfaciliteiten 

die voor Nederlandse wetenschappers 

toegankelijk zijn. Het document biedt een 

belangrijk kader voor toekomstige investe-

ringen van NWO in grote faciliteiten voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

Op de Roadmap zijn naast al bestaande 

faciliteiten, en clusters daarvan, ook nieuwe 

clusters van onderzoeksfaciliteiten opgeno-

men. de Roadmap is daarmee een uitwer-

king van het streven van de PCGWI om het 

onderzoeksveld te stimuleren tot meer 

samenwerking en tot het gezamenlijk 

stellen van prioriteiten in de behoeften 

naar investeringen.

Op nwo.nl

VU en NSCR hernieu-
wen samenwerking  
de Vrije Universiteit Amsterdam en het 

NWO-onderzoeksinstituut NsCR 

(Nederlands studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving) verlengen hun samen-

werking voor een periode van tien jaar. 

Op 20 september tekenden de VU en NWO 

daarvoor de overeenkomst. 

de samenwerking tussen de universiteit en 

het onderzoeksinstituut loopt sinds 2009. 

bij de beantwoording door het NsCR van 

vraagstukken rond criminaliteit en rechts-

handhaving, wordt samengewerkt met 

onderzoekers uit verschillende disciplines. 

Op de VU zijn daarbij wetenschappers van 

diverse faculteiten betrokken. de ver-

nieuwde overeenkomst biedt een duur-

zame basis voor de verdere uitbouw van 

deze samenwerkingsverbanden, waarbij 

tevens andere (inter)nationale onderzoe-

kers in onderzoeksclusters zijn aangesloten.

de samenwerking biedt ook voordelen 

voor het wetenschappelijk onderwijs. 

experts geven via het NsCR gastcolleges 

aan studenten van de masteropleiding 

Criminologie. studenten hebben boven-

dien de mogelijkheid om een onderzoeks-

stage te doorlopen bij het NsCR.
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Oproep: een miljard 
euro extra voor onder-
zoek en innovatie
Het volgende kabinet moet jaarlijks één 

miljard euro extra uittrekken voor onder-

zoek en innovatie. die oproep aan de 

politiek deed de kenniscoalitie, waarvan ook 

NWO deel uitmaakt, tijdens de presentatie 

van de Investeringsagenda en het Portfolio 

voor onderzoek en innovatie, afgelopen 

september. 

de extra impuls is dringend nodig nu de 

budgetten voor onderzoek en innovatie in 

een volgende kabinetsperiode met 500 

miljoen euro dreigen te dalen. Met de 

investering kan Nederland het onderzoek- 

en innovatiebestel dynamiseren en kunnen 

de wetenschappelijke en maatschappelijke 

kansen zoals gebundeld in de Nationale 

Wetenschapsagenda (NWA), worden 

verzilverd. 

eerder dit jaar is met vertegenwoordigers 

van (kennis)instellingen, maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven gewerkt aan 

de uitwerking van de NWA. Hierbij zijn voor 

elke ‘route’ in de agenda vijf kansen 

geïdentificeerd die gezamenlijk het Portfolio 

vormen. dat Portfolio laat zien welke 

thema’s de komende jaren prioriteit hebben

en vormt daarmee het raamwerk voor het 

eerste deel van de meerjarige Investeringsa-

genda, dat de naam spankracht heeft 

meegekregen. Met de tweede component 

van de Investeringsagenda, draagkracht, 

wordt evenredig aandacht gevraagd voor 

het onderhouden en uitbouwen van een 

solide kennisbasis in de volle breedte van het 

wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

De Tweede Kamer tijdens de afgelopen 
Algemene Beschouwingen.

NL-OPENSCREEN is een van de 
faciliteiten op de Roadmap.

VU-rector Vinod Subramaniam en 
NWO-voorzitter Jos Engelen
tekenen de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst.  << 
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      Aan de slag 
met de  Spinozapremie
in september werden in de Nieuwe kerk in den haag de spinozapremies uitgereikt. vier 
wetenschappers namen de onderscheiding in ontvangst: internist / immunoloog Mihai Netea, 
historicus / filosoof Lodi Nauta, chemicus Wilhelm huck en fysicus bart van Wees. hypothese 
sprak met hen over hun plannen voor de besteding van de premie van 2,5 miljoen euro.
tekst nienke Beintema  beeld sascha schalkWijk eN ivar pel

spinozapremie 2016

Mihai Netea
Experimentele interne geneeskunde,  
Radboudumc in Nijmegen

Ook de aangeboren immuniteit 
kan ‘leren’ van infecties
‘Ik onderzoek het aangeboren immuunsysteem. Dat 
bestrijdt ziekteverwekkers op een aspecifieke manier, 
bijvoorbeeld doordat bepaalde bloedcellen ziektever-
wekkers inkapselen. Dat werkt dus anders dan de 
verworven immuniteit, die gebaseerd is op herkenning 
van ziekteverwekkers door ‘geheugencellen’ en anti-
stoffen. Op dat laatste is vaccinatie gebaseerd. Wij 
hebben ontdekt dat ook het aangeboren immuunsy-
steem blijkt te kunnen ‘leren’ van infecties. Met het 
geld van de Spinozapremie kan ik onderzoekers aan-
stellen die dat verder gaan onderzoeken. Welke 
factoren beïnvloeden het geheugen van de aangeboren 
immuniteit – en hoe heeft dit zich ontwikkeld in de 
loop van de evolutie? Dankzij de premie kunnen we nu 
in klinische trials gaan kijken naar de werking van de 
aangeboren immuniteit bij oudere patiënten, bij wie de 
klassieke vaccinaties vaak niet goed werken. Pas als we 
het geheugen van de aangeboren immuniteit beter 
begrijpen, kunnen we dat in ons voordeel gebruiken, 
bijvoorbeeld met nieuwe combinaties van therapieën.’

Bart van Wees
Technische natuurkunde, 
Rijksuniversiteit Groningen

Ik wil materialen combineren 
op atomaire schaal
‘Mijn grote wens is het maken van nieuwe materialen en 
apparaten gebaseerd op kwantummechanische fenome-
nen. Dat zijn bijzondere verschijnselen op atomaire 
schaal, bijvoorbeeld het feit dat elektronen op een 
bepaalde manier om hun as draaien. Die ‘spin’ van elek-
tronen kun je gebruiken om informatie op te slaan. 
Met de Spinozapremie kan ik een nieuwe weg inslaan: 
het combineren van verschillende materialen op ato-
maire schaal. Bijvoorbeeld door ze te stapelen in heel 
dunne laagjes, een beetje zoals lego, waardoor je een 
unieke combinatie van hun eigenschappen krijgt. 
Stel je eens voor dat je een apparaat kunt maken dat 
informatie binnenkrijgt in de vorm van licht, vervolgens 
elektronen gebruikt om ermee te rekenen, en elektro-
nenspin om de informatie op te slaan. 
Ik weet nog niet tot welke toepassingen dat kan gaan 
leiden, maar wel dat het heel nuttig is om het te probe-
ren. Onderweg doen we steeds nieuwe kennis op en 
ontdekken we zonder twijfel dingen die je redelijk snel 
kunt toepassen.’

Wilhelm Huck 

Fysisch-organische chemie, 
Radboud Universiteit Nijmegen

Wat is het overgangsmoment 
tussen leven en dood?
‘Ik bestudeer de netwerken van chemische reacties in 
levende cellen. Zo wil ik onderzoeken wat leven eigen-
lijk is. Dankzij de Spinozapremie kan ik nieuwe studies 
opzetten om te achterhalen hoe die chemische netwer-
ken reageren op verstoring. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als de temperatuur stijgt, of als er stoffen 
bijkomen of ontbreken? Heel concreet wil ik experi-
menten gaan doen waarbij ik een levend systeem 
stilzet en heel langzaam weer laat opstarten, bijvoor-
beeld door een bacterie te bevriezen en weer op te 
warmen. In piepkleine stapjes. Dat proces wil ik graag 
volgen op moleculair niveau. Welke stoffen zijn er aan-
wezig als het systeem stilstaat? En hoe start het leven 
dan weer op, wat is het exacte overgangsmoment 
tussen leven en dood? Dat is een belangrijke stap in 
het begrijpen van de chemie van het leven – en uitein-
delijk in het maken van een synthetische cel. Daarvoor 
wil ik graag mensen aantrekken vanuit disciplines die 
we nu niet in huis hebben, zoals microbiologen en ana-
lytisch chemici – en dat kan nu dankzij deze premie.’

Lodi Nauta 

Geschiedenis van de filosofie, 
Rijksuniversiteit Groningen

Dit onderzoek werpt ook  
licht op het heden 
‘De Middeleeuwen staan nog steeds te boek als een 
donkere periode. We weten dat dit niet klopt, maar 
toch ontworstelen we ons maar moeizaam aan het idee 
dat na een lange periode van duisternis eindelijk het 
licht van de rede aanging. De overgang van het middel-
eeuwse naar het moderne mens- en wereldbeeld is 
echter veel gecompliceerder. Dankzij de Spinozapremie 
kunnen mijn collega’s en ik daar nu veel nauwkeuriger 
naar gaan kijken. Bijvoorbeeld met bronnenonderzoek 
en nieuwe filosofisch-historische interpretaties. Uit-
eindelijk werpt dit onderzoek niet alleen licht op het 
verleden maar ook op het heden. 
Onze identiteit, ons beeld van onszelf, wordt namelijk 
voor een groot deel bepaald door ons verleden. Dat 
geldt voor individuen maar ook voor een cultuur als 
geheel. Het is dus heel belangrijk om te onderzoeken 
wat de wortels zijn van onze waarden, normen, kennis 
en ons zelfbeeld als moderne ‘verlichte’ mens. Die 
wortels gaan veel verder terug dan de 18de-eeuwse 
Verlichting.’

  spinozapremie 2016

Mihai Netea Wilhelm Huck Bart van Wees Lodi Nauta
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  in Beeld

Voor de gelovigen is de Kumbh Mela 
een belangrijk moment in hun leven, 
maar het bijwonen van zo’n massa-
bijeenkomst brengt ook risico’s met 
zich mee: wie onder de voet wordt 
gelopen, is verloren. Voor Peter Sloot 
en Mike Lees, beide computationele 
wetenschappers aan de Universiteit van 
Amsterdam, was het festival daarom 
juist een uitgelezen kans voor 
veldonderzoek. Samen met Indiase, 
Russische, Zwitserse en Singaporese 
wetenschappers onderzoeken zij of je 
kunt voorspellen wanneer en hoe een 
rustig voortbewegende massa in paniek 
raakt en op hol slaat, en of dat te voor-
komen valt door tijdig bij te sturen. 
Hun project wordt mede gefinancierd 
door NWO, vanuit het Nederlands- 
Indiase programma voor ICT-onderzoek. 

Het team streek tijdens de Kumbh Mela 
neer op de modderige oevers van de 
Shipra. Daar konden ze aan den lijve 
ondervinden hoe de menigte zich 
gedroeg. ‘We hadden ons onderzoeks-
kamp midden in de mensenmassa 
opgeslagen’, vertelt Sloot. ‘Op sommige 
momenten waren we puur bezig met 
overleven in al dat gedrang. Eén keer 
dacht ik: als ik nu val, ben ik er geweest!’

Ook in wetenschappelijk opzicht 
stonden de onderzoekers niet voor een 
eenvoudige opgave: een mensenmenigte 

eens in de drie jaar verzamelen miljoenen hindoestanen zich 
voor de kumbh Mela, het grootste religieuze festival ter wereld. 
dit voorjaar trokken 60 tot 80 miljoen pelgrims naar de rivier de 
shipra bij de heilige stad Ujjain, in centraal india. Op de drukste 
dagen liepen er wel 60 miljoen mensen tegelijk rond op het fes-
tivalterrein van dertig vierkante kilometer. 
tekst marion de Boo  beeld gettY / ruFus BlackWell

in Beeld
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is een complex systeem en het voor-
spellen van het collectief gedrag van 
zo’n massa is nog vrijwel onontgonnen 
terrein. Het team registreerde daarom 
hoe individuele mensen zich ten 
opzichte van elkaar gedragen, bij 
toenemende dichtheden. Er werden 
mobiele telefoons, drones, camera-
toezicht via gesloten tv-circuits en 
camera’s aan luchtballonnen ingezet. 
Ook werden duizenden deelnemers 
uitgerust met speciaal ontwikkelde 
armbandjes, die voortdurend contact 
met elkaar leggen. Zo konden de 
onderzoekers registreren hoe dicht 
individuele deelnemers bij elkaar 
kwamen en hoe lang ze met elkaar in 
contact bleven staan. 

De data worden gebruikt om computer-
modellen te ontwikkelen waarmee het 
gedrag van een menigte kan worden 
gesimuleerd. Wat is het effect van de 
individuele beslissingen op het collec-
tief gedrag? Wanneer en waardoor 
ontstaat paniek? Met meer inzicht in 
deze vraagstukken hopen de onderzoe-
kers op den duur computermodellen en 
algoritmen te ontwikkelen die bij drei-
gend gevaar tijdig een alarmsysteem in 
werking zetten. Zo’n crowd manage-
mentsysteem zou uiteindelijk de 
Kumbh Mela en andere grote evene-
menten een stuk veiliger moeten 
maken. 

Krioelende massa’s   
voorspelbaar maken
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Zoals vele zeventigjarigen, kijkt ook 
FOM terug op een veelbewogen leven. 
Waar overheidsinvesteringen in de ont-
wikkeling van kernenergie de begin-
jaren typeerden, zijn later nieuwe 
onderzoeksgebieden zoals de fysica van 
leven en nanotechnologie heel belang-
rijk geworden, net als het maatschappe-
lijk geïnspireerde energieonderzoek. 
Het streven naar excellent onderzoek 
bleef altijd het leidende criterium, maar 
met de recente toevoeging dat de 
deuren en ramen altijd open moeten 
staan naar maatschappij en bedrijfs-
leven. Ook de financiering komt 
inmiddels uit andere hoeken: naast de 
Nederlandse overheid leveren nu ook de 
Europese Unie en private partijen 
middelen voor het Nederlandse natuur-
kundeonderzoek. 

Ondanks die veranderingen is FOM in 
de kern dezelfde gebleven, vindt Niek 
Lopes Cardozo, hoogleraar ‘Science and 
Technology of Nuclear Fusion’ aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
‘FOM is nooit alleen maar onderzoeks-
financier geweest. De stichting heeft 
vanaf het begin ook een sturende rol 
gehad in het Nederlandse natuurkunde-
veld, door specifieke focusgebieden te 
stimuleren, in te zetten op samen-
werking met de industrie, actief te 
ijveren voor meer vrouwen in de natuur-
kunde, en proactief in te spelen op 

actuele ontwikkelingen. Onze instituten 
spelen daarin een belangrijke rol. Die 
kunnen namelijk voor de lange termijn 
investeren in bepaalde velden, en daar 
stabiliteit en continuïteit garanderen.’

Hij noemt de biofysica als voorbeeld. 
‘Eind jaren negentig was dat een 
opkomend vakgebied. Het toenmalige 
FOM-bestuur wilde dat veld in Neder-
land tot bloei brengen en besloot 
daarom dat een deel van AMOLF zich 
moest gaan toeleggen op fysica van 
leven. Dat heeft erin geresulteerd dat 
Nederland inmiddels een zeer succes-
volle, biofysicagemeenschap heeft, 
ook buiten AMOLF.’

gemeenschap creëren
De conferentie Physics@Veldhoven, 
waar elk jaar tweeduizend natuur-
kundigen bij elkaar komen, illustreert 
hoe FOM daarnaast één grote Neder-
landse natuurkundegemeenschap wist 
te smeden. ‘Het natuurkundig onder-
zoek aan Nederlandse universiteiten is 
altijd voor een groot deel afhankelijk 
geweest van de financiering vanuit 
FOM,’ legt Lopes Cardozo uit. ‘Vrijwel 
alle Nederlandse natuurkundigen 
moeten dus aan dezelfde competitie 
meedoen. Dat heeft het niveau van de 
Nederlandse natuurkunde opgestuwd, 
het verschil tussen de verschillende 
universiteiten verkleind, en daarmee 

Begin 2017 verschijnt het boek Snaren, 

Spiegels en Plakband, dat het verhaal 

vertelt van 70 jaar nederlandse 

natuurkunde. het boek zal te koop zijn 

bij diverse (online) boekhandels. 

Onlangs vierde natuurkundestichting fOM haar zeventigste verjaardag. Wat vlak na de tweede 
Wereldoorlog begon met een budget van 153 duizend gulden om de Nederlandse natuurkunde 
te laten aanhaken bij het internationale veld, is uitgegroeid tot een organisatie met een kleine 100 
medewerkers en ongeveer 1000 wetenschappers op de loonlijst, eigen onderzoeksinstituten en 
een jaarbudget van 108 miljoen euro. huidig bestuursvoorzitter Niek Lopes cardozo blikt terug. 
tekst sonja knols  beeLd Fom-archieF

    Zeventig jaar 
pleitbezorger van de  
      natuurkunde 

slagvaardige en doelmatige imago van 
de stichting, benadrukt de voorzitter. 
‘FOM streeft op alle niveaus snelheid 
van handelen en transparant pragma-
tisme na. Neem ARCNL. ASML kwam 
in januari met het verzoek om een 
gezamenlijk instituut op te richten. 
Binnen een paar maanden had FOM 
een compleet nieuwe vorm van publiek-
private samenwerking bedacht, die 
uitmondde in het eerste Advanced 
Research Center: een instituut dat 
deels met publieke en deels met private 
middelen wordt gefinancierd. Die vorm 
van samenwerking tussen wetenschap 
en bedrijfsleven bestaat nog nergens 
ter wereld.’

teamspeler
Terugkijkend op de 35 jaar dat hij, 
eerst als onderzoeker en later ook als 
bestuurder, betrokken is geweest bij 
FOM, concludeert Lopes Cardozo dat 
de natuurkunde  een echte teamspeler 
is geworden. ‘We werken steeds meer 
samen, zowel over de grenzen van de 
wetenschapsgebieden heen, als met 
partijen van buiten de wetenschap.’ Dat 
leidt niet alleen tot meer toepassingen 
van kennis, maar ook tot betere weten-
schap, bewezen onder andere analyses 
van citatiescores van de Industrial 
Partnership Programme. 

Toch betekent de toename van externe 
financiering wel een uitdaging voor een 
bestuur, zegt hij. ‘Hoe houd je je insti-
tuten on mission als zij steeds meer 
afhankelijk worden van externe finan-
ciering? Hoe blijf je baas in eigen 
begroting als een steeds groter deel van 
het budget is geoormerkt? En hoe 
behoud je ruimte voor de vernieuwing 
van het vakgebied? Zeker in tijden van 

bezuinigingen moet je daar alert op 
zijn.’ Proactiviteit is daar het sleutel-
woord. ‘Neem de topsectoren. Zodra 
dat beleid werd aangekondigd, heeft 
FOM partijen om tafel gezet om samen 
gedeelde interesses te verkennen. Zo 
hebben we voorkomen dat een deel van 
ons budget geoormerkt werd voor 
onderzoek waar wij niet achter 
stonden.’

Over een paar maanden komt als 
onderdeel van de transitie van NWO 
een einde aan FOM als zelfstandige 
organisatie. Lopes Cardozo vind dat 
wel jammer, maar ziet vooral de nieuwe 
mogelijkheden: ‘Die transitie komt heel 
natuurlijk voort uit hoe de wetenschap 
evolueert. Kijk naar de nanowereld. We 
hebben nu de techniek om kleine struc-
turen te maken en te manipuleren. 
Daar lopen vakgebieden als natuur-
kunde, scheikunde en biologie heel 
organisch in elkaar over. Heel veel 
onderzoekers uit het veld reageerden 
dan ook positief toen duidelijk werd dat 
FOM zal samengaan met andere bèta-
disciplines in het ENW-domein. 
Ondanks hun liefde voor FOM: het is 
tijd voor deze stap.’

1946 
Oprichting stichting voor Fundamenteel 

Onderzoek der Materie

1946 
Oprichting FOM-instituut voor kernfysisch 

Onderzoek, het latere Nikhef

1949 
Oprichting FOM laboratorium voor 

Massaspectrografie, het latere AMOlF

1959 
Oprichting FOM-instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen, het latere dIFFeR

1963 
Oprichting kernfysisch Versneller Instituut (kVI), 

met steun van FOM

1981 
Oprichting technologiestichting stW, voort-

komende uit FOM-programma voor technische 

Natuurkunde en Innovatie 

1981 
Voormalig FOM-promovendus Nicolaas 

bloembergen wint Nobelprijs 

1999 
Voormalig FOM-onderzoeker Martinus Veltman 

wint Nobelprijs 

2004 
besluit stopzetting FOM-steun aan kVI 

2010 
Voormalig FOM-promovendus konstantin 

Novoselov wint Nobelprijs

2012 
Aanpassing missie en statuten: kennisoverdracht 

naar maatschappij wordt expliciet doel

2014 
Oprichting Advanced Research Center ARCNl, 

samen met industrie, universiteiten en  

regionale overheid

2017 
stichting FOM wordt omgevormd tot institu-

tenstichting. Het granting deel gaat op in het 

NWO-domein exacte en Natuurwetenschappen

de samenwerking makkelijker gemaakt. 
Onze thematisch ingerichte werkge-
meenschappen spelen daar ook een 
belangrijke rol in. Die werkgemeen-
schappen bestaan uit experts van de 
verschillende universiteiten, die met 
elkaar bespreken waar de zwaartepun-
ten van het onderzoek moeten komen te 
liggen, en elkaar tevens scherp houden. 
Zo kunnen we als klein land mee 
blijven doen aan de top.’

Wat weinig mensen zich realiseren, 
is dat FOM daarnaast een grote werk-
gever is van wetenschappelijk 
personeel: Als je als aio of postdoc 
financiering krijgt van FOM, ben je in 
FOM-dienst. ‘Die directe relatie met 
onderzoekers heeft ook zijn effect op 
de bureaumedewerkers: zij halen hun 
voldoening uit het directe contact met 
wetenschappers, en het mede mogelijk 
maken van mooi top-onderzoek.’
Dat bureau is heel belangrijk voor het 

1960 - De barakken van 
het jonge FOM-instituut 

voor Plasmafysica 
Rijnhuizen, toen de labs 
nog in aanbouw waren. 

Jacob Kistemaker, pionier op het 
gebied van uraniumverrijking en 
grondlegger van het huidige AMOLF. 

1974 - Glasblazerij van het FOM-
instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen.

‘ Zo kunnen we  
als klein land  
mee blijven doen 
aan de top’

  juBileum Fom
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‘ Het gaat niet  
alleen om digitale 
maar ook om  
fysieke data’

Eerst even shoppen in data-reposito-
ries; kijken welke data er al 
beschikbaar zijn. Dat moet mogelijk 
worden bij de start van elk nieuw 
onderzoeksproject als wetenschappers 
relevante data gaan delen. Daarom gaat 
NWO, na een pilot van een jaar, nu aan 
alle indieners van projectvoorstellen 
het volgende vragen: denk niet alleen 
na over hoe je je data voor jezelf wilt 
structuren en bewaren, maar bepaal 
vooraf ook welke data je toegankelijk 
wilt maken voor derden en hoe. Daarbij 
gaat het niet alleen om digitale data, 
maar ook om fysieke data, bijvoorbeeld 
in de vorm van bloedsamples, inge-
vulde vragenlijsten en geluidsopnames.

Een beknopt antwoord geven is ver-
plicht  in projectvoorstellen voor alle 
NWO-calls die na 1 oktober 2016 zijn 
gepubliceerd. Dat moet gebeuren in een 
zogenoemde datamanagementpara-
graaf. Daarin draait het om vier 
vragen: Levert het onderzoek data op
die geschikt zijn voor hergebruik? Waar
worden deze data tijdens het onderzoek
opgeslagen? Hoe worden ze beschik-
baar gesteld aan derden? En welke 
voorzieningen zijn daarvoor nodig?

belangrijke onderzoeksdata houd je bij voorkeur niet voor jezelf, maar stel 
je ook beschikbaar aan anderen. dat is de rode draad in het nieuwe 
datamanagementprotocol van NWO dat sinds 1 oktober van kracht is. 
Wat betekent dit voor onderzoekers? de belangrijkste vragen en antwoorden 
op een rij. tekst martine segers  beeLd rhonald Blommestijn

  datamanagement datamanagement

Moeten wetenschappers hun data 
meteen na de analyses beschikbaar 
stellen?
Nee, dat hoeft niet. Onderzoekers 
mogen wachten met het delen van data 
tot na de publicatie van hun onder-
zoeksresultaten of de goedkeuring van 
een octrooi.

Gaat de invoering niet te snel? Deel-
nemers aan de datamanagementpilot 
van NWO die in 2015 van start ging, 
hebben nog nauwelijks data gedeeld.
Deelnemers aan deze pilot zitten 
inderdaad allemaal nog in de voor-
bereidingsfase, maar uit de pilot zijn 
geen signalen gekomen dat het nieuwe 
beleid te vroeg komt. Datamanagement 
bleek al sterk te leven onder onderzoe-
kers. Ook vanuit universiteitsbesturen 
was er al aandacht voor. 
NWO gebruikt voor het datamanage-
mentplan overigens een format dat 
aansluit bij de richtlijnen voor data-
management die in 2017 van kracht 
worden voor het Europese onderzoeks-
programma Horizon 2020. Dat 
betekent dat onderzoekers voor NWO-
projecten en voor Europese projecten 
dezelfde aanpak kunnen kiezen.

Datamanagement is nog een nieuw 
terrein. Zitten onderzoekers vast aan 
de keuzes die ze aan het begin van hun 
project maken? 
Nee, het datamanagementplan is een 
levend document dat tijdens de looptijd 
van het onderzoek mag worden bijge-
schaafd. NWO controleert achteraf of 
het plan is gevolgd en of afwijkingen 
ten opzichte van het oorspronkelijke 
plan terecht waren.  << 
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Met deze vragen wil NWO wetenschap-
pers al in een vroeg stadium bewust 
maken van verantwoord datamanage-
ment. De antwoorden hebben geen 
invloed op de beoordeling van de 
onderzoeksaanvraag. NWO probeert 
bovendien de extra werklast voor 
onderzoekers te beperken door hen 
alleen een uitgebreider datamanage-
mentplan te laten schrijven na 
honorering van hun project. 

Hoe wordt bepaald wat relevante 
data zijn?
Die keuze ligt niet bij NWO, maar bij 
de onderzoekers zelf. Zij bepalen welke 
data geschikt en nuttig zijn om op te 
slaan, vindbaar te maken en geschikt te 
maken voor hergebruik. Meestal is daar 
binnen een discipline wel consensus 
over.

Heeft het datamanagementprotocol 
een minder sterk verplichtend karak-
ter dan het vorig jaar aangescherpte 
open access-beleid?
Ja, want niet elk onderzoek levert 
immers herbruikbare data op. NWO 
vraagt alleen om opslag van data die 
relevant zijn voor hergebruik, bij 
voorkeur in een (inter)nationale data-
repository. Wel verplicht is om te bear-
gumenteren waarom je als onderzoeker 
bepaalde data wel openbaar maakt en 
andere niet. Privacy- of concurrentie-
gevoelige data vragen mogelijk om 
speciale vormen van opslag of beperkte 
toegang. Ook het kostenaspect mag een 
onderzoeker mee laten wegen: het 
belang en de waarde van hergebruik 
enerzijds en de kosten en haalbaarheid 
van data-opslag anderzijds moeten in 
redelijke verhouding tot elkaar staan. 

‘Nadenken over de manier waarop je de resultaten van 

metingen digitaal opslaat, raakt aan de kern van mijn onder-

zoek. hierdoor is voor mij de hoeveelheid extra werk van 

open data beperkt,’ stelt biochemicus dr. remus dame van 

de Universiteit Leiden. hij was een van de deelnemers aan 

de pilot datamanagement, die vorig jaar werd uitgevoerd ter 

voorbereiding op de invoering van het nieuwe beleid.  

‘Ons onderzoek genereert steeds grotere datasets,’ stelt de 

vici-laureaat. ‘daarom waren we al bezig om meetresultaten 

systematischer te bewaren en meer metadata toe te voegen 

voor als er iemand vertrekt uit het lab. daarmee voorkom je 

dat je later analyses opnieuw moet doen, wat in het verle-

den soms nodig bleek.’ Om ook extern gebruik van zijn data 

mogelijk te maken, moeten nog wel extra metadata worden 

toegevoegd, bijvoorbeeld meer details over de gebruikte 

analysemethodes.

de kosten die de nieuwe vereisten voor datamanagement 

met zich meebrengen lijken mee te vallen. ‘We gaan alle 

data wel eerst voorverwerken, anders wordt het veel te 

duur,’ licht dame toe. en er is nog een reden om niet voor 

opslag van ruwe data te kiezen. ‘repositories moet je niet 

vervuilen met data die toch niemand wil gebruiken. als we 

bijvoorbeeld de bindingseigenschappen van eiwitten aan 

dNa met een standaardmethode bepalen, zijn de berekende 

waardes veel interessanter dan de ruwe data zelf.’

hij verwacht dat de hoeveelheid relevante data uit zijn vici-

project onder de 100 gigabyte blijft. ‘de 4tU-repository, 

waar we voorlopig voor kiezen zolang er nog geen repo-

sitory voor biologische data bestaat, vraagt 4,50 euro per 

gigabyte voor een periode van vijftien jaar. dat kost dus min-

der dan 500 euro; een bedrag dat goed is te overzien. Op 

ons lab willen we zelf wel ruwe data bewaren, zij het minder 

lang. dat gaat ons veel meer geld kosten, namelijk tussen de 

vijf- en tienduizend euro.’

deelname aan de pilot leverde dame nuttige contacten op 

met de ict-specialisten van zijn universiteit  en de vakre-

ferent van de universiteitsbibliotheek, die het beste op de 

hoogte bleek van internationale standaarden voor metadata 

en de beschikbare repositories. en het dwong hem nóg 

systematischer over de opslag van data na te denken. ‘dat 

draag ik nu ook over op de mensen op mijn lab.’

Grip houden op steeds grotere datasets

Data in de etalage

1 8 
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NWO-nieuws 

internationaal

Rubicon-beurzen 
voor 22 veelbelovende 
onderzoekers 

h
h

NWO werkt intensief samen met diverse partijen in europa en daar-
buiten. Naast het ontwikkelen van internationale onderzoeks-
programma’s richt NWO zich ook op het wegnemen van barrières 
voor Nederlandse onderzoekers om in het buitenland te werken en 
op het beïnvloeden van europese en mondiale onderzoeksagenda’s. 
Meer informatie: www.nwo.nl / internationaal. 

NWO heeft afgelopen zomer 22 Rubicon-

beurzen toegekend aan jonge onder-

zoekers. Zij gaan aan buitenlandse top-

instituten onderzoek doen naar onder 

andere zwaartekrachtsgolven, slaapregulatie 

en de legitimiteit van preventief ingrijpen 

bij potentiële terroristen.

Het programma Rubicon is bedoeld om

recent gepromoveerde onderzoekers de 

mogelijkheid te geven internationale onder-

zoekservaring op te doen. de laureaten uit 

deze financieringsronde gaan voornamelijk 

naar onderzoeksinstituten in de Verenigde 

staten en het Verenigd koninkrijk. 

de laureaten kunnen met hun beurs tot 

24 maanden onderzoek doen aan een     

buitenlandse onderzoeksinstelling. de hoog-

te van de financiering is afhankelijk van de 

gekozen bestemming en de duur van het 

verblijf. Het totale budget van NWO per jaar 

voor deze beurs bedraagt zeven miljoen 

euro. dat betekent dat ieder jaar zo'n zestig 

jonge onderzoekers financiering krijgen 

toegekend, verdeeld over drie rondes. 

 

Op nwo.nl

Het King’s College, onderdeel van de 
Universiteit van Cambridge. Vier van 
de 22 laureaten gaan de komende tijd 
in Cambridge aan de slag.  

Max Planck Center
vloeistofonderzoek op
Universiteit Twente

Op 11 oktober vond in Utrecht de confe-

rentie Computational sciences for Future 

energy plaats. de bijeenkomst was geor-

ganiseerd door FOM, shell en NWO en 

was gekoppeld aan de verschillende 

onderzoeksprogramma’s die deze partijen 

gezamenlijk hebben opgezet, waaronder 

Computational sciences for energy 

Research (CseR) en Uncertainty Reduction 

in smart energy systems. Op het program-

ma stonden onder meer presentaties over 

computationele chemie, CO2-neutrale 

brandstoffen, multifase-stroming en 

windenergie. keynotesprekers kwamen 

onder andere van Harvard en de 

technische Universiteit denemarken.

Op de avond voorafgaand aan de confe-

rentie vond een bijeenkomst plaats voor 

betrokkenen bij het CseR-programma, in 

het bijzonder de 75 Indiase promovendi 

binnen het programma. Aan deze avond 

nam ook een Indiase overheidsdelegatie 

deel, bestaande uit onder meer de Indiase 

ambassadeur in Nederland en vertegen-

woordigers van het ministerie van 

Wetenschap en technologie. 
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de Universiteit twente (Ut) gaat, met 

medefinanciering van NWO en FOM, een 

samenwerking aan met het Max Planck 

Gesellschaft (MPG) in duitsland. Nog voor 

het eind van dit jaar opent op de 

Ut-campus het Max Planck Center for 

Complex Fluid dynamics. dit centrum, het 

eerste Max Plank Center in Nederland, 

bundelt de krachten van twee top-Ut-

onderzoeksgroepen en twee Max Planck-

instituten.

In het centrum zal onderzoek worden 

gedaan naar complexe verschijnselen in de 

vloeistofdynamica: van nanodruppels tot 

turbulentie op heel grote schaal. In duur-

zame energie, chemische reactoren, de 

scheepvaart, maar ook in inkjetprinters en 

biologische processen speelt het complexe 

gedrag van vloeistoffen een essentiële rol. 

Fundamenteel onderzoek op dit gebied 

heeft dan ook impact op veel toepassingen 

in het dagelijks leven. Het nieuwe Max 

Planck Center bouwt voort op de samen-

werking tussen de Ut-groepen Physics of 

Fluids van detlef lohse en bIOs lab-on-a-

chip van Albert van den berg en de Max 

Planck-instituten in Göttingen (dynamik 

und selbstorganisation) en Mainz 

(Polymerforschung).

de Ut en het MPG trekken elk ruim een 

miljoen euro extra per jaar uit. NWO en 

FOM steken er voor de komende vijf jaar 

ook een miljoen in. de looptijd is tien jaar, 

met een tussentijdse review na vijf jaar.

Professor Detlef Lohse aan het werk met 
de Taylor-Couette-opstelling, waarmee 
onderzoek naar turbulentie in vloeistof-
fen wordt verricht.

Binnen de onderzoeksprogramma’s van 
Shell, FOM en NWO wordt onder meer 
onderzoek gedaan naar windenergie.
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Indiase delegatie 
bezoekt conferentie 
energieonderzoek

h
h

‘
‘‘

paulien herder 
hoogleraar Engineering Systems 
Design in Energy & Industry, 
TU Delft

‘Maatschappelijk Verantwoord 
Innoveren (MVI) is uitermate rele-
vant. Het is een van de kernthema’s 
van de faculteit waaraan ik werk, en 
als system engineer ben ik gewend om 
diverse waarden in mijn onderzoek 
mee te nemen. Maar nu, en vooral bij 
de ontwikkeling van nieuwe techno-
logieën en hun inpassing in de digitale 
economie, zoals smartgrids (slimme 
elektriciteitsnetwerken) of zelfrij-
dende auto’s, komen er nieuwe, vaak 
ethische, aspecten aan het licht die 
aandacht behoeven bij het ontwerp. 
Bij onze lopende MVI-projecten zijn al 
veel gebruikers betrokken. Als zo’n 
platform een kristallisatiepunt wordt 
van alle kennis op dit gebied en daar-
over ook helder communiceert naar 
onderzoekers en gebruikers in binnen- 
en buitenland, kan het een nuttig 
instrument zijn.’

in de rubriek Uitgesproken reageren drie experts op nieuw 
beleid van NWO. deze keer de aankondiging van een 
nieuw kennisplatform over maatschappelijk verantwoord 
innoveren – bedoeld voor wetenschap, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties.
tekst malou van hintum  beeLd monique WijBrands

Het NWO-onderzoeksprogramma 

Maatschappelijk verantwoord innoveren 

(MVI) ging in 2008 van start en telt nu  

ruim vijftig projecten op allerlei terreinen, 

waaronder life sciences, gezondheidszorg 

en voedsel. Het platform NWO-MVI gaat 

de daarmee opgebouwde expertise 

gebruiken door: nieuwe initiatieven te 

ondersteunen; het netwerk van betrokken 

wetenschappers, bedrijven, overheden en 

maatschappelijke organisaties te verster-

ken; en door kennisdeling en toepassing 

van onderzoeksresultaten te faciliteren. 

doel is tijdig mogelijke ethische en maat-

schappelijke aspecten van innovaties in 

kaart brengen. Zo kunnen mislukkingen en 

dure aanpassingen achteraf worden voor-

komen, en kunnen producten en diensten 

worden gemaakt waarvoor een breed 

draagvlak is. www.nwo.nl/mvi

gert-jan gruter 
chief technology officer, chemisch 
technologiebedrijf Avantium

‘Bij de ontwikkeling van nieuwe 
materialen en kunststoffen, komt het 
nadenken over circulariteit, duur-
zaamheid en langetermijn-milieuas-
pecten vaak ver na het optimaliseren 
naar kosten en performance. Wil je 
duurzaam en circulair denken stimu-
leren, dan is het belangrijk dat ont-
wikkelaars zo’n nieuwe invalshoek 
niet zien als een last, een “moeten”, 
maar als een nieuwe mogelijkheid om 
hun product veel beter te kunnen ver-
kopen. Dit platform kan daarbij hel-
pen. Het zou met sterke en aanspre-
kende voorbeelden de aandacht voor 
circulariteit kunnen verschuiven naar 
een veel vroegere fase in de ontwikke-
ling, wanneer er meer veranderingen 
in product en proces mogelijk zijn.’

linda steg  
hoogleraar Omgevingspsychologie, 
Rijksuniversiteit Groningen

‘Het is heel relevant om, voordat alle 
innovaties die worden bedacht zijn 
uitontwikkeld, rekening te houden 
met maatschappelijke en ethische 
aspecten. Maar dat kun je niet elke 
wetenschapper opleggen. Ten eerste 
zou dat ten koste gaan van het nieuws-
gierigheidsgedreven onderzoek. 
Ten tweede weten bètawetenschap-
pers die fundamenteel onderzoek 
doen, vaak helemaal niet waartoe 
dat kan leiden. Het MVI-platform 
moet dus niet iederéén erbij willen 
halen. Het kan wel helpen om 
onderzoeksresultaten toegankelijk te 
maken voor partijen die niet bij 
onderzoek betrokken waren, maar 
er wel belang bij hebben. Meer kennis 
over en interesse in MVI-onderzoek 
is altijd goed.’

Maatschappelijk  
verantwoord 
innoveren 

  uitgesproken
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Sterrenkundigen hebben de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het 
leven van dubbelsterren. Dat zijn twee sterren die om een gemeenschappelijk 
zwaartepunt bewegen. Silvia Toonen (Universiteit van Amsterdam) onder-
zoekt voor haar Veni-onderzoek echter tripelsterren. Dat zijn in feite ook dub-
belsterren, maar dan met een extra ster die in een wijdere baan rond dat 
tweetal draait.

‘Over dit soort tripelsterren weten sterrenkundigen nog weinig,’ zegt Toonen. 
‘Dat is jammer, want ze zijn samen met de dubbelsterren verantwoordelijk 
voor behoorlijk extreme verschijnselen in het heelal. Botsingen bijvoorbeeld. 
Of het samensmelten van twee sterren. Bij witte dwergen [uitgedoofde ster-
ren, red.] levert dat zelfs een supernova op, een krachtige explosie.’

Vernieuwend aan Toonens onderzoek is dat zij niet alleen kijkt naar de 
manier waarop de drie hemellichamen om elkaar heen draaien, maar ook 
naar de evolutie van de betreffende sterren. ‘Sterren zijn geen statische objec-
ten. Ze maken een enorme ontwikkeling door tijdens hun lange leven. Vaak 
worden ze op latere leeftijd wat dikker – net als de meeste mensen. En omdat 
een grotere ster sneller een buurster aanraakt, is dat van grote invloed op de 
verdere evolutie van het systeem.  Het kan de vorm van de omloopbanen flink 
veranderen.’ 

Toonen gaat eerst de bestaande tripelsterren in kaart brengen. Met behulp 
van computersimulaties voorspelt ze vervolgens hoe de omloopbanen van die 
sterren veranderen. Blijken die simulaties overeen te komen met waarnemin-
gen in het veld, dan kan ze de berekeningen ook gebruiken om toekomstige 
veranderingen in de sterrenstelsels te voorspellen. ‘Voor mijn onderzoek zit ik 
dus vrij veel achter de computer,’ zegt Toonen. ‘Veel andere sterrenkundigen 
turen liever door een telescoop, maar dat heb ik nooit zo gehad. Ik ben analy-
tisch van aard, wil graag weten hoe de dingen in elkaar zitten. Dat kan beter 
met computermodellen dan achter de telescoop.’

Ons eigen zonnestelsel kent maar één ster. Maar er zijn in 
het heelal ook veel zonnestelsels waar twee sterren rond 
elkaar draaien. Of zelfs drie. veni-laureaat silvia toonen 
onderzoekt de komende jaren dit soort tripelsterren.
tekst merijn van nuland  beeLd manon Bruininga

 silvia toonen  

  talent

De evolutie van 
tripelsterren 
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Raad 
van bestuur

Bestuursoverdracht

Stan Gielen

Wim van den Doel

Ineke Braakman

Jeroen Geurts Caroline Visser

Jaap Schouten 

Wim van den doel werd in 2003 benoemd 

tot hoogleraar Contemporaine geschiede-

nis aan de Universiteit leiden. In 2008 

werd hij decaan van de faculteit der 

Geesteswetenschappen van diezelfde uni-

versiteit. tot 2012 was hij lid van het 

bestuur van het Instituut Clingendael. 

tussen 2012 en 2013 maakte hij onderdeel 

uit van de evaluatiecommissie van NWO.

Ineke braakman is sinds 2000 hoogleraar 

Cellulaire eiwitchemie aan de Universiteit 

van Utrecht (bijvoet Centrum voor 

biomoleculair Onderzoek) en bestudeert 

de vorming van eiwitten in onze cellen 

en de mogelijke afwijkingen daarin die 

kunnen leiden tot ziekten als Cystic 

Fibrosis, Alzheimer en Als. tussen 2006 

en 2012 maakte ze deel uit van het bestuur 

van het gebied Chemische Wetenschappen 

van NWO.

Jeroen Geurts is hersenonderzoeker en is 

sinds 2012 hoogleraar translationele 

Neurowetenschappen bij het VU medisch 

centrum (VUmc) in Amsterdam. tussen 

2013 en 2015 was hij voorzitter van de 

Jonge Akademie van de koninklijke 

Nederlandse Akademie van Weten-

schappen. Hij was tevens nauw betrokken 

bij de totstandkoming van de Nationale 

Wetenschapsagenda, onder andere als een 

van de boegbeelden voor de hersen-, 

cognitie- en gedragswetenschappen.

Vanaf 2008 werkte Caroline Visser bij het 

Wereld Natuur Fonds achtereenvolgens 

als CFO (chief financial officer) en COO 

(chief operating officer). In 2015 maakte 

ze de overstap naar de wereldwijde 

organisatie WWF en leidde ze het ontwerp 

en de implementatie van de reorganisatie 

van de natuurbeschermingsorganisatie 

en het wereldwijde WWF-secretariaat. 

Visser vormt sinds 1 oktober en tot 

1 januari 2017 samen met stan Gielen 

het algemeen bestuur van NWO.

Jaap schouten is hoogleraar Chemische 

reactortechnologie aan de faculteit 

scheikundige technologie van de 

technische Universiteit eindhoven en 

sinds 2011 decaan van diezelfde faculteit. 

Hij is vicevoorzitter van de raad van 

toezicht van het Instituut voor duurzame 

procestechnologie (IsPt) en lid van het 

bestuur van het Chemelot Institute for 

science and technology (Inscite). 

Van 2007 tot 2011 was hij lid van het 

bestuur van het NWO-gebied Chemische 

Wetenschappen.

voorzitter raad van bestuur

voorzitter domein Sociale en 
Geesteswetenschappen

voorzitter domein Exacte en 
Natuurwetenschappen

voorzitter domein Toegepaste en 
Technische Wetenschappen

portefeuillehouder Bedrijfsvoering 
en Financiën

voorzitter domein ZonMw

Op 1 januari 2017 treedt de raad 
van bestuur van NWO aan: voor-
zitter stan gielen, vier weten-
schappelijke leden die tevens voor-
zitter zijn van de nieuwe NWO-
domeinen, en een portefeuillehou-
der bedrijfsvoering en financiën. 

stan Gielen was sinds 1988 hoogleraar 

biofysica aan de faculteit Natuurweten-

schappen, Wiskunde en Informatica van de 

Radboud Universiteit. In 2010 werd hij 

decaan van zijn faculteit. Ook was hij onder 

meer directeur van het donders Institute 

for brain, Cognition and behaviour. Gielen 

vormt momenteel samen met Caroline 

Visser het algemeen bestuur van NWO, 

tot op 1 januari 2017 de nieuwe bestuurs-

structuur van NWO van kracht wordt en 

de raad van bestuur aantreedt. 
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  hersenen en cognitie

dit jaar loopt het onderzoeksprogramma ‘hersenen en cognitie: een geïntegreerde benadering’ 
af. vier betrokken onderzoekers vertellen over hun belangrijkste onderzoeksresultaten.   
tekst nienke Beintema  beeld manon Bruininga

Cognitie, gedrag en 
hersencellen

hersenen en cognitie

Microscoop voor 
neuronenonderzoek.

In het onderzoek van Bert Steenbergen 
moesten kinderen handelingen nadoen 
terwijl hun oogbeweging en hersen-
activiteit werden gemeten. 

‘ Waarom doen  
we dingen die we 
eigenlijk niet  
willen doen?’ 

Dénken aan een hande-
ling helpt de motoriek
kinderen met een motorische beperking, 

bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbe-

schadiging, worden vaak behandeld in 

revalidatiecentra. ‘behandeling richt zich 

van oudsher op het oefenen van bewegin-

gen’, vertelt bert steenbergen, hoogleraar 

Perception and Action Problems aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. ‘dat is 

niet verkeerd, alleen blijken niet alle kin-

deren daarvan te profiteren.’ 

Van oudere mensen met een herseninfarct 

is bekend dat zij baat kunnen hebben bij 

training via zogeheten motorische inbeel-

ding (MI). Als je dénkt aan het uitvoeren 

van een bepaalde beweging, dan blijken 

daarbij dezelfde hersengebieden actief te 

zijn als tijdens het werkelijk uitvoeren van 

die beweging. Ouderen kunnen die her-

sengebieden via MI trainen en daarmee 

hun motoriek verbeteren. ‘bij kinderen 

was dit nog nooit geprobeerd’, vertelt 

steenbergen. ‘er was zelfs niet bekend of 

kinderen überhaupt tot MI in staat zijn.’

steenbergen en zijn collega’s volgden 

daarom, met gedrags- en eeG-tests, zowel 

kinderen met een gemiddelde ontwikke-

ling als kinderen met een motorische 

Hersenen en Cognitie: een geïnte-
greerde benadering (afgekort BCIA) 
startte in 2008. Het onderzoekspro-
gramma richtte zich op de relaties 
tussen cognitie, gedrag en de bijbe-
horende hersenprocessen. Daarvoor 
was een verregaande integratie 
nodig van de vele disciplines in het 
hersen- en cognitieonderzoek die 
vaak nog los van elkaar opereerden 
(denk aan neurobiologie, taalkunde, 
psychologie, filosofie, genetica, 
psychiatrie en neurologie). BCIA 
bracht ze samen in veertien onder-
zoeksprojecten, waarbij in alle 
gevallen minimaal twee onderzoeks-
groepen met elkaar samenwerkten. 
De uitkomsten van het programma 
tonen de sterke positie van het 
Nederlandse hersen- en cognitieon-
derzoek. Hierop voortbouwend is 
inmiddels Food, Cognition and 
Behaviour van start gegaan, over de 
interacties tussen voeding en mens. 
Het maakt deel uit van de NWO-
bijdrage aan de topsector Agri&Food. 
Drie NWO-gebieden (Aard- en 
Levenswetenschappen, Maatschap-
pij- en Gedragswetenschappen, en 
Geesteswetenschappen) en ZonMw 
werkten samen aan BCIA, dat vanaf 
2010 viel onder het Nationaal Initia-
tief Hersenen & Cognitie (NIHC). 
Op de website van het NIHC staat 
het volledige eindverslag van het 
BCIA-programma: 
www.hersenenencognitie.nl/bcia. 

onderzoek uit beide werelden. ‘In het 

voorbeeld van het oppakken van het 

koffiekopje zagen we met neuro-ima-

ging twee effecten in de hersenen: de 

sensorische ervaring dat je een warm 

kopje in je hand houdt, en de affectieve 

gevolgen: koffie is lekker, dus het is fijn 

om dat kopje in je hand te houden.’

daarbij bleek het uit te maken of er 

sprake is van een externe stimulus (er is 

een kopje koffie onder handbereik) of 

een interne stimulus (je zit op de bank 

en denkt: ik heb zin in koffie). Hommel: 

‘In het laatste geval wordt de handeling 

“koffie halen” vooral gestuurd door de 

affectieve gevolgen, dus het idee: koffie 

is lekker en daar heb ik zin in. Wanneer 

de koffie echter al voor je neus staat, 

dan speelt de sensorische motivatie een 

grotere rol.’

Om een ander voorbeeld te geven – iets 

wat veel mensen zullen herkennen: je zit 

eigenlijk al vol, maar toch ga je door 

met pinda’s eten, omdat ze nu eenmaal 

voor je neus staan. Hommel. ‘Het eten 

wordt gedreven door gewoonte, en niet 

door zin op dat moment. de externe sti-

mulus overheerst andere overwegingen.’

dat klinkt allemaal logisch, geeft 

Hommel toe, maar tot nu toe was dit 

nog niet op hersenniveau onderzocht. 

‘de grote vraag is: waarom doen we din-

gen die we eigenlijk niet willen doen?’ 

zegt hij. ‘die vraag raakt aan filosofische 

zaken: wat is ”wil“ eigenlijk? Hoe werkt 

dat in de hersenen? dat is relevant in 

veel contexten: eetstoornissen, versla-

ving, maar ook agressie en misdaad.’ 

beperking. Ze ontdekten dat kinderen 

tussen hun zesde en tiende het vermogen 

tot MI ontwikkelen. Met de test die het 

team ontwierp, kunnen behandelaars 

vaststellen hoe ver een kind op dat gebied 

is. ‘samen met internationale partners 

hebben we een protocol ontwikkeld waar-

mee we nu systematisch het effect van 

MI-training kunnen gaan onderzoeken.’ 

Het basale breinonderzoek heeft de laat-

ste jaren veel interessante bevindingen 

opgeleverd, benadrukt de hoogleraar. ‘Nu 

is het tijd om een stap verder te gaan, 

richting behandeling’, zegt hij. ‘daaraan 

heeft dit project, en het bCIA-programma 

als geheel, zeker bijgedragen.’

Wil versus gewoonte
een koffiekopje optillen, een deur ope-

nen: we maken voortdurend bewuste 

bewegingen om iets gedaan te krijgen. 

Hoe die bewegingen in de hersenen 

beginnen, is nog niet precies bekend. ‘er 

zijn twee modellen die proberen te ver-

klaren hoe wij bewust bewegen’, zegt 

bernhard Hommel, hoogleraar Algemene 

psychologie aan de Universiteit leiden. 

Het eerste gaat ervan uit dat we toewer-

ken naar een sensorische eindtoestand. 

bijvoorbeeld hoe het voelt in je arm als je 

een kopje hebt opgetild. Het tweede stelt 

dat het de uiteindelijke beloning is die 

ons drijft. Hommel: ‘die twee motivaties 

werken op hersenniveau heel anders.’ 

Hommel en zijn collega’s wilden die twee 

paradigma’s met elkaar verbinden. Ze 

combineerden daarom elementen van 

2 5 oktober 2016
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Ideeën indienen 
voor Groot Nationaal 
Onderzoek
stel, je mag een onderzoek of experiment 

verzinnen om los te laten op 15 duizend 

proefpersonen. Wat zou je dan doen? Op 

welke vraag zoek je het antwoord? NWO 

en het wetenschapsprogramma de kennis 

van Nu van omroep NtR ontvangen voor 

het Groot Nationaal Onderzoek graag 

onderzoeksideeën. Alle ideeën zijn wel-

kom, mits het voor een breed publiek 

mogelijk is om als proefpersoon deel te 

nemen. Wetenschappers staan borg voor 

kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaar-

heid van de resultaten. de kennis van Nu 

zorgt voor de vertaling naar een breed 

publiek en brengt achtergronden bij het 

onderzoek. 

Vorig jaar deden in het Groot Nationaal 

Onderzoek ruim 15 duizend proefperso-

nen mee aan het onderzoek sprekend 

Nederland, waarin een momentopname 

van de Nederlandse spraak werd gemaakt. 

Ook vulden 23 duizend mensen een test in 

voor een onderzoek naar samenwerking 

tussen de zintuigen. 

Ideeën voor de komende editie van het 

Groot Nationaal Onderzoek kunnen tot 

uiterlijk 1 december worden ingediend via 

GNO@nwo.nl. 
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evenementen

Op 24 november 2016 vindt in de 

Werkspoorkathedraal in Utrecht het 

jaarcongres van stW plaats. tijdens het 

congres staat stW uitgebreid stil bij haar 

35-jarig jubileum. Ook krijgt het financie-

ringsprogramma Open Mind weer een 

podium. dit jaar kent stW vijf Open 

Mind-financieringen toe aan out-of-the-

box-ideeën voor technologieën met een 

verrassende maatschappelijke toepassing. 

Op het voorlopige programma staan 

onder meer workshops en presentaties, 

een debat over toegepaste en technische 

wetenschappen in het nieuwe NWO en de 

uitreiking van de simon stevin-prijzen 

2016. deze onderscheidingen zijn bedoeld 

voor net-gepromoveerden en prominente 

senioronderzoekers. In beide gevallen 

bekronen ze de combinatie van onder-

zoek en valorisatie van resultaten uit dat 

onderzoek; bij jonge onderzoekers 

als stimulans, bij senioronderzoekers als 

bekroning. 

Meer informatie over het jaarcongres is te 

vinden op www.stw.nl/jaarcongres. 

Jubilerend STW 
houdt jaarcongres 

De laureaten bij elkaar in de aula van het 
Gymnasium Haganum. 
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Staatssecretaris 
Dekker reikt 
Promotiebeurs 
voor leraren uit
Op 12 september reikte staatssecretaris 

sander dekker van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap de Promotiebeurs voor leraren 

uit aan twintig docenten uit het lager tot en 

met het hoger beroepsonderwijs. dat deed 

hij op het Gymnasium Haganum in den 

Haag, waar een van de laureaten werkzaam 

is. OCW stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro 

beschikbaar voor de promotietrajecten. 

NWO beoordeelt en selecteert de beursaan-

vragen. Met de beurs worden de leraren 

gedurende vijf jaar voor een deel van de tijd 

vrijgesteld van onderwijs om te kunnen 

werken aan hun promotieonderzoek. 

Het doel van de beurs is docenten onder-

zoekservaring op te laten doen, de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren en de 

aansluiting tussen universiteiten en scholen 

te versterken. Het was de achtste keer dat 

de beurs werd uitgereikt. Inmiddels naderen 

de laureaten van het eerste uur de voltooi-

ing van hun promotieonderzoek.

Voor potentiële aanvragers van de beurs 

organiseert NWO meerdere informatie-

bijeenkomsten per jaar. de eerstvolgende 

bijeenkomst wordt gehouden op 9 novem-

ber in Utrecht. Aanmelden kan via 

www.nwo.nl/pvl. 

Effecten van 
antidepressiva
twee tot drie procent van de Nederlandse

zwangeren slikt antidepressiva, voorname-

lijk zogeheten selective serotonin trans-

porter inhibitors, of ssRI’s. Prozac is daar 

een bekend voorbeeld van. Gebruik van 

die middelen lijkt de groei van kinderen in 

de baarmoeder niet te beïnvloeden, maar 

het effect op de hersenontwikkeling van 

kinderen is nog nauwelijks onderzocht. 

‘Gedragsstudies bij knaagdieren lijken er 

wel op te wijzen dat het gebruik van 

ssRI’s het risico op angst en depressie bij 

nakomelingen vergroot’, zegt Judith 

Homberg, universitair hoofddocent 

Cognitieve neurowetenschappen aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. ‘Maar de 

onderliggende mechanismen waren nog 

onbekend.’

Homberg en haar collega’s combineerden 

daarom onder meer gedragstests en neuro-

imaging: het met een scanner in beeld 

brengen van de activiteit van verschillende 

hersengebieden. Ze ontdekten onder ande-

re een sleutelrol voor een gen dat door 

ssRI’s uitgeschakeld wordt. ‘dat uitscha-

kelen leidt bij ratten tot overgevoeligheid 

voor externe prikkels’, vertelt Homberg. 

‘Op volwassen leeftijd vertonen deze 

ratten meer angstgerelateerde symptomen 

en zijn ze sociaal wat teruggetrokken.’ 

Helemaal geen ssRI’s voorschrijven aan 

zwangeren is niet de oplossing, zegt 

Homberg. ‘dan wordt het ongeboren kind 

blootgesteld aan de effecten van de 

depressie van de moeder.’ Ze ontdekte dat 

depressie bij de moeder de hersenontwik-

keling van haar ongeboren kind beïn-

vloedt – specifiek die van de amygdala, 

een hersengebiedje dat belangrijk is bij 

‘ De netwerken van 
neuronen worden 
efficiënter’

weinig van,’ zegt Hulshoff Pol, ‘laat staan 

dat we weten welke rol genen daarbij 

spelen.’

Neuronen gaan tijdens de adolescentie 

beter met elkaar samenwerken, ontdek-

ten de onderzoekers. ‘de netwerken van 

neuronen worden efficiënter’, stelt 

Hulshoff Pol. ‘tegelijkertijd neemt de hoe-

veelheid witte stof in de hersenen toe.’ 

Witte stof bestaat uit de verbindingen tus-

sen neuronen. Hoe meer witte stof, hoe 

beter de signaaloverdracht tussen de neu-

ronen verloopt. ‘We zagen ook een posi-

tief verband tussen de efficiëntie van de 

samenwerking tussen de neuronen en 

intelligentie’, zegt de Utrechtse hoogle-

raar. ‘er is dus een duidelijke link tussen 

structuur en functioneren.’

Het cognitief functioneren van kinderen 

bleek relatief stabiel. Hoe een kind het op 

negenjarige leeftijd doet, voorspelt vaak 

goed hoe dat drie jaar later is. ‘Maar er 

zijn ook kinderen bij wie de neuronale 

netwerkontwikkeling stagneert. dat kan 

een voorbode zijn van psychiatrische pro-

blemen.’ Om dat verder te onderzoeken 

wil Hulshoff Pol graag kijken hoe kinde-

ren zich op langere termijn ontwikkelen. 

Uiteindelijk hoopt ze dat dit gegeven 

bruikbaar is voor bijvoorbeeld vroege 

diagnostiek.

het verwerken en reguleren van emoties, 

met name angst. ‘dat kan uiteindelijk lei-

den tot stressgerelateerde stoornissen’, 

merkt Homberg op. ‘We willen de lange-

termijngevolgen nu verder onderzoeken.’ 

Ze hoopt dat artsen op basis van dit soort 

kennis in de toekomst beter gefundeerde 

afwegingen kunnen maken bij het voor-

schrijven van antidepressiva tijdens de 

zwangerschap. ‘Nu tasten artsen feitelijk 

in het duister’, stelt ze.  << 

Samenwerkende 
neuronen
Welke rol spelen genen (nature) en 

omgeving (nurture) bij de hersenont-

wikkeling van kinderen? dat onder-

zoekt Hilleke Hulshoff Pol, hoogleraar 

Neurowetenschappen, in het bijzon-

der psychiatrische stoornissen, aan de 

Universiteit Utrecht. Voor haar project 

gebruikte ze het Nederlands tweelingen 

Register, dat sinds 1987 bestaat. 

Vergelijkingen tussen één- en twee-

eiige tweelingen vertellen veel over de 

mate waarin eigenschappen genetisch 

bepaald zijn. 

Hulshoff Pol en haar VU-collega dorret 

boomsma volgden drie jaar lang zo’n 

driehonderd kinderen uit honderd fami-

lies – één- en twee-eiige tweelingen vanaf 

negenjarige leeftijd, én hun broers en zus-

sen. daarbij gebruikten ze genetische data 

en imaging om in kaart te brengen hoe 

neuronen – zenuwcellen in de hersenen – 

met elkaar samenwerken in netwerken, 

en hoe die netwerken zich ontwikkelen in 

de tijd. ‘daar weten we nog maar heel 

Judith Homberg en mede-onderzoeker 
Dirk Schubert aan het werk in hun lab. 

Elektroden voor het meten van 
elektrische activiteit in de hersenen.
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