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 Het perspectief van 
een kosmoloog kan confronterend relativerend zijn. 
Ingegeven door de coronacrisis stellen we de 
impact van onvoorziene gebeurtenissen op dat 
‘toevallige’ leven centraal in dit nummer van 
Onderzoek. Een artikel over ons veertien miljard jaar 
oude, maar nog steeds rap uitdijende heelal vormt 
dan een rustgevend intermezzo.

Middenin een crisis een moment van reflectie 
inbouwen is niet gemakkelijk. Zeker niet in de eerste 
fase, door crisisdeskundige Kenny Meesters 
aangeduid als de fase van immediate response. Dan 
is het stevig aanpoten: iedereen werkt samen om de 
situatie te stabiliseren en meer slachtoffers te 
voorkomen. Bij de politiek ligt dan de schone taak 
om, zoals premier Rutte het uitdrukte, met vijftig 
procent van de kennis honderd procent van de 
beslissingen te nemen.

Maar wat doet de wetenschap? Hoe reageren 
onderzoekers als zij oog in oog komen te staan met 
het onvoorziene? Als iemand doordrongen is van de 
onvoorspelbaarheid van uitkomsten, dan zijn het wel 
onderzoekers, nietwaar? En wat verwacht de 
samenleving in zo’n crisis eigenlijk van de weten-
schap? Is er in alle hectiek nog wel ruimte voor 
zorgvuldige discussie en open debat?

Bewust koos de redactie ervoor breder te kijken dan 
het virus. Wat hebben we geleerd van de kredietcri-
sis? Wat is blijvend veranderd door de aanslagen op 
9/11? Wat heeft de Watersnoodramp ons opgele-
verd? Het levert mooie inzichten op over de rol van 
de onderzoeker. ‘Door dit soort discussies leert het 
publiek hopelijk hoe wetenschap werkt’, zegt 
wetenschapsfilosoof Henk de Regt. Het beeld dat 
onderzoek simpelweg de waarheid ontdekt en dat 
een wetenschapper zeker weet hoe het zit, noemt 
hij naïef. ‘Wetenschap is geen bak vol feiten. Het 
publiek moet begrijpen hoe kennis tot stand komt.’ 
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‘ Wetenschappelijke  
integriteit is het vaccin 
tegen sloppy speed science’

Open-speed- 
science-paradijs

Hoe gaan wetenschappers om met de 
coronacrisis? Door te publiceren met de 
drie V’s: Vaak, Versneld en Veel. In deze 
pittige tijden zijn wetenschappers uiterst 
productief. Tijdens de homeschooling van de 
kinderen, vanaf de sofa of vanuit de 
werkkamer worden talloze publicaties 
geproduceerd en beursaanvragen geschre-
ven. Een oproep in de krant tot minder 
opinies vindt dan wel geen gehoor, de 
oproep tot meer kennis lijkt helemaal uit te 
komen. We produceren zelfs nog meer dan 
we al deden: twaalf procent meer vergele-
ken met 2019. 

Normaal zou ik dat met een gezonde dosis 
scepsis ontvangen: nog meer publicaties? 
Maar nu is het anders. De wetenschap groeit 
en bloeit. Met toewijding, snelheid én de 
overtuiging dat kennis ons gaat helpen in 
deze crisis. En het mooie is: alles is beschik-
baar. Publicaties worden als preprints online 
gezet: MedRxiv publiceert ruim vierhonderd 
procent meer preprints vergeleken met 
2019. De meeste ‘grote’ bladen hebben 
COVID-19-artikelen gratis beschikbaar 
gemaakt. En datasets worden gedeeld zodat 
andere wetenschappers deze kunnen 
gebruiken en controleren. Het is een 
open-speed-science-paradijs.

Deze ontwikkeling beweegt zich in sneltrein-
vaart - dus gaat er ook veel mis. Onbetrouw-
bare studies, verkeerde interpretatie van 
onderzoeksresultaten door media of publiek 
en pseudoscience naar samenzwerings- 

theorieën. Dat vereist een nieuwe mindset, 
voor wetenschappers, media en beleids- 
makers. De kracht van open science zit juist 
in de kwetsbaarheid van wetenschap. De 
poorten van de open-speed-science-hemel 
gaan alleen open als je bereid bent te 
accepteren dat ontluikende (COVID-)kennis 
fluïde is. Kennis is niet af. Kennis is nooit af. 
Wetenschap is nooit af. Met die bril moet je 
ernaar kijken. Je leest een artikel voortaan 
met een verbeterblik, niet om het af te kraken 
omdat het niet aan je verwachtingen voldoet. 
Dat zorgt bij de conservatieve publicatie- 
tijgers voor koudwatervrees (en gemopper). 
Maar ik beloof je, het is soms rustgevend om 
te ontdekken dat je het fout had.

Ook gaat snelheid soms ten koste van 
kwaliteit. Zowel bij het publiceren als in het 
proces van peer review. Deze kinderziektes 
moeten we snel behandelen. Speed science 
versterkt de noodzaak van wetenschap- 
pelijke integriteit: de koninklijke route naar 
kwaliteit en hét vaccin tegen sloppy speed 
science. Die weg volgen we door de juiste 
onderzoeksvragen te stellen, door grondige 
onderzoeksmethodes in te zetten, door ons 
toetsbaar op te stellen, door niet alleen maar 
aan de eigen carrière te denken, door kritiek 
niet als afwijzing maar als aanmoediging te 
zien en soms door van mening of overtuiging 
te veranderen. Ziehier mijn drie nieuwe V’s: 
Verantwoord, Veilig en Véél zorgvuldiger.

Joeri Tijdink
Psychiater en 
onderzoeker VUmc

‘ Wij leven toevallig aan de rand van 
een grote leegte op het puntje van  
een kosmische sliert.’ 

Veertien 
miljard jaar

Wetenschap  
is geen bak 
vol feiten

‘ Ik hou van stoere  
wetenschappers die  
wél advies geven’

Standhouden  
tussen tegenwind  
en hatemail
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KINDERZIEKTES

Corona Live!
Een lawine aan informatie kwam over Nederland heen, 
kort na de start van de coronacrisis. Over het virus, de 
oorsprong, groepsimmuniteit, de maatregelen. Feiten en 
meningen, rijp en groen. Op welke afzender kun je als leek 
vertrouwen? En wie kan de complexe materie in Jip-en-
Janneke-taal uitleggen?

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) nam de 
handschoen op. Met wetenschappers in een prominente 
rol de boodschappen van de Rijksoverheid en het RIVM 
toelichten en kracht bijzetten, dat was het doel. Niet 
alleen voor volwassenen, maar juist ook voor kinderen. 
Naast Het Jeugdjournaal was maar weinig communicatie 
op de jonge doelgroep gericht. 

Zo gezegd zo gedaan: in samenwerking met het RIVM, 
Erasmus MC en de Hogeschool Utrecht kwamen er in  
no time vier eenvoudige animaties voor kinderen van  
acht tot veertien jaar over onder meer het virus, de 
groepsimmuniteit en de maatregelen. In twee live 
vragensessies op Facebook en Instagram konden 
kinderen hun vragen stellen aan een viroloog, een 
zoöloog en een kinderpsycholoog. De sessies werden 
goed bekeken en de wetenschappers konden veel 
antwoorden geven. Soms waren de vragen onverwacht: 
‘Kan Sinterklaas corona krijgen?’ bijvoorbeeld of  
‘Hoe kwam die vleermuis in Wuhan aan dat virus?’

In een derde sessie was het de beurt aan ouders om 
vragen te stellen, over corona in relatie tot kinderen én 
pubers. Ook was er een online talkshow, gericht op 
millennials, over eenzaamheid en huidhonger. Ook hier 
maakten uitleganimaties en andere ondersteunende 
video’s deel uit van de presentatie.

De vijfde en laatste livesessie in deze serie is op  
woensdag 8 juli. In een online talkshow kunnen jongeren 
onderzoeksvragen formuleren binnen vijf thema’s, 
waaronder duurzaamheid, kwetsbare jongeren en impact 
door jongeren. Vanuit de verschillende inzendingen wordt 
per thema één vraag uitgekozen. Daarmee gaan onder 
meer psychologen en gedragswetenschappers samen 
met jongeren aan de slag. De sessie is live te volgen via 
de Facebookpagina van de NWA.

Oog in oog met
HET ONVOORZIENE



Een crisis zoals we nu 
meemaken lijkt voor 
wetenschappers een 
prachtgelegenheid om 
zich te profileren. De 
samenleving hongert 
naar kennis, universiteiten 
hebben die. Maar is die 
kennis praktisch bruikbaar 
en beklijven de lessen die 
we leren? ‘We moeten 
uitkijken dat er straks niet 
een stuwmeer aan papers 
rest die niemand leest’, 
zegt crisisdeskundige 
Kenny Meesters. 

Leren 
omgaan met 

het onbekende

TEKST: EDO BEERDA  BEELD: VIJSELAAR EN SIXMA2 3LEREN VAN EEN CRISISNWO-COMMENTAAR

D 
e Watersnoodramp van 1953 trof 
Nederland als een mokerslag, 
maar markeerde ook een nieuw 
begin. Na de eerste ontreddering 
en het dichten van de bressen in 
de dijken, sloegen wetenschap-
pers en ingenieurs de handen 

ineen en ontwikkelden één van de meest 
ambitieuze langetermijnvisies ooit: het Delta-
plan. Decennialang werkten ze gedisciplineerd 
aan de bouw van een uitgebreid systeem van 
dammen en beweegbare stuwen. De politiek 
trok de portemonnee. Gaan we straks de 
coronapandemie met een zelfde voortvarend-
heid en eensgezindheid te lijf? Waarschijnlijk 
niet. Daarvoor is de wereldwijde pandemie een 
te complexe uitdaging.

Gedrag bij grote ramp
Het is ook maar de vraag of de Nederlanders 
werkelijk zo eensgezind waren over een op het 
oog vrij eenduidig probleem als waterveiligheid. 
Zeker, de hulpvaardigheid en opofferingsgezind-
heid waren groot toen honderdduizend 
Nederlanders huis en haard verloren en bijna 
tweeduizend mensen verdronken. Maar later 
vlogen boeren, milieuactivisten en veiligheids-
deskundigen elkaar in de haren over de 
afsluiting van de Zeeuwse zeearmen. ‘Zulk 
gedrag zie je vaker bij een grote ramp’, zegt 
crisisdeskundige Kenny Meesters, verbonden 
aan de Universiteit Tilburg en TU Delft. ‘Direct na 
het ontstaan van de crisis wil iedereen de 
schouders eronder zetten. Maar naarmate het 
langer duurt, raakt de energie op, worden noden 
minder eenduidig en ontstaan tegenstrijdige 
belangen.’

Kwestie van een lange adem 
Meesters onderzoekt als wetenschapper 
(informatie)management in crisissituaties, maar 
zit momenteel midden in de praktijk. Hij is lid 
van het Landelijk Operationeel Team Corona. Dit 
team verzamelt en ordent informatie, bedenkt 
oplossingen en adviseert veiligheidsregio’s, 
overheidsinstanties en ketenpartners. Span-
nend, maar toch verwacht hij nu al dat we in de 
coronacrisis hetzelfde patroon zullen zien als bij 
andere grote crises. De eerste fase – de 
Immediate response – is eigenlijk nog best 
hoopvol. Het is stevig aanpoten, iedereen werkt 
samen om de situatie te stabiliseren en meer 
slachtoffers te voorkomen. In de Relief-fase 
krijgen we de situatie onder controle en kunnen 
we verder vooruitkijken. Spontane burgerinitia-
tieven drogen op, het wordt duidelijk dat het een 
kwestie van een lange adem is. ‘Echt lastig krijg 
je het pas in de derde fase: de herstelfase. Want 
dan moeten moeilijke keuzes worden gemaakt’, 
legt Meesters uit. ‘Over geld bijvoorbeeld. Dat 

‘Veel wetenschappers zijn mono-
disciplinair, een crisis is dat niet’

gaat ten koste van de eensgezindheid, want een 
positief besluit voor de ene groep kan beroerd 
uitpakken voor een andere groep.’

Crisis niet monodisciplinair
Daar ligt een voorname rol voor wetenschap-
pers, zou je zeggen. En die pakken ze op. 
Sommige hoogleraren brengen adviezen uit of 
zijn betrokken bij de besluitvorming, anderen 
delen hun oplossing via Twitter. Komen we 
daardoor op het juiste spoor? ‘Lastig te zeggen, 
het wetenschappelijk veld is geen exacte 
wetenschap. Er zijn vele terechte inzichten met 
verschillende antwoorden mogelijk, zelfs binnen 
één vakgebied’, zegt Meesters. ‘Veel weten-
schappers zijn monodisciplinair, een crisis is dat 
niet. Een hoogleraar economie heeft een andere 
mening dan een viroloog. Ze hebben allebei 
gelijk, maar uiteindelijk moet er iemand keuzes 
maken. Een crisis kun je niet alleen door 
wetenschappers laten runnen.’

Op metaniveau vergelijkbaar
Moeten we vooraf niet beter naar wetenschap-
pers luisteren? Virologen waarschuwden al jaren 
voor een pandemie en waterbouwkundigen 
wisten al ver voor 1953 dat de dijken te laag 
waren. ‘Elke rampenfilm begint met een 
wetenschapper die wordt genegeerd’, twitterde 
de Amerikaanse astrofysicus Neil deGrasse 
Tyson recentelijk. Hij kreeg stormachtige bijval. 
Eigen schuld, dikke bult, hadden we maar 
moeten luisteren naar de wetenschap? Pro-
bleem is dat onderzoekers talloze dreigingen 
detecteren: de gevaren van een komeetinslag, 
het risico op een mega-tsunami door het in zee 
plonzen van vulkaaneiland La Palma … en dan 
hebben we het nog niet eens over de klimaat- 
crisis. De kans bestaat dat geldstromen voor die 
megadreiging die ons boven het hoofd hangt, 
straks deels verschuiven richting pandemiebe-
strijding. Meesters: ‘Dit is een leermoment: we 
moeten klaar zijn voor élk soort crisis, al is het 
de komst van marsmannetjes. Je moet voorbe-
reid zijn op omgaan met het onbekende, niet 
alleen op dingen die je kent. En dat kan. Op 
metaniveau zijn er zaken die vaak terugkeren, 
zoals het snel in kaart brengen van de situatie.’

Flexibel omgaan met uitdagingen 
Zelfs een welvarend land als Nederland kan niet 
álle risico’s afdekken, dus moeten we flexibel 
leren omgaan met uitdagingen die niet in de 
draaiboeken staan. Fundamentele kennis is 
daarvoor essentieel. Probleem is de kloof tussen 
wetenschappelijke inzichten en de praktijk van 
de crisisbestrijding. Het is sowieso de vraag of 
universitaire onderzoekers ooit de kar zullen 
trekken bij de rampenbestrijding, stelt Meesters. 
Dat heeft te maken met de organisatie van de 

academische onderzoekswereld, die gericht is 
op het generen van kennis en het publiceren 
van papers. Onderzoekers die praktische tips 
formuleren, hebben minder tijd om te werken 
aan een wetenschappelijke carrière of de 
ranking van hun universiteit. Bovendien staat de 
onvoorspelbaarheid van een crisis haaks op de 
langetermijnplanning van een universiteit. ‘Je 
kunt kennis alleen direct inzetten als je snel kunt 
schakelen. Eigen onderzoek en onderwijs 
komen dan even op een lager pitje te staan. Die 
ruimte moet een instelling wel kunnen en willen 
geven. Zelf bof ik wat dat betreft met mijn 
professoren bij de TU Delft en de Universiteit 
Tilburg.’

Wie gaat al die papers lezen? 
De vraag is hoe onderzoeksresultaten kunnen 
doordringen in de wereld van de professionele 
crisisbestrijders, die van de ene in de andere 
ramp rollen. ‘Een gevleugelde uitdrukking in de 
internationale crisisbestrijding is Lessons learned 
is lessons forgotten. Daar gaan de NWO-miljoe-
nen, vrees ik, op zichzelf weinig aan veranderen’, 
lacht Meesters. ‘Die leveren tussen nu en een jaar 
een geweldige paper boom op en ongetwijfeld 
belangrijke nieuwe inzichten. Maar wie gaat ze 
allemaal lezen, wie vertaalt die verzamelde kennis 
terug naar een crisisorganisatie en zorgt ervoor 
dat ze wordt ingezet in een volgende crisis?’ 
Onderzoeksgeld voor de coronacrisis resulteert 
dus in een stuwmeer aan wetenschappelijke 
publicaties die de praktijk zelden bereiken. Zijn er 
geen lichtpuntjes? Toch wel. Steeds vaker 
worden samenwerkingsprojecten tussen 
wetenschappers en hulporganisaties als 
voorwaarde gesteld, bijvoorbeeld in het Hori-
zon-programma van de EU, dat wetenschap en 
innovatie in het bedrijfsleven en de academische 
wereld stimuleert. ‘Dergelijke projecten zorgen 
voor nieuwe inzichten en kruisbestuivingen. 
Vaardigheden en contacten komen terug in de 
praktijk, waardoor je in een volgende crisis sneller 
de juiste mensen vindt die dezelfde taal spreken.’ 

Onderzoekers deels in de praktijk
Hoog tijd dat universiteiten en crisisorganisaties 
de handen ineenslaan, vindt Meesters. ‘Crisisor-
ganisaties zouden een luisterend oor moeten 
bieden aan wetenschappers, al is dat lastig 
tíjdens een crisis. En universiteiten moeten 
beseffen dat ze niet alleen mensen nodig 
hebben die goed zijn in papers schrijven, maar 
ook onderzoekers die deels in de praktijk staan. 
Want inzichten uit de praktijk inspireren weer 
nieuw onderzoek.’ Zelf probeert hij momenteel 
het goede voorbeeld te geven. Met drie 
masterstudenten helpt hij het landelijk corona-
team bij het informatiemanagement en doet 
daar onderzoek naar. Daarnaast benadert hij 
vanuit het team universiteiten om bestaande 
kennis te delen. ‘Er is geen tijd voor het schrijven 
van onderzoeksaanvragen en formeren van 
consortia. Gelukkig bundelen universiteiten hun 
krachten en stellen contactpersonen aan voor 
het snel ontsluiten en delen van hun kennis. Er 
is dus zeker hoop.’

Simultaanschaken
Persoonlijk kan ik het woord corona bijna niet meer 
horen of zien. Ook bij mij thuis zie ik een sleetsheid 
ontstaan bij de niet-aflatende berichtgeving over 
COVID-19. Mijn achttienjarige zoon is inmiddels 
afgehaakt bij het dagelijkse nieuwsbulletin; hij is  
het zat om dag in, dag uit geteisterd te worden met 
berichtgeving over 1,5-meterprotocollen, reisadviezen 
en jongeren die op de bon geslingerd worden omdat  
ze met z’n drieën een ijsje eten in het park. 
Ik vermoed dat weinigen blij worden van het allesover-
heersende karakter van deze coronacrisis. Maar dat  
is natuurlijk wel het karakter van een pandemie. Dus  
hoe graag ik ook voorbij zou gaan aan dit fenomeen,  
uit hoofde van mijn functie ontkom ik er niet aan om 
professioneel gezien uit iets te vinden van de manier 
waarop NWO zich tot corona moet verhouden.

Besluiteloos achterover
We hebben binnen NWO allerlei maatregelen over- 
wogen: (tijdelijk) afschaffen van interviews, loten, 
schuiven van budgetten, gewoon alles goedkeuren 
binnen één programma … Maar bij elke keus weet je  
dat het vroeg of laat nadelig gaat uitpakken voor  
een ander deel van het NWO-subsidieprogramma.
Dat is natuurlijk nog geen reden om dan maar besluite-
loos achterover te hangen. En dat is ook zeker niet 
gedaan. NWO en ZonMw hebben gezamenlijk in hoog 
tempo een aantal programma’s uitgezet om direct 
onderzoek naar corona over de volle breedte mogelijk te 
maken. Samen met de ministeries is ruim veertig miljoen 
euro beschikbaar gemaakt. Je kunt hier verderop in dit 
nummer ook over lezen.

Eindigen in remise
We zijn gebonden aan veel richtlijnen en voorschriften 
vanuit onze opdrachtgevers. Dat maakt de manoeu-
vreerruimte niet overal even groot en het belet NWO 
ook om een groots gebaar te kunnen maken. Je moet 
immers altijd waakzaam zijn dat je niet een sigaar uit 
eigen doos creëert.
We kunnen niet voorspellen wanneer dit virus is 
uitgewoed. NWO kan wel de wetenschap naar vermo-
gen de kansen bieden om zo goed mogelijk onderzoek 
te blijven doen. Of we uiteindelijk in een remise eindigen 
weet ik niet, maar we laten ons niet door deze crisis 
schaakmat zetten.

Ynte Hoekstra,
Hoofd communicatie 
bij NWO



4 TEKST: ARNO VAN ’T HOOG  WETENSCHAP & MEDIA 5

Tussen 
applaus 

en 
fluitconcert

Zelden waren zoveel onderzoekers in de media te vinden 
als tijdens de coronacrisis. Heel Nederland kijkt naar de weten-

schap voor begrip en perspectief. Toch wordt de deskundige 
niet op een voetstuk gehesen. Zelf de regie houden, tijdig nee 

zeggen en kritiek incasseren blijven noodzakelijke vaardigheden. 

R 
oddelsite Mediacourant noemde hem 
na een optreden bij Op1 ‘de Peter R. de 
Vries onder de virologen’. Ab Oster-
haus haalt er zijn schouders over op. 
‘It’s all in the game. Ik volg de 

Nederlandse media niet’, zegt hij aan de 
telefoon vanuit Hannover, waar hij sinds zijn 
pensionering bij het Erasmus MC een virolo-
gisch instituut leidt aan de Tierärztliche 
Hochschule. ‘Je vangt gewoon veel tegenwind 
als je als eerste iets signaleert. Ooit werd ik 
gekscherend de ophokprofessor genoemd, toen 
ik wees op de rol van trekvogels bij het over-
brengen van de vogelgriep op vrije-uitloopkip-
pen. Het ophokken van pluimvee tijdens het 
trekvogelseizoen is tegenwoordig een stan-
daardmaatregel.’

Hausse van kritiek
Tijdens de coronacrisis zijn Osterhaus’ talk-
showoptredens vaak kritisch. Hij wijst op 
tekortkomingen in overheidsbeleid of te snelle 
versoepeling van de maatregelen op advies van 
het Outbreak Management Team (OMT). Ook 
toen hij zelf in de jaren negentig in het OMT zat, 
werd hij weleens voor doemdenker versleten. ‘Ik 

onderuithalen. Vooral televisieoptredens rond de 
opkomst van rechtsextremisme leverden mij 
doodsbedreigingen op, ook per post. Dat is 
zenuwslopend. En aangifte doen kan lang niet 
altijd, omdat de bedreiging concreet en herleid-
baar moet zijn. Virologe Marion Koopmans zei 
recent in een interview ook dat vervelende mails 
en rotopmerkingen reden zijn om even te 
stoppen met mediaoptredens.’ Experts in de 
media worden regelmatig op niet-inhoudelijke 
gronden aangevallen en bedreigd. Vrouwen 
krijgen het daarbij extra te verduren, volgens De 
Graaf. ‘Het speelt vooral rond polariserende 
onderwerpen, zoals terrorisme en extremisme, 
maar ook de COVID-19-crisis is inmiddels een 
redelijk gepolariseerd onderwerp. Ik ken collega’s 
die afknappen op dat soort ervaringen. Bedrei-
gingen moet je vaak in je eentje dragen want je 
krijgt zelden feedback of steun van hogerhand. 
Wetenschappers worden gestimuleerd om naar 
buiten te treden, dat levert applaus op. Maar als 
je dit soort aanvallen te verduren krijgt, staat er 
eigenlijk niemand klaar. Het zou best goed zijn 
als NWO, VSNU en OCW daar meer oog voor 
krijgen.’ 

In de Rolodex
De Graaf wordt regelmatig gebeld door journalis-
ten en redacteuren van talkshows, ook naar 
aanleiding van de coronacrisis. Naamsbekend-
heid werkt dat in de hand: media zoeken 
vertrouwde deskundigen, want bekende namen 
hoeven niet opnieuw te worden geïntroduceerd. 
‘Dat beperkt wel het aantal gezichten in de 
media, want als je eenmaal in de Rolodex zit, 
word je ook over onderwerpen buiten je vakge-
bied gebeld. Ik probeer soms jongere of onbe-
kendere collega’s naar voren te schuiven, zodat 
die een kans krijgen. Ik sla ook veel uitnodigingen 
af, want het moet echt toegevoegde waarde 
hebben. Je wilt geen talking head worden.’ 
Voor De Graaf moet een optreden nieuwe 
inzichten of extra vakinhoudelijke duiding toevoe-
gen aan het publieke debat. Bijvoorbeeld met 
onderzoek uit haar groep naar internationale 
veiligheidsmaatregelen en samenwerking rond 
de pest en cholera in de negentiende eeuw. 
‘Soms luidt de vraag van een redactie: heb je zelf 
een idee voor een onderwerp? Dan moeten we 
vanuit ons onderzoeksveld echt iets kunnen 
toevoegen en er moet geen andere deskundige 
zijn die het beter kan vertellen. Ik probeer ook te 
bedenken: zit het publiek hierop te wachten? Is 
er een aanleiding, is het urgent?’

‘ Ik werd in die periode koninklijk onderscheiden 
en tegelijkertijd een oplichter genoemd’

vind het een logische verantwoordelijkheid van 
wetenschappers: als je in een bepaald gebied 
werkt en je ziet een gevaar opdoemen, dan moet 
je daarvoor waarschuwen. Beter een keer te 
voorzichtig dan een keer te achteloos.’ Mede op 
basis van Osterhaus’ waarschuwingen kocht de 
overheid in 2009 miljoenen vaccins in tegen de 
Mexicaanse griep. ‘Achteraf viel de uitbraak mee, 
mede door de vaccinatie. Dan krijg je een hausse 
van kritiek en valse beschuldigingen dat ik er 
geld aan verdiend heb. Ik werd in die periode 
koninklijk onderscheiden en tegelijkertijd een 
oplichter genoemd. Zeker dat laatste was 
onterecht, maar dat beeld wis je nooit meer uit.’

Je moet niet overdrijven
Volgens Osterhaus verandert de coronacrisis 
niet veel aan het imago van de wetenschap. ‘Ik 
vind dat de wetenschap zich altijd goed moet 
verkopen, want onze welvaart drijft erop. 
Virologen staan nu gewoon wat meer in de 
schijnwerpers. Dat geeft risico’s op harde kritiek 
en toch vind ik dat ik als deskundige de media 
moet blijven bedienen. Al merk ik wel dat veel 
jonge wetenschappers dat idee erg bedreigend 
vinden.’ Sociale media en mail zijn wat dat betreft 
vervelend, vindt Osterhaus. Ook kritiek van 
sommige collega’s kan stevig zijn. ‘Ik roep al 
twintig jaar dat we ons moeten voorbereiden op 
een pandemie. Uit eigen gelederen klonk dan 
regelmatig: Ab, je moet niet overdrijven. Sommi-
ge mensen staan gewoon snel klaar met een 
oordeel. Toch gaat het altijd twee kanten op. 
Naast hatemail krijg ik ook veel steunbetuigingen 
van collega’s die zeggen: ga vooral door.’ 

Doodsbedreigingen per post
Wie kiest voor het mediapodium, moet zich 
voorbereiden op negatieve reacties en persoon-
lijke aanvallen, beaamt Beatrice de Graaf, 
hoogleraar geschiedenis van de internationale 
betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. 
‘Sommige dreigementen kunnen je echt 

Recht op goede duiding 
Luchtvaartdeskundige Joris Melkert, docent bij 
de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 
van TU Delft vindt dat coronadeskundigen hun 
rol inhoudelijk goed vervullen. ‘Ze geven aan wat 
ze weten én wat nog onzeker is. Bij moderne 
vliegrampen weten we al snel veel meer, omdat 
de media er bovenop zitten en er protocollen 
zijn om vliegrampen te onderzoeken. De 
coronacrisis is wat dat betreft een ramp in slow 
motion met veel vraagtekens.’ 
Redacties bellen Melkert soms onverwacht met 
nieuws en het verzoek er liefst direct in een 
radio-uitzending op te reageren. ‘De MH17 werd 
rond drie uur in de middag neergehaald en toen 
ik rond zes uur werd gebeld, wist ik nog van 
niets. Ik ben altijd voorzichtig en speculeer nooit, 
zeker niet als een ongeluk net is gebeurd. Als je 
goed luistert, dan hoor je dat ik op zo’n moment 
los van de feiten bijna niets zeg. Bij de vliegramp 
bij Tripoli heb ik bijvoorbeeld tegen een pro-
grammamaker gezegd: ik weet het ook niet, 
maar kan wel een aantal vragen formuleren waar 
ik zelf een antwoord op zou willen weten. Die 
vragen hebben we toen doorgenomen op 
televisie. Je moet als deskundige niet afwachten 
wat er op je afkomt, maar vooraf zelf bepalen wat 
je kwijt wilt.’ De luchtvaart heeft veel invalshoe-
ken, zoals milieu, economie en zelfs gevolgen 
van de coronacrisis. Er gaat eigenlijk geen week 
voorbij waarin Melkert niet wordt gebeld door 
journalisten. ‘Iedereen die een nette vraag stelt, 
krijgt een net antwoord. Wij zijn een door het Rijk 
gefinancierde instelling en de belastingbetaler 
heeft recht op een goede duiding bij het nieuws. 
Een voordeel is dat ik een generalist ben zonder 
cameravrees.’

Wetenschap geen bak vol feiten
Volgens Henk de Regt, hoogleraar filosofie van 
de natuurwetenschappen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen stelt de coronacrisis 
bijzondere eisen aan deskundigen op het 
raakvlak van wetenschap en samenleving. ‘Het is 
interessant om de coronacrisis met de klimaat-
crisis te vergelijken. Daar liggen de gevolgen op 
een heel andere tijdschaal, terwijl er soortgelijke 
zaken spelen: het probleem is complex, er zijn 
veel onzekerheden en feiten staan soms ter 
discussie.’ De Regt heeft de voorbije jaren veel 
onderzoek gedaan naar begrip in de weten-
schap. Dat onderzoek levert ook lessen op voor 
publiekscommunicatie. ‘Begrip is iets anders dan 
feitenkennis. Vaak wordt wetenschap gepresen-
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Wat te 
doen met 
de kennis 

van een
crisis? 

Een grote, schokkende 
gebeurtenis kan soms 

fungeren als een kraak- 
heldere spiegel waarin de 

schoonheidsfoutjes van het 
systeem worden blootgelegd. 

Die bewustwording is de 
eerste stap naar verandering. 
‘Never let a good crisis go to 

waste!’ Hoe brengt de weten-
schap die beroemde oproep, 
toegeschreven aan Winston 

Churchill, in depraktijk?

teerd als een bak vol feiten en wordt publiekscommunicatie 
gezien als kennisoverdracht. Maar begrip van een onder-
werp draait ook om inzicht in hoe kennis tot stand komt en 
redeneervaardigheden om met kennis om te gaan.’ Een 
ogenschijnlijk eenvoudig voorwerp als het mondkapje 
illustreert die complexiteit van wetenschappelijke kennis. ‘Je 
kunt alle publicaties over mondkapjes bijeenvegen en 
beargumenteren dat gebruik zinvol is of dat het juist weinig 
toevoegt. De vraag of mondkapjes werken klinkt objectief, 
maar de werking is ingewikkeld. Het hangt niet alleen af van 
materiaalkunde en epidemiologie, maar ook van de context, 
psychologie en hoe mensen zich voelen en gedragen. Er 
spelen sociale en psychologische factoren mee, die per 
land kunnen verschillen.’

Hoe komt kennis tot stand?
Volgens De Regt leert het publiek door dit soort discussies 
hopelijk hoe wetenschap werkt en corrigeert het een naïef 
beeld dat onderzoek simpelweg de waarheid ontdekt en 
dat een wetenschapper zeker weet hoe het zit. ‘Weten-
schap biedt geen absolute zekerheden, omdat inzichten 
kunnen veranderen en wetenschappers in verschillende 
disciplines andere perspectieven en waarden hanteren. 
Tegelijkertijd kan discussie over 
onzekerheden en de relatieve 
status van feitenkennis het 
vertrouwen in de wetenschap 
ondermijnen. De vraag is daarom 
hoeveel van die achtergronden je 
als deskundige moet delen. Het 
moet verder gaan dan simpelweg 
zeggen: mondkapjes werken niet. 
Dat leidt tot verwarring, want 
volgens wetenschappers in China 
en Duitsland werken mondkapjes 
blijkbaar wel. Het publiek moet 
dus een beetje begrijpen hoe 
kennis tot stand komt. Dat levert 
wel een dilemma op: onderzoe-
kers willen autoriteit en deskun-
digheid uitstralen en tegelijkertijd 
is er nog veel onzeker. Maar als je 
dat laatste te vaak benadrukt, gaat 
het publiek misschien denken: de 
wetenschap staat met lege 
handen. Dát zou onterecht zijn.’ 

‘ Bedreigingen moet 
je vaak in je eentje 
dragen, je krijgt 
zelden steun  
van hogerhand’

‘In ons vakgebied heb je een 
generatie van vóór de aanslagen 
op 11 september 2001 en een 
generatie van daarna’, zegt Edwin 
Bakker, hoogleraar terrorisme en 
contraterrorisme aan de Universi-
teit Leiden. ‘Met name in de jaren 
negentig was ons vakgebied erg 
klein, omdat we toen in een relatief 
rustige periode zaten met weinig 
politiek geweld. Dat veranderde 
allemaal in één klap. Ook voor mij 
persoonlijk, want door de aansla-
gen kwam er een aanstelling voor 
me vrij aan Instituut Clingendael.’

‘Je zag direct een wetenschappelij-
ke boom. Het aantal terrorisme- 
onderzoekers groeide explosief  
en daarmee ook het aantal 
wetenschappelijke tijdschriften en 
publicaties over het onderwerp. 
Bovendien veranderde de focus. 
Vooral na de moord op Theo van 
Gogh en de aanslagen in Spanje 
verschoof de aandacht naar 
homegrown terrorism. Het waren 
immers onze eigen burgers die 
radicaliseerden en in staat waren 
iemand te vermoorden voor hun 
idealen. Daarnaast was er veel 
behoefte bij de overheid aan 
praktisch toepasbare kennis, 
waardoor een deel van de onder-
zoekers zich ging bezighouden met 
beleidsgericht onderzoek.’
‘Dat heeft ook zijn nadelen. Wie 
een consultancyopdracht uitvoert 
voor een overheidsinstantie, 
beperkt zich vaak tot een detail. Na 

‘Ik herinner me het begin van de 
kredietcrisis en de val van de bank 
Lehman Brothers in 2008 nog 
goed’, zegt Irene van Staveren, 
hoogleraar pluralistische ontwikke-
lingseconomie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. ‘Ik was 
natuurlijk geschokt, maar had 
tegelijkertijd ook sterk het gevoel 
dat zoiets een keer moest gebeu-
ren. Economen buiten de main-
stream hadden het al voorspeld. 
Maar de meerderheid van mijn 
orthodoxere vakgenoten had het 
zwaarder: zij zagen de vrije markt 
instorten, een wereldbeeld waar ze 

De les van 9/11: 
verlies de grote lijnen niet uit het oog

De kredietcrisis 
toont aan:  
niet elke klap 
leidt tot 
verandering

de aanslag van de rechtsextremist 
Anders Breivik kwam er bijvoor-
beeld veel aandacht voor lone 
wolves en hoe je ze kunt herken-
nen. Maar het ontbrak vaak aan 
studies die de diepere vragen 
beantwoorden en het detail 
inbedden in de bredere literatuur. 
Hoe is het rechtsextremisme van 
tegenwoordig anders dan vroeger? 

En zijn de achterliggende motieven 
vergelijkbaar met andere aanslag-
plegers, zoals linksextremisten of 
jihadisten? Als iedereen zich op de 
details stort, verlies je de grote lijn 
uit het oog.’

‘Mijn les voor de coronacrisis zou 
dan ook zijn: bekijk de pandemie 
niet strikt vanuit de medische hoek, 
maar vanuit alle disciplines. Je ziet 
dat er een behoefte bestaat om 
deze crisis historisch en filosofisch 
te duiden, om het grotere plaatje te 
zien. Financier dat dan ook. 
Bovendien is het van belang dat de 
subsidieaanvragen niet te lang 
duren, zodat deze vragen beant-
woord kunnen worden wanneer ze 
het meest gewenst zijn. Het is 
goed dat NWO snel heeft gehan-
deld en direct enkele corona-calls 
heeft uitgezet.’

‘ Het ontbrak 
aan studies die 
het detail 
inbedden in 
de bredere 
literatuur’
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tot dan toe heilig in hadden 
geloofd.’

‘Het zegt natuurlijk iets over ons 
economieonderzoek en -onder-
wijs dat de meerderheid van de 
economen deze crisis niet zag 
aankomen. Al decennialang ligt de 
focus sterk op de vrijemarkteco-
nomie, met het centrale idee dat 
de markt zichzelf reguleert. De 
theorieën van John Maynard 
Keynes en Hyman Minsky – die 
beiden pleitten voor meer 
overheidsingrijpen – komen veel 
minder aan bod en worden haast 
behandeld als een historisch 
curiosum.’

‘Je zou verwachten dat de 
kredietcrisis het denken over de 
economie radicaal heeft veran-
derd, want het zelfregulerend 
vermogen van de economie bleek 
zeer beperkt. Maar niets is minder 
waar. De aanhangers van de vrije 
markt blijven domineren binnen 
de academie en de rijke ideeënge-
schiedenis binnen de economie 

wordt nog altijd niet volledig 
aangesproken. Ik vind dat we het 
curriculum moeten verbreden om 
een herhaling van 2008 te 
voorkomen. Doceer economie- 
studenten in het eerste jaar het 
volledige palet aan economische 
theorieën. En maak er dan ook 
echt een volwaardig vak van, iets 
wat in de sociologie bijvoorbeeld 
allang het geval is. Dat geeft meer 
denkvrijheid en voorkomt dat je 
direct in een richting wordt 
gestuurd.’

‘De coronacrisis is anders. Waar 
de financiële crisis in 2008 van 
binnenuit het systeem kwam, 
wordt de coronacrisis veroorzaakt 
door een externe factor, namelijk 
een dodelijk virus. Toch legt ook 
deze crisis de kwetsbaarheid van 
onze markteconomie bloot. 
Aandeelhouders eisen continu 
dividend en waardestijging, 
waardoor veel bedrijven onvol-
doende buffers overhouden om 
een plotselinge klap op te 
vangen. Dat is nu sterk voelbaar.’

‘Er gebeurt ongelooflijk veel 
interessants, je ziet dat weten-
schappers vanuit allerlei disciplines 
hun best doen om iets bij te dragen 
aan de oplossing van dit grote 
probleem’, zegt hoogleraar 
grondslagen van de psychologie 
en psychometrie Denny Borsboom 
van de Universiteit van Amsterdam. 
‘Niet alleen vanuit de medische 
hoek, maar bijvoorbeeld ook vanuit 
de psychologie waarin ik zelf werk. 
Die bereidheid geeft veel energie. 
Zo heb ik zelf in korte tijd veel 
geleerd over de modellen in de 
epidemiologie.’

‘De coronacrisis legt ook glashel-
der het probleem van de weten-
schap bloot: een gebrek aan 
coördinatie. Overal poppen 
goedbedoelde initiatieven op. 
Onlangs ging mijn decaan na wie 
er bij ons bezig is met corona- 
gerelateerd onderzoek. Toen 
bleken er alleen al binnen onze 
faculteit veertig onderzoeks- 
projecten te lopen en dat wisten 
we nauwelijks van elkaar. Het is 
dan ook geen wonder dat er veel 
overlap is. Zelf heb ik onder meer 
dataversuscorona.com opgezet, 
waar coronaonderzoekers 
ondersteuning kunnen krijgen bij 
hun analyses. Maar ik ontdekte 
daarna al gauw drie, vier projecten 
die daar erg op leken.’

De coronacrisis laat zien:  
coördinatie is de achilleshiel  
van de wetenschap

‘Een probleem als dit komt voort uit 
de manier waarop de wetenschap 
in elkaar zit. We zijn gewend om 
bottom-up te werken: het initiatief 
voor een onderzoeksproject ligt 
meestal bij de wetenschapper zelf. 
En onder normale omstandigheden 
functioneert dat systeem prima, 
want er valt ontzettend veel te 
onderzoeken. Maar in crisistijd 
focus je allemaal op hetzelfde 
probleem en dan kom je automa-
tisch in elkaars vaarwater.’
‘Ik vind dat we een alternatief 
wetenschapsmodel nodig hebben 
voor tijden van crisis. Wat zou een 
dictator doen als hij wist dat er een 
meteoriet richting de aarde kwam? 
Juist, hij zou de knapste koppen 
van het land bij elkaar zetten om 
een oplossing te bedenken, alle 
hens aan dek. Dát is de houding 
die we nu nodig hebben. Dat kan 
alleen als iemand de leiding pakt 
en gericht onderzoeksprojecten 
gaat uitzetten op een bijna militaire 
manier, zodat we snel de belang-
rijkste vragen kunnen beantwoor-
den en niet door elkaar heen gaan 
lopen. Ik pleit daarom al een tijdje 
voor een Nederlands Onder-
zoeksplatform, dat die aansturende 
rol zou kunnen oppakken.’

‘ Je zou verwachten dat de  
kredietcrisis het denken over de 
economie radicaal heeft veranderd’

‘ In crisistijd  
focus je allemaal 
op hetzelfde 
probleem en dan 
kom je in elkaars 
vaarwater’
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Vloek 
zegen

én

Wereldwijde crisis:

Lijdt de wetenschap onder ingrijpende gebeurtenissen zoals een 
oorlog, natuurramp of pandemie? Of betekent een crisis juist een 

stroomversnelling voor onderzoek? Dat verschilt per project. 
Corona biedt – hoe ellendig ook – behalve tegenslag ook kansen.
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W 
at een sluipmoordenaar zoals de klimaatcrisis niet lukt, 
lukt een overal aanwezige scherpschutter als het 
coronavirus wel degelijk: politici zetten de samenleving 
op slot, burgers blijven zo veel mogelijk binnen en 
bedrijven liggen plat. Welke impact heeft zo’n mondiale 
ramp op de wetenschap? En wat kunnen eerdere 
ingrijpende gebeurtenissen ons daarover vertellen?

Oorlog en wetenschap verweven
Wetenschaps- en universiteitshistoricus Ab Flipse van de VU Amsterdam 
maakt een onderscheid tussen twee soorten crises: natuurrampen 
(waaronder hij ook pandemieën rekent) en oorlogen. Allebei hebben ze 
gevolgen voor de wetenschap, maar oorlogen het meest: ‘Oorlog is altijd 
sterk verweven met wetenschap’, zegt hij. ‘Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
speelden chemici een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 
gifgassen. En in de Tweede Wereldoorlog leverden 
kernfysici een huzarenstukje met het pijlsnel ontwikke-
len van een bruikbare 
atoombom.’

Plannen versneld uitgevoerd
Natuurrampen zoals aardbevingen en overstromin-

gen leiden er vaak toe dat bestaande plannen versneld ontwikkeld en 
uitgevoerd kunnen worden. Flipse: ‘In Nederland gaat het dan vaak over 
water. Zo werd tijdens de Eerste Wereldoorlog besloten om een deel van 
de Zuiderzee in te polderen, omdat de aanvoer van goederen naar 
Nederland terugliep en er een voedseltekort dreigde. In diezelfde periode 
vond ook een grote stormvloed plaats, waardoor allerlei kustplaatsen 
werden getroffen. Als reactie werd een stevige wetenschappelijke 
commissie opgetuigd.’ Deze Staatscommissie Zuiderzee – waarvan de 
bekende natuurkundige Hendrik Lorentz voorzitter werd – modelleerde de 
gevolgen van de aanleg van een Afsluitdijk. ‘Plannen waarover politici 
eindeloos hadden gepraat, konden nu worden gerealiseerd. In 1933 was 
de Afsluitdijk klaar.’

Kennis in eigen huis
‘Na de Tweede Wereldoorlog werd er, dankzij wetenschappelijke doorbra-
ken zoals de atoombom, ook veel verwacht van wetenschappelijke 
samenwerking in vredestijd’, zegt Flipse. Niet alleen toegepaste weten-
schap was nodig – TNO bestond al sinds 1932 – maar ook zuivere, 
fundamentele wetenschap. In 1950 werd ZWO opgericht, de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, de voorloper van 
het huidige NWO. ‘Het was een algemeen heersend gevoel dat een sterke 
wetenschappelijke sector wezenlijk bijdroeg aan de wederopbouw en de 
welvaart. Nederland moest niet afhankelijk zijn van anderen, maar zelf alle 
kennis in de volle breedte in huis hebben’, zegt Flipse. De Koude Oorlog 
droeg daar ook aan bij en zette een rem op internationale wetenschappe-
lijke samenwerking. 

Russische kunstmaan Spoetnik
Politieke en militaire aardverschuivingen hebben een sterke invloed op de 
richting die wetenschappelijk onderzoek inslaat, volgens Flipse. ‘Denk 
bijvoorbeeld aan de lancering van de Russische kunstmaan Spoetnik in 
de jaren vijftig. Als reactie daarop werd er in Amerika vol ingezet op 
ruimteonderzoek en computeronderzoek. De geschiedenis laat zien dat 
wetenschap vaak in dienst staat van politiek. Na 9/11 ging er veel geld 
naar veiligheids- en terrorismeonderzoek. Een ander voorbeeld zijn de 
investeringen van de overheid in islamstudies vanwege zorgen over 
radicalisering in moslimkringen. Aan de VU kon daardoor een Centrum 
voor Islamitische Theologie worden opgezet, inclusief een imamopleiding, 
waarvan de overheid een matigende werking verwachtte.’

Echo’s bij coronapatiënten
In de huidige coronacrisis zijn alle blikken gericht op de 
geneeskunde. Het Nederlandse kabinet maakte onlangs 192 
miljoen euro over voor de ontwikkeling van een coronavaccin. 
Een politiek besluit dat direct samenhangt met de coronacrisis. 
Maar ook ander geneeskundig onderzoek komt door COVID-19 in 
een stroomversnelling. Zoals het onderzoek van Chris de Korte, 
hoogleraar medische ultrageluidstechnieken, Radboud Institute 
for Health Sciences. De Korte werkt al een paar jaar aan de 
automatische analyse van beelden die zijn gemaakt met een 
draagbaar echoapparaat. Samen met hoogleraar acute geneeskun-
de Frank Bosch onderzoekt hij of daarmee ook COVID-19 gediag-
nosticeerd kan worden. Zo ja, dan zou dit op termijn de CT-scan 
kunnen vervangen. Zo’n echoapparaat is goedkoper en patiëntvrien-
delijker dan een CT-scanner, hoeft niet na elke meting schoonge-
maakt te worden en kun je makkelijk vaker inzetten om de ontwikke-
ling van de ziekte te volgen. Maar heeft een echo ook dezelfde 
waarde als een CT-scan? De Korte: ‘Wij hebben gedurende drie 

weken bij 85 coronapatiënten echo’s van hun longen gemaakt. Toen we 
de echo- en CT-scanresultaten vergeleken, bleken die goed overeen te 
komen.’ Elke echo bevat zo’n honderd afbeeldingen, het gaat in totaal dus 
om zo’n tachtigduizend plaatjes. De Korte is nu bezig om met behulp van 
deep learning deze echobeelden automatisch te analyseren. Hij verwacht 
al op korte termijn een systeem dat automatisch kan detecteren. Doordat 
de coronapandemie vermoedelijk nog een tijdje aanhoudt, zullen er 
nieuwe patiënten bij komen. ‘Hoe meer data, hoe beter het systeem werkt. 
Voorlopig hoeven we niet stil te zitten.’

Trekvogels steken met gemak 
grenzen over, maar voor onderzoe-
kers in coronatijd is dat een stuk 
lastiger. Gedragsbioloog Jan van 
Gils van het NIOZ (Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee) 
heeft een Vici-beurs en zou vanaf 15 
april met zijn team drie weken lang 
in Mauritanië vijftig kanoeten van 
miniatuurzendertjes voorzien. 
Centrale vraag van zijn onderzoek: 
wat betekent de opwarming van het 
Noordpoolgebied voor de kanoet, 
het vogeltje dat voor de klimaatver-
andering fungeert als de kanarie in 
de kolenmijn? Kanoeten broeden op 
het noordelijkste puntje van Siberië, 
waar de sneeuw elk jaar een dag 
eerder smelt. Door die verschuiving 
arriveren ze zo laat dat hun kuikens 
na de voedselpiek worden geboren. 
De kleine kanoeten groeien minder 
en blijven kleiner, óók hun snavel-
tjes. Daardoor kunnen ze tijdens 
hun overwintering in Afrika en in de 
Waddenzee niet goed bij hun 
favoriete voedsel: ingegraven 
schelpdieren. Inmiddels is de 
populatie al meer dan gehalveerd. 

Van Gils: ‘Wij willen weten waarom 
ze niet eerder uit Afrika vertrekken 
en de zenders zouden daar 
antwoord op kunnen geven. Zo 
weten we dat de rosse grutto wel 
op tijd in Siberië arriveert, doordat 
ze korter in de Waddenzee blijft. 
Maar ze begint wel met minder 
brandstof aan de trek.’ Vanwege de 
coronacrisis werd de expeditie naar 
Mauritanië afgeblazen. ‘We zijn 
zwaar gefrustreerd’, zei Van Gils 
begin mei. De volgende fase in de 
dataverzameling zou vanaf 10 mei 
beginnen, wanneer de gezenderde 
kanoeten in het Duitse Waddenge-
bied arriveren. Dat plan moest 
logischerwijs worden aangepast en 
Van Gils wist hoe: ‘Dan gaan we 
dáár in Duitsland de kanoeten 
zenderen.’ Hij maakte zijn voorstel 
honderd procent coronaproof. 
Aanvankelijk keurde de NIOZ- 
directie het af, maar in tweede 
instantie kon team Van Gils alsnog 
naar de Duitse Wadden. Nu maar 
hopen dat de onderzoekers de 
vogels achterna kunnen naar 
Siberië.

Neurowetenschapper Martijn Agter-
berg, Donders Instituut Radboud 
Universiteit, heeft achter zijn huis 
een mobiel lab geparkeerd waarin 
een doos met Wageningse hom-
mels staat. Dat lab rijdt hij normaal 
gesproken – zonder hommels – 
naar Duitsland. Daar doet hij voor 
zijn vergelijkend onderzoek 
metingen bij Duitse kinderen die 
een ander hoorimplantaat dragen 
dan Nederlandse. Omdat corona-
maatregelen zijn patiëntonderzoek 
onmogelijk maken, gaat hij nu 
hommels conditioneren. Horen is 
eigenlijk kijken met je oren. 
Gezonde oren kunnen de richting 
van geluiden lokaliseren, waardoor 
je je kunt oriënteren. Als je aan een 
oor doof bent, kun je dat richtingho-

ren niet. Hommeloren staan op 
antennes. Wat Agterberg wil weten, 
is of hommels de antennes 
bewegen waarop die oren zitten. En 
zo ja: hoe doen ze dat? ‘Als ik dat 
begrijp, kan ik sensoren ontwikkelen 
die richtingsgevoelig zijn en zó 
klein, dat ze in de processor van een 
hoorimplantaat passen. Die 
richtingsgevoeligheid zou de 
kwaliteit van het horen flink moeten 
verbeteren.’ Hij heeft een imkerpak 
gekocht, in zijn lab een trainingsop-
stelling gebouwd en is aan de slag 
gegaan. ‘Mijn droom is om met de 
helft van de kosten en de helft van 
de impact – want kinderen hebben 
dan nog maar één implantaat aan 
één oor nodig – een betere 
uitkomst te krijgen.’ 

Ze had het precies uitgedacht: 
eerst in het lab experimenteel 
onderzoek doen en pas dan een 
model ontwikkelen en testen op 
data. Maar de coronacrisis 
gooide roet in het eten. Anne- 
Catherine Dieudonné, UD 
engineering geology aan de TU 
Delft, kan voorlopig nauwelijks 
het lab meer in. Dieudonné doet 
onderzoek naar het zelfherstel-

lend vermogen van klei: scheuren 
en breuken sluiten vanzelf weer. 
‘Als we beter inzicht hebben in 
deze processen, kunnen we het 
ontwerp en onderhoud van onze 
op klei gebaseerde infrastructuur 
beter en duurzamer maken. 
Daardoor zullen dijken veiliger 
worden en bijvoorbeeld ook de 
eindberging van radioactief 
afval.’ Dieudonné besloot bij 

gebrek aan eigen data eerst een 
theoretisch model te ontwikkelen 
op basis van data uit de litera-
tuur. Dat werkte onverwacht 
goed. ‘Goede modellen hebben 
een fysische basis die experi-
menteel bepaald kan worden. 
Andersom kunnen modellen 
helpen bij het ontwerpen van een 
experimentele opstelling en 
inzicht geven in het verloop van 

experimenten. Mijn voorlopige 
theoretische model zal niet 
perfect zijn, maar het zal wel 
bijdragen aan het ontwerp van 
experimenten. Dat vergroot de 
kans op succes. Bovendien gaat 
het in een later stadium verbete-
ren van een model gemakkelijker 
en sneller en het is goedkoper 
dan achteraf een experimentele 
opstelling veranderen.’ 

Hommels & hoorimplantaten 

In omgedraaide volgorde

‘ De Koude Oorlog zette een  
rem op internationale  
wetenschappelijke  
samenwerking’

Onzekerheid over zenderen 



2. In crisistijd staat de 
wetenschappelijke  
integriteit onder druk 

Gopalakrishna: ‘Door deze crisis heeft 
open science een grote impuls 
gekregen. Er is een complete explosie 
van preprints – conceptartikelen die op 
open science-platforms worden 
gepubliceerd, zonder de gebruikelijke 
peer review. Het is goed dat kennis 
hierdoor sneller beschikbaar is, maar we 
weten niet welke kwaliteit deze 
onderzoeken hebben. Gecombineerd 
met sociale media en de stress van een 
crisis is dat een giftige cocktail. Slecht 
uitgevoerde studies, zoals over een 
malariamedicijn dat zou helpen tegen 
COVID-19, gingen daardoor viral. Ook 
zijn er conflicterende studies, waardoor 
er over sommige onderwerpen nog 
geen consensus is. Gelukkig is er 
sprake van een sterk zelfcorrigerend 
vermogen van de wetenschappelijke 
gemeenschap, die als bemiddelaar en 
scheidsrechter optreedt. Het is 
belangrijk dat wetenschappers zich 
blijven uitspreken tegen slecht onder-
zoek en dat media en publiek de 
beperkingen van preprints begrijpen.’

Romeijn: ‘Ik ben blij dat de huidige crisis laat zien dat 
de politiek zich baseert op wetenschappelijk 
onderzoek. Ik vind dat een wetenschapper alle 
onzekerheden moet rapporteren, zodat een beleids-
maker die kan meenemen in een beslissing. Maar 
voor politieke besluitvorming zijn alleen de feiten en 
oorzakelijke verbanden niet genoeg, het gaat ook om 

een waarde-inschatting. Je moet rekening houden 
met de gevoelens van mensen en de disruptie 
van het sociale leven. Toch kun je daarmee op 

een rationele manier een kosten-batenanaly-
se maken. De vraag is alleen hoe je – als je 
snel moet reageren – ook voor wetenschap-
pelijke transparantie kunt zorgen. Het is 
jammer dat de data waarop het crisisteam 
zich baseert niet beschikbaar zijn. Dat zou 
wel passen in deze tijd van open science. 
Maar voor het brede publiek is dat 
misschien ingewikkeld. Want hoe laat je 
op een verantwoorde wijze zien wat je 

nog niet weet?’
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1. Wetenschappers  
moeten zich in een 
 crisisdebat mengen 

Knoeff: ‘Ik vind dat het onze morele plicht is om 
ons uit te spreken. Maar het valt mij op dat er in 
crisistijd wel veel meningen zijn en juist weinig 
debat. Er ontstaat een opiniefabriek waarin 
iedereen zijn of haar zegje doet, maar we praten 
niet mét elkaar. Iedereen blijft in het eigen 
disciplinaire hokje hangen. En dat is jammer, 
want een crisis is een wicked problem – een 
veelkoppig monster dat vraagt om een brede 
aanpak. Niet alleen van medici en economen, 
maar ook van geesteswetenschappers.’
Helsloot: ‘Helemaal mee eens. Ik heb mij ook 
duidelijk uitgesproken in de media en berekend 
dat we door de huidige crisisaanpak op de lange 
termijn honderdduizenden gezonde levensjaren 
verliezen. Dat weegt wat mij betreft niet op 
tegen de duizenden levensjaren die we op korte 
termijn gespaard hebben. Die constatering lever-
de mij veel kritiek op, ook op mijn eigen faculteit. 
Maar merkwaardig genoeg kreeg ik juist veel 
steun van artsen die zeiden: goed dat je dit zegt, 
want ik durf het niet. En ook van natuur- en 
wiskundigen, die mijn berekeningen direct 
begrepen.’
Romeijn: ‘Het viel mij op dat enkele statistici al 
vroeg aan de bel trokken en hun inzichten 
deelden met de samenleving. Dat doen zij vanuit 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ik 
vind het goed dat zij het publiek deelgenoot 
willen maken. Maar ik ben kritisch over het 
gebruik van sociale media zoals Facebook en 
Twitter. Als je dat verkeerd gebruikt, is dat koren 
op de molen van twijfelzaaiers. Die twijfel kan 
worden uitgebuit en omslaan in verlammende 
twist, zoals je dat ook ziet bij de tabakslobby of 
klimaatsceptici.’

3. Een wetenschapper is geen beleidsadviseur 
Romeijn: ‘In crisistijd legt de politiek een grote verantwoordelijk-
heid neer bij experts. Maar die moeten zich beperken tot de 

feiten. Als een beleidsmaker een wetenschapper vraagt welke strategie 
verstandig is, dan zit daar een waarde-inschatting in. Want: wanneer is 
iets verstandig? Welke belangen willen we dienen? Het is goed dat 
wetenschappers om tafel gaan met beleidsmakers, maar de politiek 
moet uiteindelijk de beslissing nemen. Daar ligt immers de democrati-
sche legitimering. Dit zie ik ook in de rechtspraak: het kan aantrekkelijk 

lijken voor rechters om zich volledig op een forensisch 
psychiater te baseren, maar de rechter moet uiteindelijk 
zelf het oordeel vellen.’
Helsloot: ‘Sommige collega’s vinden dat hun taak 
ophoudt bij het presenteren van de feiten, maar ik hou 
van stoere wetenschappers die wél advies geven. Het 
past ook bij de valorisatiegedachte. Ik merk dat veel van 
mijn collega’s zich op dat vlak weinig permitteren. Ze 
zeggen bijvoorbeeld: ik ben specialist en heb geen zin 
om een integrale afweging te maken en die verantwoor-
delijkheid te nemen. Anderen zeggen: daar zijn wij niet 
voor, advies geven is niet onze taak. Maar wie moet het 
dan doen? Je wilt toch dat iemand met kennis van zaken 
adviseert? Wij hebben de morele verantwoordelijkheid 
om ons uit te spreken. Natuurlijk kun je niet alles zelf 
weten, maar dan haal je er een collega bij. Dat is toch de 
kern van de multidisciplinaire aanpak die we nastreven?’

4. Tunnelvisie ligt op de loer 
Knoeff: ‘In een gezondheidscrisis zijn vooral de 
medici aan het woord en vervolgens de econo-

men. De geesteswetenschappen staan buiten de 
discussie. Dat vind ik onterecht, want zij kunnen veel 
toevoegen aan het debat als het gaat om reflectie en 
betekenisgeving. Hoe kun je morele keuzes maken? We 
kunnen bijvoorbeeld veel uit het verleden leren over 
maatschappelijke structuren. In elke crisis zie je terugko-
men dat top-down opgelegde maatregelen in eerste 
instantie zorgen voor begrip, maar uiteindelijk tot protest 
leiden, omdat de fundamentele vrijheden van mensen 
worden aangetast en sociaaleconomische verschillen 
toenemen. Dat gebeurde tijdens de cholera-opstanden in 
de negentiende eeuw toen dokters het onderspit dolven, 
en bij de boerenopstanden na het uitbreken van de pest 
in de late Middeleeuwen. Uiteindelijk hebben die geleid 
tot maatschappelijke veranderingen. Ook kunnen we veel 
leren uit het verleden over het omgaan met onzekerheid, 
ziekten en dood. Deze crisis is namelijk niet een medisch, 
maar vooral een maatschappelijk vraagstuk.’
Gopalakrishna: ‘Deze pandemie is inderdaad een crisis 
van alle sectoren, maar de gezondheidszorg is de basis, 
dus het is logisch dat medici de leiding nemen. Wel denk 
ik dat het heel goed is om in een latere fase andere 
expertises toe te voegen.’
Helsloot: ‘Elke crisis kenmerkt zich door drie elementen: 
grote onzekerheid, snelle besluitvorming en grote 
maatschappelijke schade. Een goede crisisbesluitvormer 
kijkt vooruit en neemt de tijd om de kosten en baten voor 
iedereen op een rij te zetten, ook op de lange termijn. 
Maar dit is de eerste keer in de geschiedenis dat we 
crisisbesluitvorming op rijksniveau hebben. Meestal 
wordt dat overgelaten aan burgemeesters en veiligheids-
regio’s. Ministers maken dit maar eens in hun carrière 

mee. Ze laten zich er totaal door verrassen en schieten in de veilig-
heid-boven-alleskramp. Het is jammer dat een multidisciplinair advies 
daardoor niet tot stand komt.’

DEBAT GAAT ALTIJD DOORTEKST: AMANDA VERDONK

GOWRI GOPALAKRISHNA 
is epidemioloog bij VUmc en was 
betrokken bij de uitbraak van 
SARS in 2003 in Singapore. Zij 
stelde in Nieuwsuur het gebrek 
aan openheid van het Outbreak 
Management Team aan de kaak. 

IRA HELSLOOT
is hoogleraar besturen van 
veiligheid aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij pleitte 
in verschillende media voor het 
opheffen van de lockdown om 
daarmee gezonde levensjaren op 
de lange termijn te sparen.

RINA KNOEFF 
is universitair hoofddocent 
medische geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Met 
drie andere geestesweten- 
schappers schreef zij in mei een 
opiniestuk in NRC getiteld 
Historici moeten ook meedenken, 
juist nu. 

JAN-WILLEM ROMEIJN 
is hoogleraar wetenschaps- 
filosofie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij onderzoekt de 
interactie tussen wetenschap en 
beleid en normen voor evidence 
based policy.

Ontstijg de 
opiniefabriek
Tijdens een maatschappelijke crisis raken 
wetenschap en politiek sterk verweven. Hoe 
doe je als wetenschapper op een zinvolle 
manier mee aan het debat en hoe bewaak
 je je integriteit? Vier stellingen voor vier 
wetenschappers die niet bang zijn om van 
zich te laten horen.
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‘I 
s het een algemene 
beleidslijn dat voortaan de 
snelsten in plaats van de 
besten worden gehono-

reerd?’, vroeg een onderzoeker 
zich af op Twitter. En: ‘Dit kan je 
niet maken richting alle weten-
schappers die nu nog met een 
voorstel bezig zijn tussen de 
drukte van #onlineteaching door.’ 
Via de sociale media klonken er 
teleurgestelde en ronduit boze 
geluiden toen NWO de call enkele 
dagen na openstelling alweer 
moest sluiten. Het budgetplafond 
was bereikt. ‘Die overweldigende 
belangstelling overtrof alle 
verwachtingen’, kijkt Inge Werner 
terug. Zij is hoofd vrij onderzoek en 
wetenschapsdomein bij het 
NWO-domein Sociale en Geestes-
wetenschappen (SGW) en werd in 
april vrijgemaakt om dit unieke 
traject te leiden. 

Nú data verzamelen
‘Vrijwel alles was anders dan we 
gewend zijn’, zegt Werner. ‘Om een 
beeld te geven: vlak voor het 
weekend kwamen de drie domein-
besturen met het idee, na een 
eerste uitwerking kwam op 
dinsdag voor het eerst het team bij 
elkaar. Donderdagavond lag er een 
uitgewerkte call en diezelfde 
avond kwam er akkoord van de 
raad van bestuur. Op vrijdag is de 
call gepubliceerd en dinsdagavond 
laat is hij noodgedwongen alweer 
gesloten. Nog geen week later 
waren de voorstellen beoordeeld 
en was er uitsluitsel over de 
toekenningen.’ Snelheid vormde 
dan ook een cruciaal element. 
NWO wilde onderzoekers 
ondersteunen die al bezig waren 
datasets te verzamelen of daar 

concrete plannen voor hadden. 
Daarbij ging het om data die alleen 
nú verzameld konden worden. 

Budgetplafond bereikt
Er was dus geen tijd te verliezen. 
Werner: ‘Daarom hebben we de 
procedure ingericht als een fast 
track: laagdrempelig indienen, snel 
uitsluitstel. Ontvankelijke projec-
ten werden beoordeeld op 
volgorde van binnenkomst, tot het 
budgetplafond van anderhalf 
miljoen euro was bereikt.’ Ook voor 
het team werd het een fast track. 
‘Het was een achtbaan. We gingen 
de hele organisatie door. Wat is de 
volgende stap en wat hebben we 
daarvoor nodig? Veel dingen die 
normaal niet kunnen, bleken nu 
wél mogelijk. We hadden allemaal 
het gevoel met iets urgents bezig 
te zijn en echt iets te kunnen dóen. 
Ik kijk heel positief terug op de 
samenwerking tussen de domei-
nen, en de effectiviteit en efficiën-
tie die we hebben laten zien.’

From scratch beginnen
Het contrast tussen het enthousi-
asme om op deze manier te 
werken en de kritiek en boosheid 
op Twitter was groot. ‘Natuurlijk 
begrepen we dat: het is ontzettend 
vervelend als je je een slag in de 
rondte werkt om een voorstel in te 
dienen, om dan te ontdekken dat 
je te laat bent. We waren ook zeker 
gevoelig voor reacties van mensen 
die een fast track als instrument 
niet vonden kunnen in een tijd 
waarin al veel onrust is. Daar staat 
tegenover: als je door bijvoorbeeld 
je thuissituatie niet de tijd hebt om 
snel een aanvraag te schrijven, 
heb je mogelijk ook minder tijd om 
nu die data te verzamelen. Dit was 

geen call voor mensen die nog 
from scratch een onderwerp 
moesten uitwerken.’

Verwachtingsmanagement
Vanzelfsprekend zijn er ook 
leerpunten. Hadden Werner en 
team geweten dat het zo storm 
zou lopen, dan zouden ze anders 
hebben gecommuniceerd over de 
looptijd van de call en was het 
verwachtingsmanagement beter 
ingericht. Werner: ‘Wat zeker 
meespeelde: dit was in de 
beginfase van de coronacrisis, er 
was onrust. Je ziet dan dat de 
discussies die toch al spelen – bij-
voorbeeld rond aanvraagdruk en 
de positie van vrouwen – op 
scherp worden gezet. Die punten 
nemen we hoe dan ook mee in de 
evaluatie.’

Research on 
the fast lane

Second wave
Naast deze fast track  
hebben ZonMw en NWO een 
COVID-19-programma ingericht, 
de zogenoemde second wave. 
Dit programma richt zich op de 
effecten van en de maatregelen 
tegen de coronapandemie. In 
drie aandachtsgebieden konden 
onderzoekers in mei voorstellen 
indienen: voorspellende 
diagnostiek en behandeling, 
zorg en preventie en maat-
schappelijke dynamiek. In 
samenspraak met de ministeries 
van VWS en OCW is daarvoor 
dertig miljoen euro beschikbaar 
gesteld. Ook voor dit program-
ma is de belangstelling groot.

Meer informatie over NWO  
en corona is te lezen op  
www.nwo.nl/corona.

In amper twee weken van eerste idee naar gehonoreerde onderzoeks-
projecten: de Corona fast-track data call for proposals werd in razende 
vaart door NWO uitgewerkt, om zo snel mogelijk in te spelen op de 
crisis. Een sterk staaltje ijzer smeden als het heet is. Maar naast  
opgetogenheid en trots over het resultaat was er ook kritiek.

 2,5 miljoen
Het telefoontje van

Zes topwetenschappers kregen in mei een onverwacht telefoontje: Stan Gielen, 
bestuursvoorzitter van NWO, deelde mee dat ze de hoogste Nederlandse 

wetenschappelijke onderscheiding ontvangen. Na de zomer worden de vier 
Spinozapremies en twee Stevinpremies van elk 2,5 miljoen euro uitgereikt. We vroegen 

de laureaten hoe ze deze ‘onvoorziene gebeurtenis’ hebben ervaren.

Sjaak Neefjes,
 hoogleraar chemische immunologie 

(Universiteit Leiden en LUMC), en hoofd van de 
afdeling cel en chemische biologie (LUMC)

SPINOZAPREMIE: ‘De eerste keer dat Stan 
Gielen belde, heb ik niet opgenomen. Ik was druk 

en herkende het nummer niet. De tweede keer 
nam ik wel op en ik dacht meteen: wat cool! Dit 

maakt het mogelijk om dingen te doen die anders 
niet kunnen. Het kost een half miljoen om  
een nieuwe, niet-toxische variant van het 

antikankermedicijn doxorubicine te maken. Dat 
geld héb ik straks!’ 

Pauline Kleingeld, 
hoogleraar ethiek en haar geschiedenis 

(Rijksuniversiteit Groningen), 
SPINOZAPREMIE: ‘Toen ik hoorde dat ik de 

voorzitter van NWO aan de lijn had, dacht ik: 
welke commissie is zo zwaar dat hij mij daar 

persoonlijk voor benadert? Het nieuws was een 
grote verrassing. Ik geloof dat ik wauw heb 

gezegd. In de dagen daarna kwam er een 
geweldig gevoel van kalmte over me. Zo fantas-

tisch. Ik wil de premie graag besteden aan 
onderzoek naar de grondslagen van de ethiek.’

Jan van Hest, 
hoogleraar bio-organische chemie 

(Technische Universiteit Eindhoven), 
SPINOZAPREMIE: ‘Pas vorig jaar ben ik 

benoemd tot lid van de KNAW. Soms volgt 
daarna een Spinozapremie, maar voor mij leek 

dat nog ver weg. Ik zie dit nieuws als een 
erkenning van de bio-organische chemie. Het 

biedt me de mogelijkheid om zonder beperkin-
gen grenzen te verleggen van wat we kunnen 

met de combinatie van polymeerchemie en 
biologie.’

Nynke Dekker, 
hoogleraar moleculaire biofysica  
(Technische Universiteit Delft), 
SPINOZAPREMIE:  ‘Toen Stan mij belde, 
dacht ik dat hij mijn betrokkenheid bij een 
NWO-commissie wenste. Dus de wending was 
inderdaad verrassend. Mijn eerste reactie, naast 
uiteraard blijdschap, was zeker opluchting. Het 
geeft mijn groep meer financiële vastigheid en 
ik ben zo minder afhankelijk van subsidieron-
des.’

Linda Steg, 
hoogleraar omgevingspsychologie
(Rijksuniversiteit Groningen), 
STEVINPREMIE:  ‘Ik was overdonderd door het 
telefoontje. Ik nam aan dat Stan Gielen belde 
over iets anders. De eerste gedachte die bij me 
opkwam, was dat de Stevinpremie het mogelijk 
maakt om onze activiteiten op het gebied van 
kennisdeling te professionaliseren en inten- 
siveren. Daar denken we al lang over na, maar  
we hadden tot nu toe onvoldoende tijd en geld 
om dat systematisch aan te pakken.’

Ton Schumacher, 
groepsleider molecular 
oncology & immunology 
(Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) 
en hoogleraar immuuntechnologie 
(Universiteit Leiden en LUMC), 
STEVINPREMIE:  ‘Ik zei tegen mijn vrouw: uit 
het niets 2,5 miljoen voor onderzoek, dat is wat 
de Engelsen a very good problem to have zouden 
noemen.’

OVER DE PREMIES:  De Spinoza- en de Stevinpremies zijn de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. 
Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en 

 fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact.
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‘ Het is moeilijk voor mensen te weten wat ze willen als ze ziek zijn’

Het verhaal achter de patiënt moet beter worden gehoord in de zorg, zegt 
gezondheidswetenschapper Judith Rietjens van het Erasmus MC in Rotterdam. 
Met haar Vidi-onderzoek naar het zelfmanagement van patiënten hoopt ze 
daaraan bij te dragen. Ook zelf heeft ze geleerd haar stem meer te laten horen. 
‘Als wetenschapper is het best een uitdaging je plek in de wereld in te nemen.’

16 TEKST: ELKE VELDKAMP  BEELD: WILLEKE DUIJVEKAM

A 
anvankelijk was haar beeld van promoveren een stoffige 
wetenschapper die zich vier jaar opsluit om een piepklein 
onderwerp te bestuderen. Maar toen Judith Rietjens een 
vacature tegenkwam voor promotieonderzoek naar de 
euthanasiepraktijken in Nederland, was ze om. ‘Ik dacht: ha, 
een maatschappelijk relevant onderwerp mét een spannend 
randje. Om euthanasie hangt toch nog een soort taboe.’

En, bood de wetenschap die spanning?
‘We trokken veel aandacht met onze onderzoeksbevindingen. Als 
22-jarige gaf ik opeens een lezing op een internationaal congres over 
palliatieve sedatie. Ik had net m’n eerste artikel gepubliceerd over de 
omvang van de praktijk van palliatieve sedatie in Nederland: zo’n tien 
procent van de mensen werd voorafgaand aan het sterven in slaap 
gebracht. Dat leidde tot hevige reacties. Eén Italiaanse arts greep me na 
de lezing woedend bij de arm en vroeg of we gék waren geworden in 
Nederland. Dat was nogal overweldigend als jonge PhD’er. In eerste 
instantie veroordeelde ik dergelijke reacties. Maar ze bleven komen, ook 
uit andere delen van de wereld. Toen realiseerde ik me dat je als weten-
schapper af en toe uit je eigen omgeving moet stappen om het perspec-
tief te zien waarbinnen je werkt. Daarom ben ik op werkbezoek gegaan 
bij een universiteit in Chicago en heb ik me verdiept in de praktijk van 
palliatieve sedatie aldaar.’ 

Als onderzoeker dacht Rietjens lang 
dat haar mening niet belangrijk was 
en dat ze alleen kwalitatief goede 
gegevens moest leveren. ‘Mijn 
achtergrond speelde daarbij mee. Ik 
kom uit een gezin waarin niet 

openlijk over gevoelens werd gepraat of over maatschappelijke onder-
werpen werd gediscussieerd. Ik heb als volwassene moeten leren: waar 
sta ik zelf? Het is best een uitdaging om als wetenschapper je plek in de 
wereld in te nemen.’

Wat was voor jou het kantelmoment?
‘Toen ik op m’n 32e drie maanden aan Yale School of Medicine studeerde, 
moest ik een lezing geven waarin ik mijn visie op het Nederlandse 
wetenschapsbeleid verwoordde. Ik merkte dat het me daar veel makkelij-
ker afging dan op mijn eigen afdeling aan het Erasmus MC. Toen ik 
terugkeerde naar Nederland, besloot ik: nu is het tijd dat ik dat hier ook 
ga doen. Ik vind bijvoorbeeld dat er in de wetenschap veel te veel 
prestatiedruk is, met een enorme focus op het binnenhalen van beurzen. 
Ik geloof in de kracht van slow science, waarbij je als onderzoeker de tijd 
krijgt om na te denken en je ideeën te herijken. Ik ga nu veel opener 
discussies hierover aan. Bijvoorbeeld ook over de overbelasting van 
medewerkers op mijn afdeling.’ 
Daarom nomineerde Rietjens demonstratief alle collega’s met jonge 
kinderen bij een jaarlijkse afdelingsverkiezing voor de beste prestatie. 
Het goed combineren van wetenschapper zijn én ouder van jonge 
kinderen, is nu eenmaal lastig. ‘Ik heb diep respect voor al die ploeteren-
de ouders die elke dag weer aanwezig zijn. Zelf heb ik geaccepteerd dat 
het schuurt en dat ik niet naar een perfect model moet blijven zoeken.’ 

‘Als wetenschapper moet je soms 
uit je omgeving stappen om  

het perspectief te zien’

Je ontving een Vidi-beurs voor je onderzoek Eigen regie van patiënten 
met vergevorderde kanker. Hoe staat het ervoor met het zelfmanage-
ment van patiënten?
‘Er is een enorme verandering in de zorg gaande, zelfmanagement is het 
toverwoord. Dat heeft alles te maken met de door de overheid zo 
benadrukte participatiemaatschappij. Patiënten krijgen bijvoorbeeld 
meer inspraak in hun behandeling. Ik denk dat we daar een veel te 
rooskleurig beeld van hebben. Veel patiënten en hun naasten zijn slecht 
voorbereid op zelfregie. Het is namelijk best moeilijk voor mensen om te 
weten wat ze willen. Bovendien heeft niet iedereen de mondigheid om 
dat aan te geven. Ik heb zelf meegemaakt hoe lastig zelfmanagement is 
toen mijn schoonvader ziek werd. Ik dacht: hier weet ik alles van. Ik zet 
een goed plan van aanpak op en ga mee naar gesprekken in het zieken-
huis. Maar het ziekteproces van mijn schoonvader verliep grillig. Hij vond 
het bijvoorbeeld lastig om te overzien wanneer en in welke volgorde hij 
zijn geneesmiddelen moest innemen. Mijn schoonvader was bovendien 
niet zo bezig met gesprekken met artsen. Hij was kunstenaar en wilde 
vooral doorgaan met kunst maken. Ik besefte: de werkelijkheid is veel 
complexer dan we in regels kunnen vormgeven. Artsen en onderzoekers 
die patiënten op een afstand behandelen en bestuderen, hebben vaak 
geen idéé wat er zich thuis afspeelt.’

Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de ernstig zieke patiënten niet 
met hun arts praat over toekomstige zorg en behandeling. Hoe kan dat?
‘Artsen en patiënten praten wel, maar niet genoeg. Je moet niet alleen 
vragen wat iemand wil qua behandeling, want die vraag is als patiënt 
ontzettend moeilijk te beantwoorden. Mijn onderzoeksgroep heeft 

Advance care planning (ACP)
Rietjens is co-coördinator van de 
internationale ACTION-studie naar 
advance care planning (ACP) in 
Europa. ACP – ook wel vroegtijdige 
zorgplanning genoemd – is een 
belangrijk onderdeel van goede 
palliatieve zorg. Het stelt mensen in 
staat hun doelen en voorkeuren te 
formuleren voor toekomstige medische 
behandelingen en zorg, deze te 
bespreken met familie en zorgver- 
leners, en eventueel vast te leggen  
en indien nodig te herzien. In het 
ACTION-onderzoek wordt in zes 
landen gekeken of ACP patiënten met 
gevorderde kanker een betere kwaliteit 
van leven geeft. De onderzoeksresul- 
taten worden in dit jaar gepubliceerd. 



3 
Relatie tussen wetenschap en beleid. ‘Vier jaar 
geleden heb ik als minister van OCW decentrale 
selectie ingevoerd. De studentenbonden vonden 
loting oneerlijk en ook de Tweede Kamer wilde 
dat graag. Intussen heeft de Kamer het alweer 

afgeschaft, zonder dat daar onderzoek aan ten grondslag 
ligt. Het zou competentiedwang veroorzaken. Nu heeft 
Sanne Schreurs van de Universiteit Maastricht in haar 
promotieonderzoek gevonden dat je decentrale selectie 
ook op een positieve manier kan gebruiken. In Maastricht 
kijken ze niet naar cijfers, maar naar de competenties die 
we willen zien bij toekomstige artsen: kun je samenwerken en kun je je verplaatsen in patiënten 
met een andere achtergrond? En dan blijkt het wel te werken. Mijn eigen leerstoel gaat over 
wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, en dit vind ik een mooi voorbeeld van hoe 
beleid te weinig leert van wetenschap.’
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gewerkt aan een nieuwe invulling van advance care planning, oftewel 
vroegtijdige zorgplanning (zie het kader op p.17). Het doel is zorg bieden 
die echt aansluit bij wat belangrijk is in het leven voor de patiënt. De 
patiënt beantwoordt dan vragen als: Wat maakt dat jij een goede dag 
hebt? Wat heb je geleerd van het overlijden van anderen? Wat hoop je 
ondanks je ziekte nog te kunnen? Nog een keer op vakantie bijvoorbeeld 

of een kleinkind geboren zien worden? Met de antwoorden hierop ga je 
het verhaal achter de patiënt zien en dan kunnen er ook heel andere 
behandelkeuzes uit voortkomen.’

Voor de website Thuisarts.nl hebben Rietjens en haar collega’s de 
keuzehulp Wensen voor zorg en behandeling gemaakt met soortgelijke 

vragen. Vanwege de coronacrisis is de keuzehulp 
vervroegd gelanceerd. De vragen helpen mensen 
ook om te bedenken of ze naar de intensive care 
willen of niet. 

Een vraag die door corona plotseling heel actueel 
is geworden. 
‘Het is een gevoelig onderwerp. De keuze om 
iemand naar de IC te brengen moet door artsen 
vaak snel genomen worden. Dan helpt het als de 
patiënt van tevoren heeft kunnen nadenken over 
wat het betekent om op een IC te liggen en of je dat 
wel wilt. Existentiële vragen spelen aan het eind net 
zo’n grote rol als medische vragen. Neem de 
ouderen die nu eenzaam doodgingen in verpleeg-
huizen, omdat niemand meer bij ze op bezoek 
mocht. Dat is echt vreselijk. Voor de meeste 
ouderen is de kwaliteit van leven veel belangrijker 
dan de lengte van leven. Eenzaamheid is voor hen 
een grotere bedreiging. Dokters zijn er nog weinig 
in getraind om hierover te praten, maar mensen 
moeten die vragen ook aan zichzelf stellen.’

Wat zou voor jouzelf een goede dood zijn?
‘Als ik goed afscheid heb kunnen nemen van mijn 
naasten. En dat ik een leven achter me laat waarin 
ik recht heb kunnen doen aan de persoon die ik ben 
en aan de mensen om mij heen. Want dat is de 
ultieme drijfveer voor mij: je angsten overwinnen, 
jezelf ten volle verwezenlijken en datzelfde proces 
stimuleren bij je naasten.’ 

Judith Rietjens in het kort
1978  Geboren in Roermond 1996 - 2001 Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht 2001 - 2005 Promovendus  
2005 - 2011 Postdoc met Veni-beurs voor onderzoek naar palliatieve sedatie en euthanasie, Erasmus MC, afd. maatschappelijke 
gezondheidszorg 2005 Fulbright-beurs, Northwestern University Chicago 2010 FWO-beurs, Yale School of Medicine  
2009 - 2015 10%-positie hoogleraar onderzoeksgroep levenseindezorg, Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent  
2011 - 2018 Universitair docent Erasmus MC, afd. maatschappelijke gezondheidszorg 2013 Fellow Netherlands Institute for Advanced Study  
2017 Vidi-beurs voor studie Eigen regie van patiënten met vergevorderde kanker 2018 - nu Universitair hoofddocent Erasmus MC, 
afd. maatschappelijke gezondheidszorg. Judith Rietjens woont samen en heeft twee zonen van negen en zes.

In elke editie van Onderzoek deelt een prominent figuur  
uit de onderzoekswereld drie onderwerpen uit het  
wetenschapsnieuws die hem of haar zijn opgevallen.  
Deze keer Jet Bussemaker, hoogleraar wetenschap, beleid  
en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, aan  
de Universiteit Leiden en het LUMC. 
Daarnaast is ze sinds een jaar voor-
zitter van de Raad voor Volksgezond-
heid en Samenleving.

TEKST: EMMA VAN DER DEIJL

Jet Bussemaker

1 
Nieuwe manier om naar onderzoek te kijken. 
‘Wat kunnen we leren van de manier waarop 
we in het verleden naar de wetenschap 
keken? Jürgen Renn laat in zijn boek The 
Evolution of Knowledge op een mooie 

manier zien hoe je kennis uit het verleden kan en zou 
móeten gebruiken bij het zoeken naar oplossingen 
voor vandaag. Hij beschrijft de geschiedenis van 
wetenschap: van de evolutie van schrijven tot de 
wetenschappelijke revolutie, maar ook de inbreng 
van moderne kennis. Hij pleit bij het oplossen van 
ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken van 
vandaag – of het nu gaat over klimaatverandering, technologie of digitalisering 
– voor meer samenhang tussen disciplines. We hebben kennis nodig om beleid 
te formuleren, maar we hebben nooit genoeg aan eendimensionale kennis. Dat 
hebben we wel geleerd van de tekortkomingen van strakke economische 
benaderingen of uit het feit dat we niet alleen virologen nodig hebben in de 
coronacrisis. Hij stelt ook voor meer naar de ervaringen van burgers te luisteren. 
Ik vind het mooi om over burgerwetenschap – citizen science – na te denken. Zo 
organiseer je veerkracht.’

2 
Ontzettend eigenzinnig artikel. ‘Terwijl heel de wereld bezig is met social 
distancing en alles draait om de anderhalve meter, gaat medisch antropoloog 
Nicholas Long daar helemaal tegenin. De epidemiologische principes van 
virusbestrijding moeten we overboord gooien, volgens Long. Hij stelt een 
tegenovergestelde weg voor: in plaats van 

naar afstand en isolatie moeten we op zoek naar 
inclusie. Geef mensen de ruimte om zelf te bepalen 
met wie zij wél samen willen zijn. Sociale weten-
schappers, epidemiologen en kunstenaars kunnen 
daarbij helpen, zegt hij. Zo kan je, als je dat goed 
doet, ook de verspreiding van het virus tegengaan. 
Dat vind ik de kracht van de wetenschap: dat je 
tégen kan denken. En daar heb je creatieve en 
misschien soms dwarse rebellen zoals Long voor 
nodig.’

 Opgemerkt door

‘ Een Italiaanse arts  
vroeg woedend of we 
gék waren geworden 
in Nederland’



Soms roept een  
onderzoek ongekend 
veel discussie op:  
de hypothese is  
(nog) niet duidelijk, 
er zijn verschillende 
stromingen of nieuwe 
inzichten gaan dwars 
tegen oude opvat- 
tingen in en zorgen 
voor ophef. De  
uitkomst is kortom  
onbeslist.

ONBESLIST 2120 TEKST: MARTIJN VAN CALMTHOUT

W 
ie ’s nachts naar de zacht flonkerende sterrenhemel 
staart, zou het niet zeggen … in feite is het een slagveld 
daarboven. De rust is al bedrieglijk omdat er van alles 
aan sterren, planeten en zwarte gaten ploft, borrelt en 
botst. Maar het kalm ogende uitspansel is vooral 
oorlogsgebied voor sterrenkundigen die het maar niet 
eens lijken te worden over een basiseigenschap van 
ons heelal: de uitdijing ervan. 

Middelpunt van de onenigheid 
‘De laatste jaren groeit ook de onenigheid’, zegt de Groningse sterrenkun-
dige professor Leon Koopmans van het Kapteyn Instituut. ‘Een tijdlang 
hebben we gedacht dat de uiteenlopende metingen wel bij elkaar zouden 
komen als we preciezer gingen meten. Maar het tegendeel is gebeurd. Als 
we preciezer meten, blijken we echt verschillende waarden voor de 
uitdijing te vinden.’
Koopmans en zijn team stonden het afgelopen jaar dicht bij het middel-
punt van de wetenschappelijke onenigheid. Hijzelf droeg bij aan metingen 
die de snelheid van de uitdijing beduidend hoger inschatten dan kosmolo-
gen gewend waren. 

Makkelijk in een cirkelredenering 
Het verschil kan betekenen dat de meest gebruikte uitdijingsmodellen niet 
correct zijn, volgens Koopmans. Mogelijk zit de natuurkunde er gewoon 
principieel naast, vinden anderen uit zijn school. Tenzij, menen de aanhan-
gers van de traditionele school nuchter, er systematische fouten zitten in 
de metingen van de nieuwkomers. Maar dát argument kan ook de andere 
kant op werken. Hebben de eerdere metingen van de uitdijing het wel bij 
het rechte eind, vraagt Koopmans zich af. ‘Daarin zit zo veel theorie dat je 
gemakkelijk in een cirkelredenering terecht komt.’

Extreem compact begonnen 
Dat het heelal expandeert, staat vast. Metingen aan sterrenstelsels laten 
zien dat die in alle richtingen sneller van ons weg bewegen naarmate ze 
verder van ons afstaan. Dat is alleen te begrijpen als de ruimte zelf groeit, 
hoe duizelingwekkend dat ook klinkt. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw was het de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble die in zijn 
waarnemingen op Mount Palomar die uitdijende beweging als eerste kon 
meten. Hubble kon die zelfs vatten in een getal, dat sindsdien naar hem en 
de Vlaamse medeontdekker George Lemaître vernoemd is: de Hubble-Le-
maître-constante, kortweg aangeduid als H. De ontdekking van het 
opzwellen leidde ook tot de conclusie dat het heelal ooit, miljarden jaren 
geleden, extreem compact begonnen moet zijn: de oerknal.

uitdijend heelalOnduidelijk Door een duistere kracht opgepompt 
Het is een overzichtelijke vertelling, die met enig rekenwerk ook netjes uit 
de vergelijkingen rolt van Einsteins Algemene Relativiteitstheorie uit 1916. 
Maar een eeuw later verkeert het wetenschappelijke verhaal van de 
oerknal en de uitdijing daarna in zwaar weer. In 1998 ontdekten astrono-
men al dat de uitdijing tegenwoordig sneller gaat dan in den beginne, alsof 
het heelal door een duistere kracht wordt opgepompt. Die zogenoemde 
donkere energie is sindsdien opgenomen in het Lambda-CMD-model dat 
de meeste kosmologen gebruiken om het opzwellende heelal te beschrij-
ven. En dit model laat zich ook controleren, bijvoorbeeld door de achter-
grondruis uit het diepe heelal. Dát, zeggen ze, is in wezen de verre echo of 
het nagloeien van de oerknal. Een soort babyfoto van het heelal, waarin de 
fijne details de eigenschappen van het universum zelf verraden. 

Statistisch volkomen uitgesloten 
Een van die eigenschappen is een waarde voor de Hubble-Lemaître-con-
stante H. De scherpste schatting van H is die van de Planck-satelliet van 
ESA, die in 2016 (even afgezien van de eenheden) uitkwam op een waarde 
van 67,4 met hooguit een procent meetfout. Een sterk staaltje meetwerk, 
dat de constante in beton leek te gieten. Maar niets is minder waar. 
Meetmethodes met behulp van variabele sterren met een vaste helder-
heid, zogeheten Cepheiden, kwamen al sinds de eeuwwisseling op 
waarden van 71 à 72. Veel hoger dan de babyfoto’s van het diepste heelal 
suggereren. En vorig jaar juli bijvoorbeeld publiceerde het team van 
Koopmans samen met de grote internationale H0LiCoW-collaboratie een 
ander, groter getal: 73,3 en een meetfout van twee procent. Nog belangrij-
ker dan de exacte waarde was het feit dat de onzekerheid extreem klein 
was. ‘Statistisch is volkomen uitgesloten dat de twee uitkomsten eigenlijk 
toch nog hetzelfde zijn’, zegt Koopmans. Overbodig te zeggen dat hij 
volledig in zijn eigen uitkomsten gelooft. Alles is gecheckt en gedubbel-
checkt. En dus is er iets mis met de gangbare kosmologie, denkt hij. ‘Het 
spannende is vooral dat we daar nu een vinger achter kunnen krijgen.’

Sterexplosies verraden afstand
Een paar deuren verder op het Kapteyn Instituut gaat die gedachte voor 
kosmoloog professor Rien van den Weijgaert nét wat te snel. ‘Zoals de 
fysicus Richard Feynman al zei: buitengewone beweringen vragen 
buitengewoon bewijs. En dat zie ik hier nog niet helemaal.’ Een van de 
dingen die hij geregeld met collega Koopmans bespreekt – al dan niet bij 
het koffieapparaat op het instituut – is de vraag of er echt geen systemati-
sche fouten in diens metingen zitten. ‘Geen kwade opzet natuurlijk, maar 
dingen die ze toch niet helemaal goed doorgronden.’ Een van zijn grote 
zorgen is dat Koopmans en team nog betrekkelijk dichtbij huis kijken. 
Traditioneel gebeurt dat vooral aan de hand van sterexplosies met een 
vaste lichtsterkte die zwakker ogen als ze verder weg staan en dus hun 
afstand verraden. Koopmans en het H0LiCoW-team gebruiken vervormde 
beelden van superheldere sterrenstelsels, zogeheten quasars, die wel ver 
weg staan maar nog lang niet echt op de achtergrond. ‘De veronderstelling 
is steeds dat onze hedendaagse omgeving maatgevend is voor het hele 
heelal. Dat is voor mij nog maar de vraag’, zegt Van den Weijgaert. 

Puntje van een kosmische sliert
Zelf kijkt hij als kosmoloog naar veel grotere structuren in het onmetelijke 
universum, dat op zulke schalen een gatenkaas van slierten van sterren-
stelsels lijkt. Sterker: wij leven toevallig aan de rand van een grote leegte 
op het puntje van een kosmische sliert. Wie weet, vraagt Van den Weijgaert 
zich af, of dat niet net een ongeschikte plek is om het hele heelal te willen 
doorgronden. ‘Maar anderzijds is dit natuurlijk wel een spannende tijd, 
waarin onze ideeën op de proef worden gesteld.’ Daar is Koopmans het 
roerend mee eens. ‘Het verhaal begint eigenlijk nu pas. Het is niet langer de 
vraag wie het fout doet, maar waarom we het niet eens worden. Het 
probleem moet ergens zitten in de modellen die we allemaal gebruiken.’

Het heelal ontstond veertien miljard jaar 
geleden met de oerknal en zwelt sindsdien 
steeds verder op. Maar meten hoe snel dat 
precies gaat, blijkt een bron van controverses. 

‘ Alles is gecheckt  
en gedubbelcheckt, er is dus iets mis 
met de gangbare kosmologie’



‘ Steken we die 
50.000 euro  
in een project 
waar we 
direct geld  
mee verdienen

Stromende
FOLLOW THE MONEY 2322 TEKST:  DIRK-JAN ZOM

I 
n opdracht van Rijkswaterstaat zijn er 
sinds 2006 op 34 plekken dijken verlegd, 
uiterwaarden verlaagd en langsdammen 
met oevergeulen aangelegd. Doel van 
het programma Ruimte voor de Rivier 
was overstromingen te voorkomen en de 
omstandigheden voor natuur, recreatie 

en scheepvaart te verbeteren. Veel van de 
effecten hiervan werden voorspeld in planstu-
dies, maar de gevolgen voor de langere termijn 
voor bodems, oevers en uiterwaarden waren 
onduidelijk. Ruimte voor de Rivier bood onder-
zoekers van vijf universiteiten uit verschillende 
disciplines een unieke kans: met een breed 
consortium en een budget van 5,8 miljoen euro 
(waarvan 1,6 miljoen cofinanciering) onderzocht 
het Perspectief-programma RiverCare de 
precieze gevolgen van een aantal maatregelen.

Integrale kijk essentieel
Voor Rijkswaterstaat was deelname vanzelfspre-
kend: ‘Als beheerder van de wateren in Neder-
land dienen we een publiek belang, daarom is 
onderzoek voor ons belangrijk’, zegt waterbouw-
kundige Henk Eerden. ‘Binnen rivierbeheer is 
een integrale kijk bovendien essentieel. Partijen 
kijken vaak naar puzzelstukjes, maar om 
problemen en achterliggende oorzaken werkelijk 
op te lossen, moet je de gehele puzzel zien. Dit 
programma was een verbindende schakel 
tussen partijen die allemaal met hetzelfde 
dossier bezig zijn.’  

Technisch én beleidsmatig
Het doel was om kennis uit het programma bij te 
laten dragen aan de markt. Ook verschillende 
ingenieursbureaus zagen de meerwaarde. Zo 
was Arcadis al bij meerdere Ruimte voor de 
Rivier-projecten betrokken. ‘De ervaringen uit dit 
onderzoek zijn nuttig voor projecten in de 
toekomst’, zegt David van Raalten, tot eind 2018 
projectleider bij het bedrijf. Ook Rina Clemens, 
projectleider bij Witteveen+Bos was enthousiast: 
‘Ik vond het gedurfd onderzoek, juist omdat 
programmaleider Suzanne Hulscher (hoogleraar 
waterbouwkunde en waterbeheer aan de 

Universiteit Twente, red.) duidelijk de samen-
werking zocht met een zeer diverse groep van 
partners. Daardoor ontstond een breed 
programma met zowel technische als beleids-
matige onderzoekslijnen.’

Worsteling
Door het brede consortium speelden er wel veel 
verschillende belangen, merkte Van Raalten. 
‘Hoe komen we tot resultaten waar we iets mee 
kunnen? Dat was een terugkerende vraag. Het 
ging met name over tegenstrijdige belangen 
van fundamenteel onderzoek en toepasbaar-
heid. Wij hebben als ingenieursbureaus soms 
aangegeven dat er meer aandacht voor 
toepasbaarheid van resultaten moest zijn. Af en 
toe was dat een worsteling. Alle data uit het 
onderzoek werd bijvoorbeeld verzameld in een 
online kennisbank. Ik heb vanaf het begin 
gezegd: zorg dat wat je erin stopt wel zinvol is 
voor gebruikers.’  

Kansen voor export en economie
Volgens Eerden ging de aandacht van ingeni-
eursbureaus soms juist weer te veel naar 
toepasbaarheid. ‘Het is goed om onderzoek 
praktisch toepasbaar te maken, maar het 
uiteindelijke doel is niet dat een bedrijf er een 
aanbesteding mee kan winnen. Wel dat er met 
deze kennis kansen voor export en economie 
ontstaan natuurlijk. Maar de kosten gaan voor 
de directe baten uit.’ Van Raalten denkt dat er 
een gezonde balans was. ‘Dit is voor ons altijd 
een kwestie: ga ik naar een kennissessie, waar 
ik niet direct aan verdien? Of ga ik aan een 
project van een klant werken? Voor een 
wetenschapper ligt die afweging anders.’ 
Clemens wijst erop dat RiverCare ook gericht 
was op ontwikkeling van kennis voor de markt. 
‘Rijkswaterstaat kan als opdrachtgever die 
kennis uiteindelijk uitvragen in de markt, wat 
helpt om het in de praktijk toegepast te krijgen. 
Zonder deze inbedding is het voor ingenieurs-
bureaus moeilijk die kennis te gebruiken. Dit 
was altijd een discussiepunt. Ik ben ervan 
overtuigd dat de ambitie wel hetzelfde was.’

Al zo lang als Nederland oud is, 
zijn we bezig onze rivieren in 

goede banen te leiden. Maar wat 
betekenen die ingrepen voor 

bodems, oevers en uiterwaarden? 
Binnen het programma RiverCare 

onderzoekt de wetenschap samen 
met bedrijven, overheden en 

maatschappelijke organisaties de 
effecten op ons rivierenlandschap. 

De antwoorden dienen zowel de 
wetenschap als de partners.

Niet op een zijbankje
De gebruikers zijn het erover eens dat juist dit 
soort discussies het programma ten goede 
kwamen. ‘Zonder gebruikers was dit een veel 
fundamenteler onderzoek geworden. Nu is er 
specifiek gekeken naar hoe de kennis geborgd 
kan worden door partijen die ermee werken’, 
zegt Van Raalten. Clemens haalt een voorbeeld 
aan: een serious game waarmee de gevolgen 
van keuzes in rivierbeheer inzichtelijk worden. 
Die werd uiteindelijk anders dan het originele 
plan, onder andere door de gesprekken in de 
gebruikerscommissie. ‘Als een plan niet aansloot 
bij verwachtingen of als er twijfel was of het zou 
werken, werd dat direct besproken. Voor 
promovendi is het een uitdaging om tussentijds 
de aanpak te veranderen. Toch is dat nodig, 
anders ontdek je na vier jaar dat wat je oplevert 
niet aansluit.’ Het programma faciliteerde dat 
deze uitwisseling van ideeën goed verliep. Van 
Raalten: ‘Naast gebruikerscommissies waarin 
we feedback konden geven, was er een overkoe-
pelende programmaraad waarvan ik deel 
uitmaakte.’ Ook waren er veel mogelijkheden om 
een-op-een met promovendi te werken, volgens 
Clemens. ‘Bij sommige onderzoeken zit de 
gebruiker op een zijbankje. Bij RiverCare voelde 
ik me echt onderdeel van het programma. Het is 
de verdienste van Suzanne Hulscher dat zij alle 
partijen op één lijn heeft gekregen.’  

Hogere visdichtheid
Het onderzoek heeft verschillende bruikbare 
resultaten opgeleverd. Dat leidde onder andere 
tot bewijs voor nieuwe natuurontwikkeling in 
oevergeulen, volgens Eerden. ‘We zagen een 
hogere visdichtheid, ook van zeldzame soorten.’ 
Daarnaast kregen deelnemers kennis van 
effecten van ingrepen in de rivier op betrokke-
nen. Wat betekent het bouwen van een langs-
dam bijvoorbeeld voor bewoners? Clemens: ‘De 
onderzoekers werkten met participatieve 
onderzoeksmethoden om informatie te delen en 
te krijgen van verschillende doelgroepen, zoals 
omwonenden, sportvissers en binnenvaartschip-
pers. Deze methoden zijn zeer bruikbaar voor 

een ingenieursbureau.’ Eerden sluit zich daarbij 
aan. ‘Voor Rijkswaterstaat behoren dit soort 
sociale aspecten niet tot de core business. We 
gaan eerder uit van technische waarden dan van 
de beleving van mensen. Daar is nu meer 
aandacht voor, we gaan er expertise op inhuren.’ 

Openbare online kennisbank 
Het programma is er goed in geslaagd om de 
kennis toegankelijk te maken, vindt Clemens. Ze 
is te spreken over de openbare online kennis-
bank, die resultaten op een begrijpelijke manier 
presenteert. ‘Daar is veel moeite in gestoken. 
RiverCare was zeer sterk gericht op het delen 
van data.’ De waarde zit dan ook in die kennis, 
denkt Van Raalten. Want berekenen hoeveel 
omzet een onderzoek uiteindelijk oplevert is 
lastig. ‘Steken we die vijftigduizend euro in een 
project waar we direct geld mee verdienen of in 
rivierenonderzoek? Dit soort kennis leidt niet 
direct tot een tastbaar product. Al helpt het bij 
de gunning zeker als buitenlandse opdrachtge-
vers horen dat we aan zo’n groot onderzoek 
hebben meegedaan. Bovenal is het voor een 
organisatie als Arcadis belangrijk kennis 
up-to-date te houden om voorop te lopen.  
Daar helpt dit soort onderzoek bij.’
 

kennis

of in onderzoek?’
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Proefdiervrij
 innoveren

Aan veel medische  
innovaties gaan  
dierproeven vooraf.  
Onderzoekers werken  
dan ook hard aan  
alternatieven: om  
dierenleed te voorkomen 
én omdat modellen  
die gebaseerd zijn op 
menselijk lichaams- 
materiaal of op data 
nauwkeuriger de  
situatie in het menselijk 
lichaam benaderen.  
Op deze manier krijgen 
we beter inzicht in het 
ontstaan en verloop  
van ziekten dan bij de 
inzet van proefdieren.  
Al dat werk gebeurt in 
labs onder de micro- 
scoop, in petrischaaltjes,  
op beeldschermen en  
met 3D-printers.

Bij veel onderzoek naar uitzaaiingen in de botten,  
één van de meest ernstige complicaties van 
prostaat- en borstkanker, gebruiken onderzoekers 
mens-diermodellen. Het nadeel is dat deze modellen 
niet representatief zijn voor de klinische situatie, met 
name in de botten. Marjolein van Driel (Erasmus MC) 
en haar onderzoeksgroep ontwikkelden een humaan 
in-vitromodel” om de uitzaaiing van tumorcellen naar 
de botcellen te onderzoeken. ‘In vitro kun je heel 
specifiek kijken naar verschillende celtypes en zo 
langzaam de puzzel ontrafelen. Bovendien kunnen 
we op elk moment interfereren en dat kan in een 
muis niet.’ Het model bestaat uit twee lagen in een 
kweekbakje: een botvormende cellaag en een laag 
met uitgezaaide kankercellen. ‘We hebben een grote  
set aan medicijnen die al goedgekeurd zijn om  
op mensen te gebruiken. Met deze onderzoeks- 
methode kunnen we 384 medicijnen tegelijk 
onderzoeken in de kweekbakjes.’ Zowel de botcellen 
als de kankercellen hebben een eigen kleur. Kanker-
cellen zijn groen en botcellen oranje. Als het 
kweekbakje oranje kleurt, weten de onderzoekers dat 
het een goede kandidaat is voor een medicijn tegen 
de uitzaaiing van kanker in de botten. 

Menselijk model voor 
uitzaaiingen in botten 

Meer Kennis met Minder Dieren
Meer Kennis met Minder Dieren is een 
langlopend initiatief van ZonMw dat 
innovaties stimuleert die bijdragen aan  
het beantwoorden van wetenschappelijke 
vragen zonder dierproeven. Het Partnership-
programma Humane Meetmodellen 2.0 
heeft een vergelijkbaar doel. NWO en 
ZonMw werken hierin samen met de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen 
(SGF) en Topsector Life Sciences & Health 
om bij te dragen aan effectiever gezond-
heidsonderzoek.Dat moet op termijn zorgen 
voor betere zorg en minder dierproeven.



ONDERZOEK IN BEELD 2726

Laag-op-laagmodel  
voor regeneratieve  
botimplantaten
Bij een zogeheten osteochondraal defect raken 
zowel het kraakbeen als het onderliggende bot 
beschadigd. Om osteochondraal letsel door artrose 
te behandelen, onderzochten Riccardo Levato 
(UMC Utrecht, Utrecht Advanced In Vitro Models 
Hub) en zijn onderzoeksgroep hoe zij in vitro bot en 
kraakbeen kunnen recreëren en hoe dit functio-
neert in gewrichten. 3D-bioprinten biedt nieuwe 
mogelijkheden om levende, patiënt-specifieke 
weefsels te maken die gebruikt kunnen worden om 
medicijnen te testen. ‘We kunnen niet alleen de 
vorm van het weefsel bepalen, maar ook de 
samenstelling. Een groot voordeel is dat de printer 
werkt met verschillende soorten “inkt”. Zo kunnen 
we menselijke cellen uit bot, kraakbeen of bloedcel-
len combineren.’ Die complexiteit maakt dat dit 
model een betere representatie van het menselijk 
lichaam is dan een diermodel of de meeste andere 
in-vitromodellen. ‘Diermodellen staan te ver af van 
de menselijke fysiologie, waardoor ze geen goede 
voorspellingen kunnen doen over het effect in 
mensen. Veel klinische testen in mensen die tot 
onsuccesvolle therapieën leiden zouden daarom 
niet meer nodig zijn met betere voorspellende 
modellen.
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