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Voorwoord: De oprichting van stichting BWM

D

e stichting Biowetenschappen en
Maatschappij (BWM) werd aan het
eind van de jaren zestig opgericht, met
als doel de burger te informeren over
ontwikkelingen in de biowetenschappen. De achtergrond waartegen dat plaatsvond, is niet onbelangrijk. Het was een roerige periode. Agrarisch
Nederland onderging een drastische sanering,
bedrijventerreinen schoten als paddenstoelen uit
de grond en de verzorgende sector breidde zich
sterk uit. De welvaart nam fors toe. Dat maakte
mensen ook mondiger. Bestaande conventies gingen op de schop. De verzuilde en gesloten samenleving veranderde in relatief korte tijd in een meer
open samenleving.
Midden jaren 60 waaide de hippie- en flowerpowercultuur over uit Amerika. Hippies propageerden
een leven in harmonie met de natuur en trokken
zich terug in communes. Zij zetten zich af tegen de
kapitalistische, materialistische burgermaatschappij. De oorlog in Vietnam, de ongelijke verdeling
van welvaart en de bevoogding door de Kerk voedden de protestcultuur. Op veel plaatsen werd gedemonstreerd voor vrede en gelijke rechten. Normen
en waarden die tot dan toe vanzelfsprekend waren
geweest, werden opzijgeschoven onder begeleiding
van protestsongs. Kortom, de traditionele machtsverhoudingen stonden onder druk.
In die woelige tijd trouwden prinses Beatrix en
Claus von Amsberg met elkaar. Ook zij oriënteerden zich op de samenleving. Om meer inzicht
te krijgen in de denkbeelden van die tijd organiseerden zij een aantal ’tijdgeestbijeenkomsten’ op
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Kasteel Drakensteyn met kunstenaars, schrijvers
en musici. Ook waren er avonden waarop wetenschappers werden uitgenodigd, onder wie prof.
dr. David de Wied en prof. dr. Dick van Bekkum.
Aanleiding daartoe waren de ontdekkingen in de
genetica en de maakbaarheid van het leven die
daarachter school. Toen in 1967 de eerste berichten over de mogelijkheden van genetische modificatie aan plant, mens en dier publiek werden,
bleek de door Aldous Huxley in 1932 geschetste
nieuwe wereld (A Brave New World) dichterbij
dan gedacht. Was de samenleving voorbereid op
zo’n wereld, waarin mensen willoos waren overgeleverd aan maakbaarheidstechnologieën? Een
wereld waarin de mens speelbal is van ongeremd
experimenterende biowetenschappers? Samen
met zijn echtgenote prinses Beatrix en de wetenschappers de Wied en van Bekkum beijverde
prins Claus zich voor de oprichting van een
stichting die zich ten doel stelde om de meningsvorming te bevorderen omtrent de ontwikkeling
in de biowetenschappen en de gevolgen daarvan
voor mens en maatschappij. Dat werd de stichting
Biowetenschappen en Maatschappij. In 1985 zegt
prins Claus in een interview met het NRC: ‘Als
deze dingen voor ons nieuw zijn, dan moeten er
meer mensen in ons land zijn die er weinig of
niets van afweten, en dan is het goed dat we deze
kennis verspreiden, zodat men voorbereid is op
datgene wat de mensheid misschien te wachten
staat.’
Laten we de macht over aan wetenschappers of
bestuurders? Of nemen we, geheel in lijn met de
schuivende machtsverhoudingen, als verantwoor-

delijke en zelfbewuste burgers een plaats op de
bok, in het bijzonder als het gaat om maakbaarheid
van plant, dier of mens? Een volmondig ja was
vijftig jaar geleden het antwoord op die vraag in de
doelstellingen van de stichting en dat antwoord is
anno 2019 niet anders.

De roerige tijden
De stichting die in roerige tijden het licht zag,
maakte zelf ook onstuimige perioden door. Vanaf
de jaren zeventig ontving de stichting een basissubsidie van de Directie Wetenschapsbeleid van
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
later Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Enkele
jaren later werden deze subsidies aangevuld met
een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
In 1984 werd BWM door de Directie Wetenschapsbeleid betrokken bij de Beleidsnota ‘Integratie van Wetenschap en Technologie in de
Samenleving’ en in 1985 bij de voorbereiding van
de stichting Publieksvoorlichting over Wetenschap
en Techniek (PWT). In 1984 volgde prins Claus
oud-staatssecretaris Hendriks voor drie jaar op
als voorzitter van BWM. Er werd gewerkt aan een
intensieve samenwerking met PWT, waarvan prins
Claus ook voorzitter was. Zodoende verhuisde
BWM, dat enige tijd bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen was ondergebracht, naar PWT in Utrecht. Aan die samenwerking kwam na anderhalf jaar alweer een einde
toen de nieuwe directeur van PWT een centrale
positie van PWT in de wetenschapsvoorlichting
voorstond zonder bemoeienis met derden. In 1991
ondernamen beide besturen nog pogingen om de
samenwerking vlot te trekken, maar dat lukte niet.
Inmiddels waren beide stichtingen financieel wel
met elkaar vervlochten, waarbij PWT aan de geldkraan zat. Toen PWT de subsidie aan BWM introk,
leidde dit in 1994 tot een onvermijdelijke breuk,
waarbij BWM via overbruggingskredieten van het
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Grenzen aan de groei
Het is niet toevallig dat de Club
van Rome en de stichting Biowetenschappen en Maatschappij
een jaar na elkaar werden opgericht en dat het eerste cahier van
de stichting aan het rapport van
de Club van Rome was gewijd. Zo
schreef de redactie in het eerste
cahier ‘Commentaren op de Club
van Rome’ in 1972: ‘Het probleem
van de ontregelde groei is duidelijk aanwezig bij de groei van de
wereldbevolking. De moeilijkheid
is dat de druk hiervan overal op
aarde anders wordt ervaren, en
dat effecten van indamming van
de mensenvloed pas op langere
termijn zichtbaar worden. Wij
hopen dat deze uitgave, als
eerstgeborene van de stichting,
geen aspecten van bevolkings- of
afvalproblemen met zich mee zal
brengen, maar zinnig materiaal
mag leveren voor meningsvorming over: biowetenschappen
en maatschappij.’ Dat waren
profetische woorden, want de
bevolkings- en afvalproblematiek
zijn in de afgelopen 50 jaar alleen
maar groter geworden.
In 2015 bracht de stichting een
cahier uit over klimaatverandering en in 2016 over duurzaamheid in ontwikkelingslanden.
Daarna verschenen nog cahiers
over afvalwater (2018) en plastic
(2019). De Club van Rome liet
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in 2018 ook weer van zich horen.
Wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven kwamen
opnieuw bijeen in Rome en bogen
zich over min of meer dezelfde
vragen als een halve eeuw geleden.
De destijds voorspelde catastrofe
liet weliswaar nog even op zich
wachten en grondstoffen raakten
minder snel op dan verwacht, maar
erger dan vijftig jaar geleden is
daar nu ook bodemerosie, plastic
soep en last but not least opwarming van de aarde bijgekomen.
Een kwart van het land dat door de
mens wordt gebruikt is inmiddels
aangetast door kaalslag, mest of
erosie. En boven dat land – boven
zee is dat minder – is de temperatuur al meer dan 1,5 graad Celsius
gestegen ten opzichte van de preindustriële tijd.
Het kantelpunt voorbij
Is het tij nog te keren? De Nederlandse bioloog Marten Scheffer
werkte in 2007 mee aan het cahier
Water: ‘Biologisch evenwicht is
soms net als een lichtschakelaar.
Je kan er langzaam steeds harder
tegenaan duwen zonder dat er
iets spannends gebeurt. Maar op
een bepaald punt is één piepklein
zetje voldoende om de schakelaar
te laten omklappen. Of in termen
van de aquatische ecologie: om
een helder meer te veranderen in

een troebele soep. Alleen, in de
natuur krijg je die schakelaar
niet meer zo gemakkelijk in zijn
oorspronkelijke stand.’
Wat kunnen we doen om de
door mensen veroorzaakte
CO2-uitstoot te neutraliseren
en daarmee de klimaatdoelen
te halen? In 2006 werd door
het milieuprogramma van de
Verenigde Naties (UNEP) de Billion Tree Campaign opgezet met
als doel een miljard bomen te
planten. In 2016 was dit doel al
uitgegroeid tot 14,6 miljard te
planten bomen. Op 5 juli 2019
verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Science een artikel
van Zwitserse wetenschappers
die uitkwamen op 1000 miljard
(1.000.000.000.000) bomen om
de CO2-uitstoot tegen te gaan.
Zij analyseerden 80.000 satellietfoto’s en vonden de noodzakelijke ruimte in de VS, Canada,
Australië, Brazilië, Rusland en
China. Het planten van 1000
miljard bomen in deze gebieden
is een onwaarschijnlijk vooruitzicht als je bedenkt dat de
grootste tropische bosgebieden
ter wereld op dit moment alleen
maar kleiner worden door massale houtkap ten behoeve van
grazende runderen, soja-akkers
en oliepalmplantages.

Met haar
cahiers
begeeft
Biowetenschappen en
Maatschappij
zich in het oog
van de orkaan

Walree Prijs voor wetenschapscommunicatie,
onder meer voor zijn werk aan de cahiers van
BWM. Prins Friso trad in 2006 toe tot het bestuur
als vicevoorzitter. Net als prins Claus had hij een
brede belangstelling voor de wetenschap en was
hij bijzonder betrokken bij de doelstellingen van
de stichting. Dit cahier is een eerbetoon aan prins
Claus en prins Friso.

Preventiefonds bij het Integraal Kankercentrum
Rotterdam terecht kwam. Daarnaast kreeg BWM
aanvullende subsidies voor projecten zoals voor de
onderwerpen HIV-infectie (programmacommissie
coördinatie Aids-onderzoek) en Prionen (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport). In 1998 ging het Preventiefonds op in Zorgonderzoek Nederland (ZonMw), dat destijds geen
gelden voor projecten op het gebied van publieksvoorlichting ter beschikking had.
Er volgden nog drie verhuizingen, eindigend
in een zelfstandig pand in Woerden, voordat met
een consistente financiering van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
in NWO/ZonMw een definitieve gastheer werd
gevonden die de stichting zijn onafhankelijkheid
liet behouden. Het convenant voor de onderbrenging van de stichting werd getekend in 2003 in
aanwezigheid van zijne Koninklijke Hoogheid
prins Willem-Alexander. In 2006 nam Dick van
Bekkum na 15 jaar afscheid als voorzitter van
BWM. Van Bekkum kreeg in 2009 de KNAW Van

De werkwijze en reikwijdte
De stichting publiceert al vanaf het begin cahiers:
toegankelijk geschreven publicaties, die geen
uitgekristalliseerde kennis brengen maar die ook
nadrukkelijk wegblijven van de hype. Met zulke
cahiers begeeft de stichting zich in het oog van
de orkaan. Ze wil de samenleving informeren
opdat mensen zelf kunnen meesturen op weg
naar een zich nog steeds vernieuwende toekomst.
Want wat staat ons na de stormachtige ontwikkeling van de biowetenschappen van de afgelopen
vijftig jaar nog allemaal te wachten op het gebied
van artificiële intelligentie, robotica, ‘big data’ en
ondoorzichtige algoritmen die uit de data-analyses
voortvloeien?
Wie de 50-jarige oogst aan cahiers over uiteenlopende onderwerpen ziet, zal zich realiseren dat de
ontwikkelingen op biomedisch gebied breed van
aard zijn en dat ze in hun consequenties sterk met
elkaar verweven zijn. Ze raken heel direct mens,
plant en dier en het klimaat waarbinnen alles leeft.
Verheugend is het om vast te stellen dat het stichtingsbestuur in de afgelopen jaren telkens mensen, met name gedreven wetenschappers, vond
die bereid waren om via de cahiers het publiek te
informeren. In het licht van de moderne media zullen we de wijze van informeren wellicht moeten
bijstellen, maar de doelstelling die de oprichters
van BWM voor ogen stond, blijft onverminderd
overeind. Belangrijk is ook dat de cahiers discussies niet uit de weg gaan en soms zelfs bewust
initiëren.
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Een voor de hand liggende vraag: welke doelgroepen heeft BWM met haar inspanningen
bereikt en in hoeverre zijn haar doelstellingen
gerealiseerd? Lange tijd waren leerlingen uit de
bovenbouw van het havo/vwo een uitgesproken
doelgroep. Er werden daartoe vaak lesbrieven en
lesprogramma’s aan de cahiers gekoppeld. Door
ontwikkelingen in het onderwijs is die doelgroep
niet meer zo prominent. Voor profielwerkstukken
worden de cahiers nog wel gebruikt en docenten
biologie waarderen de cahiers als ondersteuning
voor hun lessen. Naast verspreiding naar abonnees worden de gedrukte cahiers ook los verkocht
en digitaal via PDF gratis ter beschikking gesteld.
Sommige cahiers zijn door partners en kennisinstellingen op grote schaal verspreid naar huisartsen, apothekers en leraren.
Ook BWM wordt in deze tijd regelmatig geconfronteerd met de vraag of zij het publiek niet, meer
dan tot nu toe, langs de digitale snelweg moet
benaderen. De transitie van analoog naar digitaal
is een opgave waar de stichting aan werkt door
middel van online dossiers, online marketing en
een verbeterde website. Ook dit jubileumcahier
verschijnt in een analoge én digitale vorm. In
een achttal hoofdstukken wordt gereflecteerd
op onderwerpen die representatief zijn voor de
uiteenlopende thema’s die in de afgelopen 50 jaar
door BWM zijn behandeld. Dat betreft zowel brede
‘groene’ thema’s als voedsel, natuur en klimaat,
als de thema’s die gaan over gezondheid: preventie, gepersonaliseerde medicijnen, hersenen en
gedrag, infectieziekten, en genetica.
In elk hoofdstuk laten we ten minste twee
wetenschappers aan het woord, een gerenommeerde wetenschapper betrokken bij het bestuur
van BWM, en een jongere collega uit het veld. Zij
kijken voor ons terug naar de afgelopen 50 jaar en
kijken in de glazen bol van de toekomst. Elk hoofdstuk bevat een kader met opvallende citaten uit
cahiers, die over dit onderwerp zoal zijn versche-
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nen. Zij geven een kijkje in het tijdsbeeld van toen.
Deze hoofdstukken omlijsten we met een verhaal over wat wetenschap nu eigenlijk is en hoe we
daar over kunnen communiceren met het algemeen publiek. Hiervoor laten we wetenschappers
en wetenschapsjournalisten aan het woord. De
overtuiging is dat als iedereen snapt hoe wetenschap werkt en kennis tot stand komt, men ook
beter aanvoelt dat er een grensvlak is van weten
en niet weten, dat wetenschap meer is dan een
mening.
Lees meer over meten en weten in het kader op pg. 115.

1 	Inleiding: wat is
wetenschap?

Kritische
stemmen
trekken de
objectiviteit
van de
wetenschap
steeds vaker
in twijfel

Biowetenschappers proberen inzicht te krijgen in
hoe de natuur en de wereld om ons heen werkt en
hoe wij zelf in elkaar zitten. Hierbij bouwen we
steeds in kleine stapjes voort op bestaande kennis of gangbare hypotheses richting de ‘waarheid’,
waarbij de waarheid is gedefinieerd als objectieve
feitenkennis. De objectiviteit van de methoden
die wetenschappers hiervoor hanteren en ook
hun eigen belangeloosheid worden door kritische stemmen uit de samenleving steeds vaker in
twijfel getrokken. Dat tast de geloofwaardigheid
van de wetenschap aan. Daarom is het belangrijk
dat mensen weten hoe wetenschappelijke kennis
tot stand komt. Wanneer er gezegd wordt “Wetenschap is ook maar een mening”, dan gaat het vaak
over onderwerpen op het grensvlak van weten
en niet-weten, van feiten en opvattingen. De ene
wetenschapper zegt dit, en de andere zegt dat. En
dat klopt ook, want we zijn er vaak nog niet helemaal uit.

2

Preventie

Onder de noemer preventie heeft BWM veel
cahiers uitgebracht. De bijdrage die vaccinaties in
de afgelopen 50 jaar hebben geleverd aan betere
gezondheid en minder sterfte kan moeilijk worden
overschat. Ofschoon de weerstand tegen vaccinaties toeneemt en sommige infectieziekten weer
aan een opmars bezig zijn, zijn infectieziekten
als belangrijkste doodsoorzaak al lang ingehaald
door de zogenoemde welvaartsziekten. ‘Preventie
is nooit klaar’, wordt in dit hoofdstuk gesteld. ‘Bij
preventie richt je je steeds op het grootste probleem. Als dat is opgelost, dan is er weer een nieuw
grootste probleem.’ Dat zijn nu de longziekten en
de hart- en vaatziekten. Jaarlijks sterven 35.000

Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Door deze drie onderwerpen aan te
pakken, kan de gezondheid van veel Nederlanders
verbeteren.

3

Voeding

Om de aarde leefbaar te houden, zo wordt in dit
hoofdstuk betoogd, moeten we toe naar een nieuw,
meer duurzaam systeem van voedselproductie. Het
huidige systeem heeft zijn grenzen bereikt. Maar
om een ingrijpende transitie te doen slagen moet
de consument meebewegen. Zo ver is het nog niet.
De markt voor vleesvervangers is wel groeiend en
krijgt steeds meer aandacht van multinationals,
maar in verhouding met de vleesmarkt is die van
de vleesvervangers maar een kleine speler, nog
geen 2 procent van het totaal. Bij de opgave om de
tien miljard monden van de toekomst te voeden,
zullen we echt alle zeilen moeten bijzetten.

4

Infectieziekten

Rond de jaren 70 dacht men dat epidemieën van
besmettelijke infectieziekten grotendeels tot het
verleden behoorden. Goede hygiëne, gezonde voeding, vaccinaties en antibiotica hadden hun werk
gedaan. Er waren nog wel haarden van tuberculose,
polio en syfilis, maar de angst voor pest, pokken en
lepra was vrijwel verdwenen. Hoe anders was de
situatie enkele decennia later toen aids de wereld
overtrok, gevolgd door vogelgriep, SARS en ebola.
En door toenemende resistentie van de tuberculosebacterie en de malariaparasiet tegen de gebruikelijke middelen zijn deze ziekten weer aan een
opmars bezig. Infectieziekten zullen er altijd zijn,
al was het maar omdat de verwekkers mee-evolueren en ons immuunapparaat daar niet meteen een
antwoord op heeft.

kwartaal 3-4

2019

jubileumcahier

7

5

Natuur

Over de manier waarop de mens omgaat met de
natuur is de laatste decennia veel gediscussieerd
en BWM heeft hier ook veel aandacht aan besteed.
Over dit onderwerp verschenen de laatste jaren
veel cahiers, waaronder één over het natuurbeheer
in onder andere de internationaal bejubelde
Oostvaardersplassen, en één over plastic, met
name de plasticbergen op land en de plastic soep
op zee. Wat doen we om die natuur te beschermen?
Moeten we tot in detail beheren, met kunstmatige
grondwaterstanden, tevoren gedefinieerde doelsoorten en periodieke evaluaties, of laten we de
zaak de zaak en zien we wel wat ervan komt? Voor
beide opties zijn valide argumenten. Het einde van
die discussie is nog niet in zicht.

6

Het genoom

Gentechnologie is een spraakmakende technologie met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. De
genetica loopt dan ook als een rode draad door de
cahiers van BWM. Het gesleutel aan menselijke
genen is altijd gericht geweest op het verbeteren
van de gezondheid van het individu, maar wat als
we, net als bij dieren en planten, dat uitgangspunt
niet meer scherp voor ogen houden? Als we er
naar streven erfelijke ziekten uit te bannen, zal
niemand daar veel moeite mee hebben, maar als
we menselijke eigenschappen willen verbeteren
wordt het ethisch problematisch. Er is dan ook
geen cahier over dit onderwerp waarbij niet een
ethicus aan het woord kwam.

8

kwartaal 3-4

2019

jubileumcahier

7

Personalised medicine

Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, afgestemd op de genetische kenmerken van de patiënt,
staat al jaren op het verlanglijstje van wetenschappers. Pillen op maat was 15 jaar geleden het eerste
cahier van BWM over dit onderwerp. Dat heette
toen nog een jonge, veelbelovende tak van wetenschap: de farmacogenetica. De farmacogenetica
bestudeert de relatie tussen de reacties van de
individuele patiënt op geneesmiddelen en zijn
genetische constitutie. Als medicijnen zo gemaakt
kunnen worden dat met die genetische verschillen rekening wordt gehouden, kan van tevoren
worden bepaald of een middel voor een individuele patiënt wel of niet geschikt is en kunnen
ziekten doelgerichter worden behandeld. Zo ver is
het nog niet, maar wens en werkelijkheid zijn voor
onderdelen van de geneeskunde de laatste jaren
wel dichter bij elkaar gekomen, vooral door de
combinatie van stamcel- en gentechnologie.

8

Hersenwetenschappen

Als er één orgaan is dat mensen bezighoudt dan is
het wel de zetel van onze gedachten, gevoelens en
gedrag, de hersenen. Maar net als alle andere organen kunnen hersenen ziek worden door infecties,
gezwellen, vaatafwijkingen, degeneratie enz. Er
is veel meer bekend over ziekten als dementie of
multiple sclerose dan 50 jaar geleden, vooral door
vorderingen in de beeldvormende diagnostiek, de
immunologie en de genetica, maar over de onderliggende mechanismen tasten we grotendeels nog
steeds in het duister.

9

Klimaat

Dit is misschien wel het meest verontrustende
thema. Vijftig jaar geleden was dit nog geen issue.
Wel maakte men zich zorgen over uitputting van
grondstoffen, milieuvervuiling en de wereldvoedselproblematiek. Ook was er in de jaren 80 de zure
regen, maar een mondiale temperatuurstijging
was iets waar alleen een paar meteorologen zich
zorgen over maakten. Maar de temperaturen op
aarde bleven stijgen. Een eerste oproep voor een
concrete reductiedoelstelling kwam tijdens de
Conferentie van Toronto in 1988. Wetenschappers
en politici uit 48 landen riepen op tot een reductie
van de CO2-emissies met 20 procent tegen 2005.
In 1997 volgde het protocol van Kyoto, waarin
voor het eerst in de geschiedenis de grote industrielanden met elkaar concrete reductiedoelstellingen stelden voor zes broeikasgassen. In 2015
volgde de overeenkomst van Parijs, waarbij maar
liefst 195 landen het eens werden over een ambitieus, bindend mondiaal klimaatakkoord. Maar
twee jaar later maakte president Trump bekend
dat de Verenigde Staten zich terugtrokken uit het
klimaatakkoord van Parijs. Ondertussen steeg de
temperatuur overal op aarde naar recordhoogte,
ook in Alaska, waar op 5-7-2019 32,2 graden Celsius
werd gemeten, waar het normaal in die tijd van het
jaar 18 graden is.

10 	Epiloog: wetenschaps
communicatie
De afgelopen vijftig jaar hebben meer dan voldoende hete hangijzers in de wetenschapscommunicatie en -journalistiek voortgebracht: voor- en
nadelen van genetische modificatie, vermeende
risico’s aan vaccinatie, de verandering van het klimaat onder invloed van de mens... Maar daarover
rapporteren is een vak apart. In de praktijk komt
het erop neer dat wetenschapsjournalisten de party
poopers zijn, die komen vertellen dat de werkelijkheid wat genuanceerder is dan de snelle leuk-omte-weten-berichtjes suggereren. Soms voelt dat wel
als vechten tegen de bierkaai, maar wetenschap is
nu eenmaal eerder gestolde twijfel dan spectaculair
nieuws. Tegelijk heeft nog maar een beperkt aantal
kranten of omroepen nog een serieuze wetenschapsredactie. Volop werk aan de winkel dus, ook
voor BWM.
De redactie
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1968

3.530.000.000
De wereldbevolking
telt zo’n 3,5 miljard
zielen. De bevolkingspiramide is breed aan
de onderkant (veel
kinderen) en smal
bovenin (weinig
bejaarden).
man

vrouw

1973

Geboortebeperking
g
China en India
beginnen met
geboortebeperking..
China kiest voor
één-kind-politiek;
India probeert vaders
over te halen tot
sterilisatie met als
cadeau een
transistorradio.
io.

1977

1

Geen geknutsel!
pers,
Verontruste wetenschappers,
oor
verzameld in de Bond voor
ders
Wetenschappelijke Arbeiders
enen het Verbond van Weteners,
schappelijke Onderzoekers,
verzetten zich tegen
‘genetische manipulatie’:’:
knutselen met DNA.

1
1977

1971

Plan-Mansholt
De Europese Unie accepteert de
plannen van commissaris Sicco
Mansholt om de Europese
landbouw radicaal te moderniseren. Kleine familieboerderijen
moeten plaatsmaken voor
grootschalige en rationeel gerunde
bedrijven.

1968

De Club van Rome
wordt opgericht, door
Europese wetenschappers,
om hun bezorgdheid over
de toekomst van de wereld
voor het voetlicht te
brengen. Vier jaar later
brengt de Club het rapport
Grenzen aan de Groei uit.

1975

Asilomarconferentie
Wetenschappers
discussiëren over de
risico’s van recombinant DNA,
en komen een
tijdelijk moratorium
overeen.

1975

1969

1976

1973

Eerste DNArecombinatie
recombinatie
Stanley Cohen
Stanley
en Herbert Boyer
recombineren
bacteriële genen.

1969

Stichting Biowetenschappen en
Maatschappij
wordt opgericht.
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1969

1978

Eerste
y
reageerbuisbaby
Louise Brown
wordt geboren.

Autogordel
Dragen autogordel
wordt verplicht.

Apollo 11
zet de eerste mens
op de Maan.

1968
6

MRI
Introductie
MRI-scanner.

1970
7

1971

1972
7
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1973
7

1974
1

Fluoridering
Wetsvoorstel uit
1973 om
drinkwater te
fluorideren wordt
ingetrokken.

1975

1976

11978
197
19
9778
9

Octrooi op leven
Octrooi op
genetisch
veranderde
naakte muis om
kanker te kunnen
bestuderen.

1977

1978

1979

1980

Pokken
Wereld wordt
pokkenvrij
verklaard.
Vaccineren
wordt gestaakt.

1980

1985

1990

4.800.000.000
De wereldbevolking
telt bijna 5 miljard
zielen, twee keer
zoveel als in 1950.

Screening
Start landelijke
invoering
bevolkingsonderzoek borstkanker.

1988

man

Homeopatie
ontmaskert
Jacques Beneviste
die een wetenschappelijke basis
voor homeopathie
claimde.

vrouw

1981

Milieuverontreiniging
g
mplete
In Dordrecht wordt een complete
nieuwbouwwijk gesaneerd na de
e
ontdekking van ernstige
n de
bodemverontreiniging in
Merwedepolder.

1990

Stier Herman
In Nederland wordt
het eerste genetisch
gemodificeerde rund
geboren, met een
humaan gen voor
lactoferrine.

1986

Deltawerken
Met de stormvloedkering
in de Oosterschelde zijn
de Zeeuwse Deltawerken
voltooid.

1982

Recombinant-insuline
Menselijk insuline
wordt met bacteriën
geproduceerd.

1990

‘Aids-medicijn’
Artikel over nieuw
‘aids-medicijn’ in
wordt
ingetrokken.

1990

1986

1983

Multiresistentie
Eerste MRSAuitbraak in een
Nederlands
ziekenhuis.

HIV/AIDS
H
HIV
HIV-virus, veroorzaker van aids,
oorz
wordt ontdekt.
wo

1983

PCR
Conc
Conceptie
van de
polymerasekettingreactie.

1981

1982

1983

1984

1986

1986

1987

Internet
Begin van het
moderne internet
met eenvoudige
in Zwitserland
ontwikkelde
browser.

1990
199

Tsjernobyl
In Tsjernobyl
(Oekraïne) ontploft
een kerncentrale.

1985

1991

Energie
Koude kernfusie
blijkt een illusie.

Mens
Menselijk
M
e
g
genoom
Genoomproject
Genoomp
–
met een pri
prijskaartje
van $20 miljard –
wordt gelanceerd.

1988

1989
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1992

Communicatie
Eerste mobieltje
komt op de
consumentenmarkt.

1991
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1992

1993

11Lorem

i
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m ipsum

1998

5.900.000.000
De VN schatten de
wereldbevolking op
5,9 miljard, met
een jaarlijkse groei
van 1,33%.

man

2004

Rookverbod
Roken in openbare
are
ruimten wordtt
verboden.

vrouw

2006

22003
003

2000

Millenniumdoelstellingen
Regeringsleiders van 189
landen ondertekenen de
United Nations Millennium
Declaration.

1995
199

Verzet tegen
t
lactoferrine
lactofe
Gene
etisch gemodificeerd
gem
Genetisch
lacto
lactoferrine
oferrine iin zuigelingenvoeding
genvoedin stuit op
groot verzet.
v

1999

1996

Klonen dier
Dolly, ‘s werelds
eerste gekloonde
schaap, haalt de
voorpagina’s van alle
kranten.

1994

1995

Uitbraak
vogelgriep
in Nederland;
30
miljoen kippen
worden geruimd.

Daarmee verbinden zij zich
aan het behalen van de
millenniumdoelstellingen,
bedoeld om wereldwijde
armoede uit te bannen.

1996
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Gentherapie
Doodzieke
vrijwilliger Jesse
Gelsinger sterft
na een klinische
studie met
gentherapie.
Jesse leed aan
een erfelijke
leverziekte gelinkt
aan het X-chromosoom.

1998

1999
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Klonen mens
Amerikaanse
onderzoekers
claimen voor het
eerst een menselijk
embryo te hebben
gekloond.

2001

Wikipedia
gaat van start.

2006

Stamcellen
Het is nu mogelijk
om ‘induced
pluripotent stem
cells’ (iPSCs) te
maken.

2003

Multiresistentie
De eerste bacterie
die volledig resistent
is tegen alle
gangbare antibiotica.

2006

Bomen tegen
klimaatverandering
United Nations
Environment
Programme (UNEP)
zet Billion Tree
Campaign op met als
doel een miljard
bomen te planten.

2001

Menselijk genoom
Celera en HGP maken de
volgorde van het humane
genoom bekend. Het is naar
zeggen voor 99% compleet.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2017

7.500.000.000
De wereldbevolking
telt nu meer dan 7,5
miljard zielen. Dat is
drie keer zoveel als in
1950. De vorm van
de piramide
verandert sterk: we
worden ouder!

man

vrouw

2014

2008

Klimaatverandering
Atmosferisch CO2-gehalte het
hoogst in 800.000 jaar, tonen
luchtbellen in Antarctisch ijs
aan.

2018

Klimaatopwarming
De grootste gletsjer van
Antarctica breekt af, het
begin van een reeks.

2010

Antibiotica
Wereldwijd is het
antibioticagebruik
sinds 2000 met 40%
gestegen.

2018

De Club van Rome
Wetenschappers, politici
en mensen uit het
bedrijfsleven buigen zich
over min of meer dezelfde
vragen als 50 jaar
daarvoor.

Preventieakkoord
ventieakkoord
Een Nationaal
Preventieakkoord
wordt gelanceerd
tegen roken, alcohol
en overgewicht.

2013

Human Brain Project
gelanceerd door EU.

2019

2013

DSM5
wordt gepubliceerd:
de diagnostische en
statistische
s
handleiding
van psychische
stoornissen.

2008

Bouwen met DNA
Het lukt onderzoekers
van het Amerikaanse
J. Craig Venter Institute
om het volledige DNA
van de kleine bacteriesoort 
 in het
laboratorium na te
bouwen.

2007

2008

2013

‘Derde ouder’
Menselijk mitochondriaal
M
DNA (mDNA)
wordt overbracht
in menselijke embryo’s.

2009
0

2010
0

2011
0

22012

2013

2014

Bomen tegen
klimaatverandering
‘Duizend miljard
bomen nodig om
klimaatverandering
tegen te gaan’, schrijven
Zwitserse wetenschappers in .

2015

CRISPR-Cas
maakt het mogelijk om
nieuwe DNA-fragmenten in te brengen op
elke gewenste plek in
het DNA.

2015

2019

Sustainable Development Goals vervangen
de Millenniumdoelstellingen
uit 2000.

2015
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en Maatschappij
bestaat 50 jaar.

2017

jubileumcahier

2018

2019
2019

13

Wetenschap is het verwerven van kennis waarbij we steeds
in kleine stapjes voortbouwen op bestaande kennis, richting
de waarheid. En waarbij elke wetenschapper droomt om iets
te ontdekken wat nog niet is, en elke ingenieur om iets te
bouwen dat nog niet bestaat.

1

Inleiding: wat is
wetenschap?
£ £ astrid van de graaf

In het Hubrecht Instituut, het Utrechtse bolwerk voor ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoek,
ontmoeten we hoogleraar moleculaire genetica Hans Clevers die al vele wetenschappelijke
doorbraken op zijn naam heeft staan. Melanie Peters schuift aan. Zij is directeur van het
Rathenau Instituut en houdt zich al ruim dertig jaar bezig met onderzoek en debat over de impact
van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. In een tijd waarin nepnieuws
floreert en wetenschap als ook maar een mening wordt bestempeld, buigen we ons over de vraag:
Wat is wetenschap eigenlijk?

‘B

iowetenschappers proberen inzicht
te krijgen in hoe de natuur en de
wereld om ons heen werkt en hoe wij
zelf werken,’ trapt Clevers af. ‘Maar
dat is niet dé waarheid, dat heb ik geleerd van
wetenschapsfilosofen, maar wel de beste benadering.’ Hierbij bouwen we steeds in kleine stapjes
voort op bestaande kennis of gangbare hypotheses
richting de ‘waarheid’. Dit geldt voor de natuurwetenschappen die kwantitatief kunnen meten aan
concrete natuurverschijnselen.
Wetenschap is het verkrijgen van kennis. Maar
de wetenschappelijke methode van vraag formuleren, hypothese opstellen en experimenteel toetsen,
is niet helemaal de weg die Clevers hiervoor volgt.
‘Zo zien veel mensen en ook wetenschappers de
wetenschap. Maar zo werken wij hier in ieder geval

niet. Ten eerste is die hypothese vrijwel altijd fout,
en ten tweede zitten de menselijke hersenen zo in
elkaar dat wanneer je eenmaal een hypothese hebt
opgesteld, je alleen nog maar dingen ziet die dat
bevestigen.’
De biologie heeft niet zoals de natuurkunde een
aantal knoertharde natuurwetten waarmee van
alles te verklaren is. ‘We zijn eigenlijk historici. We
proberen te ontrafelen hoe biologische processen
tot stand zijn gekomen. In de evolutie hebben onze
verre verre voorouders steeds voor een nieuwe uitdaging gestaan, bijvoorbeeld toen ze van het water
het land opgingen en ineens zuurstof uit de lucht
moesten halen. Wij proberen te ontrafelen hoe
de evolutie dit probleem ooit door trial-and-error
heeft opgelost. Vaak ontstaan dingen maar één
keer, maar soms ook tien keer. Er zijn bijvoorbeeld
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De wetenschappelijke methode
Wetenschap volgens Wikipedia
is: ‘de systematisch verkregen,
geordende en verifieerbare
menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van
kennisverwerving alsmede
de gemeenschap waarin deze
kennis wordt vergaard. Deze
gemeenschap heeft haar eigen
wetenschappelijke methodes
en conventies.’
Hmmm. Die gemeenschap
deelt maar één conventie:
pogen zo objectief mogelijk
te zijn. Maar de wetenschappelijke methodes, en daarmee
de mogelijkheid om ‘harde’
conclusies te trekken zijn juist
heel divers. De conclusies van
een historicus kunnen niet
even ‘hard’ zijn als die van een
fysicus. Een historicus interpreteert bronnen als verhalen,
documenten en oude artefacten. Een fysicus daarentegen

kan experimenten doen waarin
alle omstandigheden tot vele
decimalen achter de komma zijn
gedefinieerd, om vervolgens iets
te veranderen en dan te meten
wat er gebeurt, en dat een aantal
keren achter elkaar. Natuurlijk
volgt ook dan een interpretatie
van wat de bevindingen betekenen, maar ze zijn herhaalbaar en
kunnen precies worden getoetst
door andere fysici. Dat is wat men
een ‘exacte wetenschap’ noemt.
Een socioloog, die menselijk
gedrag probeert te duiden, kan
wel proberen om situaties in
een laboratorium na te bootsen
en gedrag te meten, of grote
groepen mensen vragenlijsten
in laten vullen, maar ook dan is
er sprake van een zeer complex
systeem, al was het maar omdat
het onderwerp (de deelnemende
mensen) niet gelijk en niet
constant is. Statistiek loslaten

op de resultaten helpt, maar dan
nog blijkt regelmatig dat op deze
manier verkregen bevindingen
later niet te herhalen zijn. Ook in
de levenswetenschappen (biologie, farmacologie, biomedische
wetenschap), die vaak als ‘exact’
worden omschreven, is er sprake
van zeer complexe modelsystemen, waarvan je je af kan vragen
hoe goed ze de ‘werkelijkheid’
benaderen of voorspellen.
De mate waarin we op grond van
wetenschappelijke bevindingen
ook voorspellingen kunnen doen,
hangt dan ook af van het wetenschapsveld. Vrijwel geen enkele
econoom heeft de recente crisis
aan zien komen. Economie is een
sociale wetenschap, economisch
succes is voor een zeer groot
deel afhankelijk van menselijke
emotie. Klimaatvoorspellingen
veranderen steeds omdat het klimaat nu eenmaal een zeer com-

tien verschillende soorten ogen, die allemaal goed
werken.’
Kortom: een bioloog kan niet als een Einstein
op een stoel gaan zitten, een vraag stellen, hypothese formuleren en dan oplossen, vindt Clevers.
Een bioloog moet kijken hoe de natuur in elkaar
zit. ‘Het mooie is, als je het dan gevonden hebt,
blijkt het uiteindelijk altijd buitengewoon simpel
te zijn. CRISPR-Cas bijvoorbeeld, is een heel simpel mechanisme dat misschien al een miljard jaar
bestaat.’
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plex systeem is. Zelfs het lokale
weer laat zich slecht voorspellen. Maar dat de wereldbevolking groeit, de aarde opwarmt,
de CO2-uitstoot toeneemt, zijn
feiten, gebaseerd op metingen.
De vraag is alleen ‘houden ze
ook verband met elkaar? en zo
ja, in welke mate en hoe zeker
zijn we daarvan?’
Zijn al deze feiten nu reden om
wetenschap dan als ‘ook maar
een mening’ te kwalificeren?
Nee, natuurlijk niet. Maar het is
wel heel belangrijk om open te
zijn over die onzekerheden van
wetenschappelijk onderbouwde
conclusies. Een al te stellige
bewering die later moet worden
teruggenomen ondermijnt het
vertrouwen, dat volgens een
oude uitdrukking te voet komt,
maar te paard gaat.
Bas Defize, bestuurslid BWM

Model van de werkelijkheid
Melanie Peters, opgeleid als Wageningse landbouwkundig ingenieur en bedreven in de wetenschapsfilosofie, vindt wetenschap eerder een vorm
van kennis. Er zijn meerdere vormen van kennis.
Peters herinnert zich nog uit de tijd dat ze directeur was bij Studium Generale en dat Clevers een
lezingenserie over wetenschapsfilosofie opende.
‘Je vertelde dat je op de werkvloer moest zijn om
te weten of iets klopt of niet. Dat vonden mensen
heel vreemd, want je kan toch in de boeken kijken

Onze kennis
is slechts
een model
van de
werkelijkheid

of in wetenschappelijke tijdschriften of iets klopt.
Maar de mens heeft natuurlijk veel meer zintuigen
tot zijn beschikking om uit te zoeken of iets wel of
niet klopt.’
Dat boeken de waarheid verkondigen, is inderdaad een hardnekkige misvatting, vindt Clevers.
‘Ik zie het nog steeds bij mijn studenten en aio’s.
Wanneer iets gedrukt staat, kun je er niet meer aan
tornen. Maar wanneer ze bij ons komen, blijkt het
vaak heel anders te zitten. Bijna 90 procent van wat
in onze leerboeken staat, zit net even anders of is al
weer achterhaald. Dat vinden ze best verwarrend.‘
‘Het klopt ook meestal niet,’ bevestigt Peters, die
als ingenieur ingepeperd heeft gekregen dat onze
kennis slechts een model is van de werkelijkheid.
‘En dat model voldoet of het voldoet niet. Of het
voldoet in bepaalde situaties wel en voor andere
situaties niet. We weten nu eenmaal heel veel niet.
En dat moet tot bescheidenheid leiden en ook tot
wijsheid om te wegen in hoeverre jouw vindingen
toegepast kunnen worden in de praktijk.’ Peters
vindt dat kennisvergaring en -verspreiding niet
alleen maar dienend is. ‘Maar besef je, het is nooit
de waarheid en dat is ook niet het uitgangspunt.
Het uitgangspunt is: kan ik verantwoordelijk
zijn en als ik bedoeld of onbedoeld ingrijp in de
werkelijkheid, kan ik uitleggen op basis waarvan?
Heb ik richtlijnen hoe ik dat democratisch en met
wijsheid kan doen?’
Beste praktijken
We zijn ook veel kennis kwijtgeraakt en ontleerd,
bespeurt Peters. Vooral heel veel praktische kennis. ‘In Wageningen hadden we het altijd over
good agricultural practices, de Goede Landbouw
Praktijken. Zo wist je wat het beste moment was
om een bestrijdingsmiddel in te zetten, afhankelijk van droogte, ontwikkeling van de plant, etc.
Gewoon goede protocollen voor de praktijk. Dat is
onder invloed van wereldhandelsverdragen en de
Europese unie die wilde uniformeren verdwenen.

Alleen wetenschappelijke bewezen methoden zijn
toegestaan.’ Peters vindt dat een slechte ontwikkeling. Beste praktijken zijn ook een vorm van kennis, net als wetenschap. ‘Ik ben echt bang voor een
academisering van het maatschappelijk leven.’
In de ziekenhuispraktijk is dat eveneens zo. Clevers herinnert zich nog van zijn tijd als coassistent
in de jaren 80 dat het gewoon was om te luisteren,
te kijken en te vragen. ‘Tegenwoordig stop je een
patiënt in een scanner en vraag je labanalyses aan.
Huisartsen luisteren nog of het piept of kraakt in
de longen, maar voor de klinische blik is grotendeels meetapparatuur in de plaats gekomen. Maar
het is wel beter dan vroeger,’ vindt Clevers.
‘We hoeven de praktijkkennis ook weer niet te
romantiseren,’ reageert Peters. De boer deed misschien ook wel heel domme dingen. ‘We moeten
die beste praktijken zeker blijven bevragen, maar
het hoeft niet allemaal vervangen te worden door
wetenschap.’
Is er één waarheid?
Volgens Clevers is er een groot verschil tussen een
bioloog die wil ontdekken hoe iets werkt wat er al is
en een ingenieur die iets wil maken wat er nog niet
is. ‘Een ingenieur is meer als een kunstenaar, die
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creëert iets nieuws. Er zijn wel tien goede ontwerpen voor een brug te bedenken. Bij ons is er maar
één oplossing, bijvoorbeeld DNA is DNA en dat is de
erfelijke code, een ander antwoord is niet mogelijk.’
‘Maar DNA beschrijft niet wat er in de cel zit,’
antwoordt de wetenschapsfilosoof Peters. ‘Het is
maar net wat je er in ziet. In de afbeelding What is
on a man’s mind van Freud of in de afbeelding van
de jongedame of de heks, kun je verschillende dingen zien. Dus wat is waarheid? Het is allebei waar,
je licht er alleen iets anders uit.’
Hoewel de bioloog en de ingenieur het niet eens
worden of er één waarheid is, kunnen ze zich samen
nog wel verkneukelen over hoe natuurkundigen
naar levensprocessen kijken, biomoleculen nabouwen en proberen te bedenken hoe dat dan werkt. ‘Ze
nemen een momentopname, maar ze vergeten dat
het draait om groei en ontwikkeling,’ zegt Peters.
Ontdekkingsreis
Ontdekken hoe de natuur werkt, is volgens Clevers
één groot avontuur. Vergelijkbaar met een ontdekkingsreiziger die voor het eerst Afrika binnentrekt,
ongewis wat hij daar zal aantreffen. Clevers loopt
in zijn onderzoek ook graag altijd een beetje voor
de troepen uit. ‘We werken ook in een gebied waar
nog heel weinig bekend is. Dat is voor veel mensen oncomfortabel, want als je in een experiment
iets ziet gebeuren, dan weet je niet of het echt is,
of het herhaalbaar is, waar het vandaan komt en
of het überhaupt belangrijk is.’ En er valt nog veel
te ontdekken: 99 procent van de biologie is nog
niet bekend, schat Clevers. ‘Ik denk dat we van ons
genoom, de DNA code die al bijna 20 jaar op de
computer staat, dat we daar misschien 0,1 procent
van kunnen interpreteren. Er zitten nog heel veel
codes in verstopt die we nog niet kennen, denk
maar aan wat eerst junk-DNA heette.’
Peters knikt instemmend. ‘Ik heb ooit nog
gewerkt aan de epigenetica, een extra codelaagje
van methylgroepen bovenop het DNA die bepalen
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of genen uit of aan staan, maar ook daar zijn we
nog niet heel veel verder mee gekomen. Dat komt
omdat iedereen methyleringen aan het meten is,
big data aan het vergaren, maar er wordt niet meer
nagedacht over wat dit kan betekenen. Dat is ook
het gevolg van hypothesevrij werken. Hier zijn
nu vooral chemici en natuurkundigen mee bezig,
maar die denken niet vanuit functie of evolutie
zoals biologen.’
Causaliteit
Het gevaar van bigdata-analyses volgens Clevers
is dat dit alleen leidt tot correlaties, niet tot causaliteit, ofwel oorzaak en gevolg. ‘Op grond van die
correlaties kun je wel experimenteel onderzoeken
of er sprake is van causaliteit. Je moet dan gewoon
proeven doen om te zien of als je A verandert in het
systeem ook B verandert.’ Dat het onderscheid tussen correlatie en causaliteit lastig is, viel Clevers op
aan de affaire rond Diederik Stapel. De sociaal psychologie heeft zich ontwikkeld van een kwalitatieve
wetenschap tot een experimentele wetenschap.
‘Mensen worden in een bepaalde situatie gebracht,
er worden effecten gescoord en dan wordt daar meteen een wetenschappelijk artikel over geschreven.
Dat zouden wij anders doen. Uit de verzamelde data
halen we eerst correlaties: als A (vlees eten) gebeurt,
gebeurt er ook B (mensen zijn agressief). Zou dat
een causaal verband zijn. Wat gebeurt er als je een
vleeseter een jaar lang spinazie laat eten, is die dan
nog steeds agressief? Dat wordt niet getest. Je moet
wel proeven en voorspellingen doen.’
Daar is Peters het roerend mee eens. ‘Het is een
plaag dat alle wetenschappen zich willen modelleren naar het model van de natuurwetenschappen,
maar het vervolgens niet goed doen,’ stelt Peters.
‘Ik zie het ook in de bestuurskunde gebeuren, waar
men ineens vergelijkend kwantitatief onderzoek
gaat doen. Maar het gaat uiteindelijk om handelingsperspectief,’ zegt Peters. ‘Niet alles kan evidence
based zijn. In de praktijk voldoet geen enkele patiënt

Werelddominantie
‘Op het gebied van artificiële
intelligentie steken de VS en
China ons de loef af. De VS heeft
45 procent van de wereldactiviteit, China 50 procent en Europa
5 procent,’ zegt Clevers bezorgd.
Peters maakt zich minder
zorgen . ‘De Chinezen ontwikkelen met artificiële intelligentie
vooral gezichtsherkenning voor
hun surveillancestaat. Nederland is veel beter in het breed
toepassen van deze technologie.’
Dat stelt Clevers niet gerust. ‘Ik
kom veel in China. Het is in een
enorm tempo datacentra aan
het bouwen waar alle gegevens
van alle inwoners worden verzameld. Overal waar je komt, elke
straat die je oversteekt, wordt
je gezicht gefotografeerd. De
mensen verdedigen het zelfs,
want ze kunnen veilig over
straat. Maar één misstapje en je
bent tussen de anderhalf miljard mensen zo gevonden. Ook

in mijn vakgebied razen ze ons
met een enorme vaart voorbij.’
Volgens Peters moeten we
daarom in verbinding blijven
staan met China zodat we kunnen zorgen dat de ontwikkeling
op een goede manier gebeurt.
‘Je wil dat die kennis ten bate
komt van de samenleving. Niet
alleen in Nederland, ook in China.
Ook zij zijn bezig met ethische
standaarden.’ Clevers gelooft niet
dat Nederland daar invloed op
heeft. ‘Toen ik president was van
de internationale vereniging voor
stamcelonderzoek (ISSCR) hebben wij wereldwijde richtlijnen
uitgegeven. Daar kijken ze naar en
pikken eruit wat ze willen. Daar
hebben wij echt geen invloed op.’
Peters ziet dat anders: ‘Wij zijn
een land dat met samenwerking
en diplomatie altijd heel ver
gekomen is. Je was niet voor niets
president van een wereldwijde
koepel. We moeten die gesprekken blijven aangaan om weerbaar

Overal in China hangen camera's die gezichten herkennen. Zo houdt de
overheid het doen en laten van haar burgers in de gaten. Iemand die een
overtreding begaat, is zo gevonden.

te blijven. Dat is ook het verhaal
rond de Chinese telefoongigant
Huawei. Je kunt wel zeggen; ze
komen er niet meer in, maar dat is
geen toekomst. Dáár maak ik me
nu zorgen over.De manier waarop
China in landen als Afrika en
Zuid Amerika, bedrijven en grond
overneemt, is een andere grote
zorg. Clevers: ‘Een soort neokolonialisme. Al die bedrijven worden
aangestuurd door de centrale
overheid, dus alles is in een hand.
De werelddominantie van China

precies aan de omstandigheden waar evidence based
kennis over is. Iemand heeft bijvoorbeeld net een
griep achter de rug. De holistische blik moeten we
blijven waarderen, zonder het te romantiseren.’
Tussen weten en niet-weten
Zowel Clevers als Peters zijn er van overtuigd dat
het belangrijk is dat mensen weten hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt. ‘Dan begrijpen

is onvermijdelijk.’ Peters ziet
dat ook. ‘Ze gaan domineren.
Maar het is niet de technologie die bepalend is, het is de
organisatie van je land. Weet je
waar wij wereldspeler in zijn?
Wij hebben een rechtstaat waar
je je vrij kan ontplooien, waar
je niet afhankelijk bent van
familiecontacten. Dat is onze
asset: vrijheid, rechtszekerheid
en bezit wordt niet zomaar
afgepakt. Wij hebben betrouwbare instituties.’

ze ook beter dat hoe dichter je bij het onbekende
komt, hoe minder zekerheid er is. Wanneer er
gezegd wordt “Wetenschap is ook maar een
mening”, dan gaat het vaak over onderwerpen op
het grensvlak tussen weten en niet-weten. De ene
wetenschapper zegt dit, en de andere zegt dat. Dat
klopt ook, want we zijn er nog niet helemaal uit.
Maar de gemiddelde burger denkt als een wetenschapper iets beweert, dan is dat 100 procent waar.’
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Zodra
wetenschap
zich inlaat
met bedrijven,
stijgt het
wantrouwen
van de
samenleving

Kan het ook allebei waar zijn, probeert Peters
nog een keer. ‘In de bèta- en natuurwetenschap
wordt dat altijd wel opgelost, want uiteindelijk is
er maar één waarheid,’ stelt Clevers. ‘Bij de alfa- en
gammawetenschappen kun je wel stromingen
hebben. Daar is er niet één uitkomst. Je kunt bijvoorbeeld op verschillende manieren de start van
de eerste wereldoorlog verklaren.’
In de hele discussie over ‘Wetenschap is maar een
mening’ moeten wetenschappers dan ook oppassen
om overal en nergens hun mening te geven over
zaken buiten hun eigen vakgebied, vindt Peters. ‘Je
hebt de Amerikaanse traditie van de public intellectual, zoals hoogleraar taalkunde Noam Chomsky die
opeens ging verkondigen waarom de VS niet naar
Vietnam moesten. Dat was niet zijn vakgebied, maar
persoonlijke mening. Dat was prima in die tijd en
in de VS om als hoogopgeleide, die dacht dat hij het
kon overzien, te waarschuwen. Maar in Nederland
hebben we daar ook allerlei instituten voor met
deskundigheid op die gebieden.’
‘De uitspraak “Wetenschap is ook maar een
mening”, komt ook een beetje voort uit de verdediging van mensen die vinden dat ze niet genoeg
gehoord worden.’ Peters refereert aan het gelijknamig boekje hierover. ‘Dan weet je als wetenschapper alles van een onderwerp, en dan wordt dat
niet geaccepteerd in de samenleving. Dan zou ik
aanbevelen: als je gehoord wil worden, begin dan
eens met goed luisteren. Tweewegcommunicatie is
het allerbelangrijkste.’
Vaccinatie-informatie
Hoe vaccins werken, weten we bijvoorbeeld heel
goed, stelt Clevers, dat hebben we opgelost. ‘Kijk
alleen al naar alle infectieziekten die we sinds Pasteur onder controle hebben.’ Dat heeft de discussie
over vaccinatie niet verstomd. ‘Dat hoeft ook niet.
Mensen mogen best lekker kritisch zijn,’ vindt
Peters. ‘Ik had een mevrouw van het Algemeen
Dagblad aan de lijn die zich afvroeg waarom er zo
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weinig pro-vaccinatieinformatie is in Nederland.
Waarop ik antwoordde: Dat vind ik niet, maar
waarom wilt u het zo uit elkaar trekken in voor en
tegen?’ Soms is vaccinatie gewoon niet praktisch.
Peters heeft zelf een dochter van 13 jaar, maar is er
nog steeds niet aan toegekomen om de HPV-prik
te halen. ‘Niet omdat ik dat niet wil, maar het is
gewoon niet praktisch. Het is altijd tussen drie en
half vijf als ouders werken en als het verkeer in
de stad het drukst is. Zo’n meisje laat je niet alleen
dat stuk fietsen, dus moet je vrij nemen. Dan is
het de ene keer in Lunetten en als je die gemist
hebt, moet je naar Maarssen. Vroeger kwamen ze
gewoon langs op de scholen met de prik.’
Clevers, van huis uit immunoloog, kan er eigenlijk niet bij dat mensen nog stellen dat vaccins
gevaarlijk zijn. Zelfs zijn broer die tandarts is en
ook een dochtertje van 13 heeft, belde hem op voor
advies. ‘Hij wist niet meer wat hij moest doen door
alle berichten die hij erover las. Die vaccinatie zou
bijvoorbeeld maar 10 jaar werkzaam zijn. Dat is
niet waar, maar zelfs als dat waar was, wat zou dat
uitmaken? En hij is medisch opgeleid. Infectieziekten zijn echt gevaarlijk.’
Dat is waar, maar volgens Peters zijn er heus
nog vragen te stellen, bijvoorbeeld over de commerciële partijen die deze vaccins maken. Iets wat
eerst in handen van de overheid was en zonder
winstbejag werd vervaardigd. Daarom zijn uitgaven zoals de cahiers van stichting Biowetenschappen en Maatschappij zo belangrijk, daar staan de
argumenten op een rij en dan kunnen mensen zelf
beslissen wat ze willen doen.
Vertrouwen in de wetenschap
Het Rathenau Instituut meet elke drie jaar het vertrouwen in maatschappelijke instituties, waaronder
de wetenschap. ‘Het vertrouwen in de wetenschap
scoort nog steeds het hoogste van alle instituties,’
zegt Peters. ‘Alleen zodra wetenschappers zich inlaten met overheid of bedrijven dan daalt dat vertrou-

Prof. dr. Hans Clevers en dr. ir. Melanie Peters
Immunoloog Hans Clevers (1957) is
hoogleraar Moleculaire genetica bij
het Universiteit Medisch Centrum
Utrecht en de Universiteit Utrecht
en groepsleider bij het Hubrecht
Instituut. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima

Centrum voor kinderoncologie en
Oncode Investigator.
Levensmiddelentechnoloog en toxicoloog Melanie Peters (1965) is directeur van het Rathenau Instituut voor
onderzoek en dialoog over wetenschap en technologie.

wen.’ Nederlanders denken ook dat de overheid niet
goed weet hoe zij de resultaten moeten gebruiken,
of dat ze eruit pikken wat past bij hun eigen ideeën.
En zodra wetenschap zich inlaat met bedrijven dan
stijgt het wantrouwen direct. In het driejaarlijkse
vertrouwensrijtje staat de politiek onderaan. ‘Toch
hebben we politici nodig. Zij maken beleid en
nemen beslissingen. Kennis kan ons niet behoeden
voor belangenverschillen.’
Toen Clevers voorzitter was van de KNAW, en de
Stapelaffaire een hot item was in alle kranten, heeft
het genootschap gekeken vanuit welke opdrachtgevers nu de meeste perverterende invloed komt. ‘Veel
mensen dachten aan de industrie, maar het bleek
de overheid. Ze huren vaak geen universiteiten

maar zogenaamde onderzoeksbureaus in. Politieke
partijen idem dito. Als Wilders wil dat de euro
ongunstig eruit komt, dan is dat zo. Bij afdelingen
op de universiteit die afhankelijk zijn van overheidsopdrachten, zoals de sociale wetenschappen, is
die druk hoog. Als ze steeds rapporten produceren
die de politiek dwarsbomen, dan is de kans groot
dat ze de volgende keer de opdracht niet krijgen.’ Na
de overheid volgde de medische industrie als grote
beïnvloeder door negatieve studieresultaten niet te
publiceren. ‘Dat kan nu niet meer. Elke medische
studie moet nu van tevoren worden aangemeld.’
Daarom moeten we wetenschap ook niet op
een voetstuk te zetten, volgens Peters, maar ook
het proces erachter goed begrijpen. ‘Zodat je weet
wat je er mee kunt en wat niet. Wetenschap kan
nooit bewijzen dat overheidsbeleid goed is, dat
haal je niet uit een rapport. Wel of iets werkt in
een bepaalde setting.’ Maar het wetenschappelijke
proces om kennis te vergaren, het is wel de beste
methode die we hebben.
Doorbraken op biomedisch gebied, zoals CRISPRCas, roepen ook ethische vragen op over mogelijke
toepassing, vooral in het vakgebied van Clevers.
‘Daarom hebben wij altijd ethici en juristen rondlopen. De maatschappij moet zich uiteindelijk een
oordeel vormen. Willen we dit wel of willen we
dit niet, of op wat voor manier willen we dat wel
en welke wet- en regelgeving is daarvoor nodig.
Wetenschappers gaan niet bij voorbaat bedenken of
met een nieuwe techniek kwaad gedaan kan worden
of wie hier bezwaar tegen zou kunnen hebben.’
Wel vindt Clevers het op zijn zachts gezegd jammer dat Europa achterop raakt omdat het gebruik
van CRISPR-Cas om groenten te verbeteren, door
oude wetgeving voor genetisch gemodificeerd voedsel wordt geremd. Daar gaat het wel om, zegt Peters.
‘We hebben kaders nodig waarbinnen technieken
gebruikt kunnen worden, en dat hebben we netjes
georganiseerd in onze samenleving. Wetenschap is
niet de samenleving. Het heeft een eigen plek.’
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preventie

1976

1977

‘Er zijn vele kankerverwekkende
stoffen bekend, doch in hoeverre
die bijdragen tot het ontstaan
van kanker bij de mens is
grotendeels onopgehelderd.
Dat er een verband is tussen
het roken van sigaretten en
longkanker, wordt nu wel
algemeen aanvaard, overigens
zonder dat het sigarettenverbruik
hierdoor sterk is afgenomen.’

‘De grote epidemie van het hartinfarct blijkt effectief bestreden te
kunnen worden en die preventie
kan waarschijnlijk het beste op
jeugdige leeftijd beginnen. Maar
als men eenmaal 60 is, en te dik
en men rookt te veel, heeft het
dan nog zin om gezond te gaan
leven? Sterker nog, als iemand
angina pectoris (pijn op de borst)
heeft, moet je dan nog de moeite
doen om een andere (betere)
levenswijze aan te nemen? Het
antwoord is onomstotelijk ja.
Ook op gevorderde leeftijd en ook
als men de ziekte al heeft, is het
goed om de risicofactoren aan te
pakken.’

Dat roken een oorzaak van longkanker is, toonde de befaamde
Britse epidemioloog Richard
Doll in 1950 al aan. In Nederland
ageerde antirookdokter Lenze
Meinsma, tevens directeur van
KWF Kankerbestrijding, fel tegen
roken, maar kreeg pas later
steun van collega-artsen. Naar
de oorzaak van andere tumoren
tast men helaas nog vaak in het
duister, zegt directeur-generaal
van de volksgezondheid Poppe
Siderius in het voorwoord van
cahier Kanker uit 1976.

Dr. Poppe Siderius (secretarisgeneraal van het ministerie voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
en voorzitter van de Raad voor
Gezondheidsresearch), voorwoord
in cahier Kanker, 1976
22
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Een gezonde levenswijze werd in
1977 al gepropageerd als manier
om hart- en vaatziekten terug te
dringen en te voorkomen. Volgens
fervent voorvechter van deze
aanpak, de Leidse cardioloog Lex
Arntzenius, is het nooit te laat om
daarmee te beginnen.

Prof. dr. Lex Arntzenius (hoogleraar
Cardiologie aan de Rijksuniversiteit
Leiden), voorwoord in cahier Hart
en vaten, 1977

1987

Waar bemoeit de overheid zich
mee, dacht menig autorijder bij
invoering van de autogordel in
1975. ‘Ik maak toch geen brokken.’
Strenge politiecontroles hielpen
om de gordeldraagbereidheid te
vergroten, analyseert psycholoog
Willem Wagenaar in het cahier
over verkeersveiligheid. Nu weten
we niet beter.
‘Bijna alle automobilisten weten
dat het dragen van autogordels
de verkeersveiligheid bevordert.
Maar zonder wettelijke verplichting en daaraan gekoppelde
controle draagt niet meer dan 20
procent van de automobilisten
een gordel.’
Prof. dr. Willem Wagenaar (hoogleraar Rechtspsychologie aan de
Rijksuniversiteit Leiden), in cahier
Verkeersveiligheid, 1987

Bio -Wetenschappen en Maatschappij
Obees op schilderijen
Overgewicht en ziektes
Zinloze diëten
Preventie en voorlichting
Het dilemma van de overheid
Allochtone Nederlanders

Steeds Dikker
Obesitas - Een hardnekkige aandoening

4 | 2007

2007

2011

‘Een bevredigende oplossing voor
het groeiend aantal ernstig obese
mensen is helaas niet voorhanden… Lijnen leidt meestal tot het
gevreesde jojo-effect: men begint
met de beste bedoelingen, maar
houdt het dieet niet vol, omdat
het lichaam zich tegen afvallen
verzet. Dat leidt tot terugval naar
vaak een nog hoger gewicht,
waarna de cyclus weer opnieuw
begint. Een maagoperatie is
dan eigenlijk nog het enige dat
soelaas kan bieden, maar daaraan
zitten veel vervelende bijwerkingen.’

‘Ik gaf altijd college aan de eerste
jaar geneeskunde studenten in
hun eerste week. Nergens kon
je het belang van preventie en
public health beter mee demonstreren dan met het verhaal over
cholera en de waterpomp van
John Snow … en de simpele maar
oh zo effectieve maatregel om de
zwengel te verwijderen van de
pomp waar het besmette water
uit kwam…’

Overgewicht is al sinds 2003
één van de speerpunten van het
preventiebeleid van het ministerie van VWS, maar met goede
voornemens alleen komen we
er niet, blijkt uit het sombere
voorwoord van de redactie uit het
cahier Steeds Dikker.

Redactie, voorwoord in cahier
Steeds Dikker, 2007

Preventie is op zijn schoonst als
het eenvoudig en effectief is. Dat
brengt voorzitter Gezondheidsraad Louise Gunning-Schepers
haar studenten graag over. Zeker
als vernuftig onderzoek daarvoor
de aanleiding was om de infectiehaard te lokaliseren.

Prof. dr. Louise Gunning-Schepers
(voorzitter Gezondheidsraad in
2011), voorwoord in cahier Infectieziekten, 2011

2018

Om de paar jaar pleiten wetenschappers voor uitbreiding van de
hielprik ter opsporing van behandelbare ziekten bij de geboorte.
De ziekten zijn meestal niet te
genezen, maar bij vroege ontdekking door een dieet of medische
behandeling zijn complicaties te
voorkomen. Toch rijzen ook rond
de hielprik ethisch vragen vinden
ethici Guido de Wert en Wybo
Dondorp. Moet alles wat kan?
‘Technologische innovaties zoals
‘next generation sequencing’
maken in principe een nog veel
sterkere uitbreiding van de hielprik mogelijk. Via deze techniek
kan het volledige genoom snel en
steeds goedkoper in kaart worden
gebracht. ‘Laten we dit dan ook
maar doen’, zeggen de voorstanders, ‘en wel liefst zo vroeg
mogelijk in het leven’.’
Prof. dr. Guido de Wert (hoogleraar biomedische ethiek aan de
Universiteit Maastricht) en dr.
Wybo Dondorp (universitair hoofddocent biomedische ethiek aan de
Universiteit Maastricht), in cahier
De Hielprik, 2018
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35 tot 50 procent van de inwoners van paradijselijke
eilanden zoals Nauru, Fiji en de Cook Eilanden kampen met
ernstig overgewicht. Dit heeft te maken met genetische
aanleg, slechte eetgewoonten, weinig beweging en de
culturele hoge status van zwaarlijvigheid.

2

Is iets ongezond?
Dan denken we
al snel aan preventie
£ £ astrid van de graaf

Vaak is preventie zo gewoon, dat we vergeten hoe belangrijk het is om ziekte en sterfte te
voorkomen. Want als het werkt, blijven kwalen en schade uit. Daarom moeten we blijven
investeren in preventie en ons niet alleen maar richten op de genezing van ziekte, zeker nu
welvaartskwalen als overgewicht, alcoholmisbruik en burn-out de kop opsteken. Liesbeth van
Rossum, Jim van Steenbergen en Jannes van Everdingen kijken ter gelegenheid van het 50 jaar
jubileum van stichting Biowetenschappen en Maatschappij, terug in de tijd en naar de toekomst
van preventie in Nederland.

T

oen onze voorouders nog als jager-verzamelaars op de aarde rondliepen en zo veel
mogelijk voedsel en water probeerden te
verzamelen, had de mens al de ambitie
om zo lang mogelijk gezond te blijven, filosofeert
arts Jim van Steenbergen over het verre verleden.
Zo droegen zij ook al schoeisel om hun voeten te
beschermen tegen doornen en andere scherpe
uitsteeksels. ‘Springen we een paar duizend jaar
verder, dan zitten we in een totaal omgekeerde
situatie. We hebben te veel voedsel, te veel productie en te veel consumptie. We worden ziek van
overdaad.’ We zijn inderdaad te ver doorgeschoten,
beaamt dermatoloog Jannes van Everdingen, voorzitter van stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Overal om ons heen is voedsel beschikbaar en kun je snel even wat eten of snacken.

Het is niet alleen dat we te veel en te ongezond
eten, maar ook te weinig bewegen, te kort slapen,
en te veel stress hebben, wat allemaal ervoor zorgt
dat meer dan de helft van de Nederlanders kampt
met overgewicht, vult internist Liesbeth van Rossum aan. ‘Allemaal zaken waar we met preventie
iets aan kunnen doen. Door overgewicht te voorkomen of te verminderen, verlaag je ook meteen de
kans op andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten,
diabetes, kanker, depressie en gewrichtsklachten.’
Dat is een enorm belangrijke boodschap, vindt Van
Rossum. ‘Iedereen focust zich op complicaties van
overgewicht met bijvoorbeeld diabetesmedicijnen,
cholesterolverlagende middelen en dure dotterbehandelingen, maar het onderliggende probleem
van overgewicht wordt niet effectief aangepakt.
Dat draagt bij aan het probleem van de hele vet
epidemie.’
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‘Wij deden die
autogordels
in het begin
ook niet om’

26

Preventie van alles en nog wat
Lange tijd bestond preventie vooral uit het
vermijden van zieke mensen. Melaatsen hield
men buiten de stad, en handelaren, zeelieden
en goederen uit “verdachte gebieden” kwamen
pas de stad binnen na een tijd in quarantaine te
hebben doorgebracht als beschermingsmaatregel
tegen verspreiding van besmettelijke ziekten.
Een grote doorbraak op preventiegebied was dan
ook de ontwikkeling van vaccins. ‘Je bent dan niet
alleen als individu beschermd, maar als voldoende
mensen zich laten vaccineren is de hele populatie
beschermd (groepsimmuniteit). Door vaccinatie
voorkom je niet alleen een heel erge ziekte, het is
ook lekker makkelijk, want je hoeft er zelf niets
voor te doen of te laten,’ zegt Van Steenbergen. Dat
is bij overgewicht, diabetes en longkanker door
roken wel anders.
Veel maatregelen die door de overheid met wet
en regel zijn ingevoerd, zijn echter niet altijd even
makkelijk geaccepteerd, weet Van Steenbergen.
Het verplicht dragen van een autogordel (1976)
om het aantal verkeersdoden te verminderen, is
daar een mooi voorbeeld van. Wie geen gordel om
heeft, krijgt een boete. ‘Onze generatie had daar
wel moeite mee. We deden die autogordels in het
begin ook niet om,’ geeft Van Steenbergen toe. ‘Ik
vond het destijds ook een beetje onzin: dat bepaal
ik zelf wel.’
Preventie is een heel breed onderwerp, benadrukt Van Steenbergen. Het speelt niet alleen op
medisch gebied met successen als bloeddrukverlagers en cholesterolmiddelen, maar dus ook bij
allerlei niet-medische sectoren in preventie van
gezondheidsschade. Naast verkeersregels vinden
we preventie terug in de arbeidsomstandighedenwet zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het voorkomen van werkdruk
en fysieke overbelasting. Maar ook in regels rond
veiligheid zoals wapenbezit, rookverboden, en het
verbannen van transvetzuren uit voeding.
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Voor allen of voor één
Er is een tweedeling tussen preventieve maatregelen die de overheid de hele bevolking oplegt
en maatregelen die een individu zelf kan nemen,
merkt Van Everdingen op. ‘Het eerste ligt natuurlijk gevoelig in een samenleving waar aan vrijheid
en zelfbeschikking veel waarde wordt gehecht.
Vaccinaties bijvoorbeeld moet je als overheid
aanbieden, maar als individu kun je dat weigeren.’
Fluoridering van het drinkwater tegen tandbederf treft iedereen. Na de Tweede Wereldoorlog
is dit tijdelijk ingevoerd geweest, maar na veel
maatschappelijk protest in de jaren 70 is dat weer
teruggedraaid. Bovendien was inmiddels tandpasta met fluoride toen overal verkrijgbaar en
kwamen schadelijke effecten aan het licht van te
veel fluoride.
De verplichting om gejodeerd zout te gebruiken
bij het broodbakken ter voorkoming van vergrote
schildklier (krop) is al meer dan vijftig jaar geleden succesvol ingevoerd. Die verplichting is in
2009 overigens vervallen. ‘Eigenlijk zou in brood
helemaal geen zout moeten zitten. Dat is veel beter
voor de volksgezondheid. We zouden massaal
minder hoge bloeddruk hebben en minder hart- en
vaatziekten,’ vindt Van Everdingen.
Preventie door pure voorlichting kan volgens
Van Everdingen alleen goed werken wanneer de
informatie geheel is toegespitst op een specifieke
doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn de richtlijn
over wiegendood, of het gebruik van foliumzuur
vóór de zwangerschap om de kans op een kind met
een open ruggetje te verlagen. Daar valt zoutloos
eten voor mensen met hart- en vaatziekten ook
onder.
Preventieacceptatie
Inmiddels weten we niet beter of voor- en achterin de auto doe je je gordel om. Maar mensen
hun drankje of vette snack afnemen, kan voor veel
ophef zorgen. Van Steenbergen:

Vroeger was roken heel
normaal. Nu zitten rokers
in de ban.

‘De overheid gaat echt geen wet invoeren als
daar enorm veel weerstand tegen is. Het moet wel
haalbaar zijn, dat wil zeggen dat het merendeel van
de bevolking en politieke partijen er achterstaan.’
Hij ziet parallellen met de aanpak om het roken te
verminderen en zo longkanker te voorkomen. ‘Dat
proberen we al 50 jaar. In het begin lukte dat maar
mondjesmaat, maar op een gegeven moment is de
zaak gaan kantelen en dan kun je met wetgeving
en ook de Arbowet, nog een extra effect sorteren.
Zo mag een werkgever zijn personeel in een café
niet blootstellen aan schadelijke rook en wordt er
niet meer gerookt. Dit soort stevige maatregelen
zijn niet meer zo omstreden omdat er in de maatschappij nu een meerderheid is ontstaan die hier
voor is. Het is een kwestie van tijd en acceptatie,
maar wetgeving is wel degelijk een belangrijke factor om stappen te zetten,’ vindt Van Steenbergen.
Zeker als er sprake is van omstreden activiteiten
van de tabaksindustrie, zoals wetenschappelijke
twijfel zaaien over het schadelijke effect van roken,
maar ook het toevoegen van verslavende stoffen
aan sigaretten waardoor stoppen extra lastig is.

Roken, drinken en eten
Van Steenbergen vindt het echt hartverwarmend
dat er nu dokters zijn die veel lawaai maken over
leefstijl. Ook staatssecretaris van Volksgezondheid Blokhuis timmert goed aan de weg met onder
meer een Nationaal Preventieakkoord (zie kader
Preventiedoelen). Maar of de afspraken voldoende
zijn om roken, alcoholgebruik en overgewicht
te verminderen, is de vraag. Het akkoord bevat
weinig harde maatregelen in de vorm van wetgeving en verboden. Volgens de doorrekeningen van
het RIVM is het in ieder geval een stap in de goede
richting, maar alleen de maatregelen tegen roken
zijn effectief genoeg. ‘Nu gaat zelfregulering per
definitie langzaam, maar bij alcohol en voeding
zaten de branches wel aan de praattafels en bij
roken niet. De overheid vindt het vervelend om de
drankhandel over de kop te jagen. Dus dan ga je
voor gedragsverandering.’
Het gebruik van alcohol is helemaal ingebakken
in onze cultuur. ‘Bij een voetbalwedstrijd hoort een
biertje, bij een vrijdagmiddagborrel een wijntje.
Het zijn allemaal vaste gewoontes. Iemand moet
wel zwanger zijn, onder de antibiotica zitten of
nog moeten autorijden, om een goede reden te
hebben om niet te drinken. De default-stand is
alcohol drinken,’ vertelt Van Rossum. ‘Vroeger
was roken ook heel normaal. Zelfs dokters staken
in hun spreekkamer een sigaret op. Pas op het
moment dat het niet meer normaal is en minder
wordt gedaan ontstaat er langzaam een cultuuromslag. Bij alcohol zal dat nog heel lang duren. De
uitdaging wordt om een ander spannend, lekker én
tegelijk gezond drankje daar tegenover te zetten.’
Volgens het RIVM zal het overgewicht in 2040
zelfs stijgen tot ruim 60 procent in plaats van de
beoogde afname naar 38 procent. Maatregelen als
gezondere kantines of beperken van kindermarketing voor ongezonde producten zijn niet afdoende.
Van Everdingen ziet het somber in: ‘Het is allemaal
goed bedoeld maar het gaat niet lukken in een wel-
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Prof. dr. Liesbeth van Rossum, dr. Jim van
Steenbergen en dr. Jannes van Everdingen
Internist-endocrinoloog Liesbeth
van Rossum (1975) is hoogleraar op
het gebied van obesitas en biologische stress bij de afdeling Interne
Geneeskunde van het Erasmus MC in
Rotterdam, is medeoprichter van het
Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam en lid van de Jonge Akademie
van de KNAW.
BWM-bestuurslid Jim van Steenbergen (1950) is als arts Maatschappij en

Gezondheid onafhankelijk adviseur
op het vakgebied volksgezondheid en
geeft gastcolleges bij de Netherlands
School of Public and Occupational
Health.
BWM-voorzitter Jannes van Ever
dingen (1952) is dermatoloog, directeur Nederlandse Vereniging voor
Dermatovenereologie en betrokken
als adviseur bij het Zorginstituut
Nederland.

Preventie op de
bouwplaats: het
dragen van een
bouwhelm ter
bescherming van
het hoofd tegen
schedelbreuken en
andere kwetsuren
is verplicht.
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vaartsland dat veel waarde hecht aan individualisering. We worden alleen maar dikker. Als we echt
iets willen bereiken moeten we ingrijpen aan de
aanbodzijde, maar een overheid die bepaalt wat we
wel en niet mogen eten en drinken, accepteren wij
niet. En dan kun je in een parlementaire democratie niet veel uitrichten.’
Leefstijl
Dat het preventieakkoord onvoldoende is om
overgewicht en obesitas echt terug te dringen,
komt volgens Van Rossum ook omdat er nog niet
hard genoeg en nog niet aan alle ‘knoppen’ wordt
gedraaid. Overgewicht is een heel complex probleem waar veel factoren aan bijdragen (zie kader).
‘Het is een misperceptie dat het probleem van
overgewicht is op te lossen door dokters die in de
spreekkamer adviezen geven om meer broccoli
te eten en meer te bewegen. Dat moet natuurlijk
en ook meer dan nu gebeurt, maar er is veel meer
nodig. Fastfood is overal en continu beschikbaar,
de default is de ongezonde snack en bewerkt
voedsel.’
Op het moment dat er al sprake is van ernstig
overgewicht bestaat de aangewezen effectieve
aanpak uit een zogenaamde gecombineerde
leefstijlinterventie, waarbij mensen een langdurig
begeleidingstraject doorlopen met aandacht voor
gezonde voeding, meer beweging en vooral ook
voor de psychische component. ‘Alleen als je die
drie elementen in samenhang aanbiedt dan weten
we voor diabetes en overgewicht dat er gunstige
effecten zijn op de lange duur.’ Bijna 40 procent
van de patiënten met diabetes type 2 zou na een
leefstijlinterventie zonder medicijnen kunnen.
Dan zou de overheid jaarlijks al 2 miljard euro kunnen besparen op alleen diabeteszorg.
Het goede nieuws is dat per 1 januari 2019 de
gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket is gekomen en mensen twee jaar lang een begeleidingstraject kunnen doorlopen. ‘Dat is nieuw

Nationaal Preventieakkoord
Een belangrijke stap naar een gezonder Nederland
Het Nationaal Preventieakkoord bevat afspraken over de aanpak van roken, overgewicht en
problematisch alcoholgebruik. Het is ondertekend door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en de Rijksoverheid.

Roken

Maatregelen

Ambitie in 2040

Probleem

Elke week raken in Nederland
honderden jongeren verslaafd aan
roken

Overgewicht

Problematisch alcoholgebruik

Bijna de helft van alle Nederlanders
> 20 jaar heeft overgewicht en daarvan
is 13,7% obees

8,8% van de Nederlanders drinkt overmatig:
meer dan 14 glazen voor vrouwen en 21 voor
mannen per week. 8,5% drinkt zwaar

.. En dat is niet het enige

.. En dat is niet het enige
9% van de zwangere vrouwen rookt
tijdens de zwangerschap
Bijna 1 op 4 volwassenen boven
de 18 jaar rookt

.. En dat is niet het enige
45% van de scholieren 12-16 jaar
heeft ooit alcohol gedronken
8,9% van de vrouwen drinkt
tijdens zwangerschap

1 op de 8 kinderen heeft overgewicht
Als er niets verandert, is 2 op 3
volwassenen te zwaar in 2040

Een rookvrije
generatie
0%

5%

0% van de jongeren
en zwangere
vrouwen rookt

En minder dan 5% van
de Nederlanders boven
de 18 jaar rookt

Minder obesitas en
minder overgewicht
13,5%
9,1%

Het percentage
overgewicht daalt.

48,7%

Jeugd

38%
Maximaal 5% van de volwassenen
drinkt overmatig en maximaal 5%
van de volwassenen drinkt zwaar

> 20 jaar

Meer plekken worden rookvrij

Kiezen voor gezonde voeding wordt makkelijker

Toegankelijke en eﬀectieve ‘stoppen
met roken-zorg’

Onze omgeving wordt gezonder met meer
gezonde scholen, meer JOGG-gemeenten en
een goed sport- en beweegaanbod

Tabaksproducten worden duurder,
minder aantrekkelijk, minder
zichtbaar en minder beschikbaar

Minder overmatig en
zwaar alcoholgebruik

Sportverenigingen maken afspraken over alcohol
Bijvoorbeeld niet schenken tijdens jeugdwedstrijden
en geen alcoholreclame naast het veld
Beperking van prijsacties op producten
met alcohol (maximaal 25% korting)
Meer voorlichting over de
gezondheidsrisico’s van alcohol

Meer zorg en ondersteuning voor obese
mensen: lokaal meer samenwerking

en we zijn één van de eerste landen wereldwijd. De
schattingen zijn dat 3,5 tot 5 miljoen Nederlanders
hiervoor in aanmerking komen.’
Het mooie bijeffect van leefstijlinterventies is
dat volgens studies eenderde van de echtgenoten
mee-afvalt. ‘Ook kinderen in de lagere schoolleeftijd kun je enorm goed meenemen in die hele
leefstijl. Ouders stellen vaak het voorbeeld en als

Jongeren onder de
18 drinken niet

die gaan bewegen doen kinderen mee. Dus om kinderobesitas aan te pakken is het goed om juist ook
de volwassenen de juiste begeleiding te bieden.’
Een suikertaks of liever nog extra belasting op
bewerkt voedsel, vindt Van Rossum een noodzakelijke maatregel, ofwel een extra knop om aan te
draaien om overgewicht te verminderen. Suiker is
een makkelijk aangrijpingspunt en een suikertaks
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Neveneffecten van darmkankerscreening
Onder de noemer preventie vallen ook de
nationale bevolkingsonderzoeken als de
hielprik en gehoortest na de geboorte,
bloedonderzoek, echo en downscreening
tijdens de zwangerschap en screening op
borstkanker (sinds 1990) en baarmoederhalskanker (sinds 1988). ‘De invoering van
dit soort grootschalige screeningsprogramma’s moeten voldoen aan de criteria van
Wilson en Jungner uit 1968,’ vertelt Jannes
van Everdingen. Deze criteria gelden nog
steeds en zijn door de WHO uitgebreid met
extra voorwaarden.
Na veel discussie en onderzoek is in 2014
ook darmkankerscreening toegevoegd voor
mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar.
Het aantal mensen dat aan de poeptest meewerkt, is boven verwachting hoog. ‘Het lijkt een groot
succes: bijna iedereen doet braaf
mee. De test is dan ook een

fluitje van een cent,’ vindt Van Everdingen die
inmiddels twee keer een poeptestkit thuis
heeft ontvangen. ‘Nou, ik vond het nogal een
vies gescharrel,’ reageert Jim van Steenbergen eveneens twee testervaringen rijker.
Het grote succes trekt ook een wissel op
het werk van de maagleverdarm-artsen,
weet Van Steenbergen. Hij houdt zich bezig
met hepatitis B-infecties en werkt daarvoor
samen met hepatologen, een subgroep van
de maagleverdarm-artsen. ‘Deze screening
heeft MDL-artsen zoveel werk bezorgd dat
nauwelijks nog iemand zich met de lever
bezighoudt en al helemaal niet met virale
hepatitis. Dat is een onverwacht neveneffect.’
Dat is meteen het paradoxale aan screening
op kanker, vindt Van Everdingen. ‘Je
moet heel veel

mensen onderzoeken om één geval te ontdekken.’ Bij darmkanker gaat het jaarlijks
om ruim 2 miljoen mensen die een test
thuisgestuurd krijgen. Tweederde daarvan
voert de test uit en stuurt hem terug, dat
is 1,3 miljoen. Bij 5 procent vinden ze bloed
in de ontlasting, dat zijn ongeveer 70.000
mensen. ‘Dat zijn nogal wat mensen die
allemaal een tijdje verontrust en gestrest
rondlopen, want die krijgen vervolgens een
oproep voor coloscopie. De meeste daarvan
(99,6 procent) zijn foutpositief. Ofwel bij
maar 4 mensen op de 1000 coloscopiën
vindt men kanker en bij nog eens 2 van de
1000 treden er complicaties op, bijvoorbeeld een bloeding,’ legt Van Everdingen
uit. ‘De paradox is ook dat sommige
mensen bij wie de tumoren eerder worden
ontdekt, uiteindelijk niet langer leven.’

Jaarlijks krijgen ruim 2 miljoen mensen een ontlastingstest
thuisgestuurd voor bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
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Suikertaks
is in andere
landen al
effectief
gebleken

is in andere landen al effectief gebleken. Mede
door het akkoord Verbetering Productsamenstelling, dat nog tot en met 2020 loopt tussen de
voedingsindustrie en het ministerie van VWS, is de
suikertaks voorlopig onbespreekbaar. ‘We moeten
de trend echt rigoureus doorbreken, deels met wettelijke maatregelen, deels door sterk te stimuleren
en zo de gezonde keuze weer normaal te maken.
Dan kan iedereen zich betutteld voelen, maar dat
was ook zo toen in de jaren 70 de autogordel werd
ingevoerd.’
Zorgkosten
In de toekomst gaat preventie nog belangrijker
worden, ook om de gezondheidszorg betaalbaar
te houden. Volgens het RIVM zal het aantal chronisch zieken stijgen tot 7 miljoen in 2030. De helft
daarvan is gerelateerd aan een ongezonde leefstijl.
Dat preventiebeleid vaak moeizaam verloopt,
komt ook doordat ons zorgstelsel ingesteld is op
ziekte en preventie niet stimuleert. Van Rossum:
‘Er wordt heel makkelijk geïnvesteerd in zorg voor
reeds ontstane leefstijlgerelateerde ziekten, maar
dan is het eigenlijk te laat. Het is dweilen met de
kraan open, en niemand doet de kraan dicht. En
dan dweilen we ook niet effectief genoeg. Fascinerend is het dat bij het investeren in preventie het
gaat om miljoenen euro’s, terwijl het in de zorg
gaat om 100 miljard euro(cijfers 2018). Investeren
in leefstijl past eigenlijk zowel in de zorg als in de
preventie. We noemen het ook wel preventie in de
zorg. Dit kan de zorgkosten in de toekomst sterk
verminderen en de gezondheid verbeteren.’
Preventie is dan ook nooit klaar. ‘Bij preventie
richt je je steeds op het grootste probleem. Als
dat is opgelost, dan is er weer een nieuw grootste
probleem.’ Een daarvan is volgens Van Steenbergen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Die is
overbelast door nieuwe maatschappelijke kwalen
als burn-out, stress en depressie. ‘We willen te
veel, we kunnen te veel, er zit geen rem meer op.

Dan lees je dat 20 procent van de vrouwen tussen de 20-35 jaar al een keer een burn-out heeft
meegemaakt. Meer dan een miljoen mensen
slikken antidepressiva. Met deze aantallen is er
niet meer sprake van een individueel probleem,
maar van een volksgezondheidsprobleem waar iets
aan gedaan moet worden.’ Dan wil je inderdaad
voorkomen dat mensen überhaupt in die situatie geraken, zegt Van Everdingen tot slot, en dan
denken we al heel gauw aan … PREVENTIE! Dat is
het toverwoord, of je nu in de spreekkamer zit of
beleid maakt op een kantoor.
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Het is een wonder dat er nog zoveel slanke mensen zijn

Obesitas
heeft
meerdere
oorzaken
die tegelijk
moeten
worden
aangepakt
om succesvol
te zijn

32

De vetepidemie is al enige tijd op
komst. Vanaf de jaren dertig van
de vorige eeuw werd een teveel
aan lichaamsgewicht al gezien
als een gezondheidsprobleem.
De trend zette door. Zo kampte
in 1980 1 op 3 Nederlanders met
overgewicht. Anno 2019 is dit
opgelopen naar 1 op 2, en heeft
15% van de Nederlanders ernstig
overgewicht, ofwel obesitas (body
mass index > 30 kg/m2).
Niet alleen meer welvaart en consumptie ligt daar aan ten grond
slag. ‘We zijn vooral meer bewerkt
voedsel gaan eten, de supermarkt
staat er vol mee. We zijn ook
gestrester, we slapen minder, we
zitten te veel en gebruiken veel
dikmakende medicijnen. Allemaal
oorzaken voor gewichtstoename,’
vertelt arts en wetenschapper
Liesbeth van Rossum, gespecialiseerd in obesitas en auteur van
het net verschenen boek , dat
ze samen met Mariette Boon
schreef. Daarbij komen we ook
nog eens minder buiten. Buiten
lopen of spelen in de kou stimuleert ons bruine vet. Dit gunstige
type bruine vet zet calorieën om
in warmte en zorgt daarmee voor
een deel van onze verbranding.
Bovendien zitten we binnen in
goed geïsoleerde warme huizen
en rijden rond in verwarmde
auto’s. ‘Het is een optelsom van al
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die zaken. Het gaat niet alleen om
voedsel, het is de hele omgeving die
ons dik maakt, en dan werkt ook
ons lichaam onbewust niet mee.’
Per dag maken meer dan 200
voedselkeuzes. Het gros daarvan is
onbewust, wat ook te maken heeft
met ons eetlustregulatiesysteem.
‘Stel je loopt op een centraal station
en je ziet je overal eten om je heen,
meestal ongezonde snacks. Dan
reageert je lichaam daar al op door
hongerhormonen en insuline aan te
maken, je bloedsuiker gaat omlaag
en je lichaam bereidt zich voor op
iets zoet. Puur doordat je eraan
denkt of het ziet. Dan kun je nog zo
veel gezonde volkorenboterhammen of appels in je tas hebben zitten, je lichaam snakt naar die snack
omdat het daarvoor is voorgeprogrammeerd op zo’n moment.’
Een van de belangrijkste oplossingen is de voedselomgeving aanpakken. ‘Daar zijn eenvoudige trucjes
voor, zoals bijvoorbeeld het niet in
het zicht zetten van de ongezonde
producten, de gezonde producten
juist op aantrekkelijke wijze naar
voren schuiven en het verkleinen
van de portiegrootte. Als je de keuze
hebt tussen een large, medium
of een small milkshake, kiest het
gros van de mensen medium. De
meeste mensen blijken namelijk
onbewust ‘’normaal’’ te willen zijn.
Door de hoeveelheid voor medium

te verminderen, krijgen we al
minder binnen. Ook als er van een
bepaald product in de supermarkt
een groot aantal wordt aangeboden, zijn we automatisch geneigd
dat te kiezen.’ Alles met het doel
de gezonde keuze normaal te
maken, dus ook geen eetlustopwekkende geuren verspreiden,
ongezond voedsel prominent in
de schappen leggen, of adverteren met extra voordeelverpakkingen chips of 1+1 gratis.
Ontregeld systeem
Iedereen die denkt dat het een
kwestie is van wilskracht, of
ruggengraat, vergeet de innerlijke drive van onze hersenen en
lichaam. Daarom is leefstijladvies
op de lange termijn alleen effectief met goede begeleiding. Dat
werkt helaas niet voor iedereen.
Bij ernstig overgewicht kan het
lichaam sterk ontregeld zijn
en komt het niet vanzelf goed.
Nieuwe anti-obesitasmedicatie
kan daarbij helpen. In Nederland
is sinds kort een middel op de
markt. ‘Het is een van de darmhormonen die een verzadigingsgevoel afgeeft aan het brein en
die ook de verbranding een tikje
hoger zet. Hiermee pak je één van
de mechanismen aan die ontregeld is. In Nederland denkt iedereen nog dat medicatie niet hoort

en wordt die ook nog niet vergoed, maar internationaal wordt
het allang toegepast omdat je
dan overgewicht effectiever kunt
bestrijden. Zo hoeven we niet te
wachten totdat allerlei obesitas
gerelateerde ziekten ontstaan en
die dan vervolgens alsnog behandeld gaan worden.’
Obesitas zelf is namelijk een
ziekte. ‘Op het moment dat je
echt obesitas hebt, dan staan je
honger- en verzadigingshormonen en ook je verbranding vaak
in de verkeerde stand. Dat krijg
je bij een groot deel niet goed
met alleen leefstijlaanpassingen.
Wel moet een optimalisatie van
de leefstijl altijd de eerste stap
van de aanpak zijn, want met
een paar kilo’s eraf verbetert de
gezondheid al fors! Mensen met
obesitas hebben een soort van

‘’levenslang’’ om meer moeite te
moeten doen om af te vallen. De
enige harde reset die je kan doen
om die hormonale ontregeling
te doorbreken en iemand met
obesitas op een normaal gewicht
te brengen, is een maagoperatie,’
legt Van Rossum uit. Daarvan is
het effect overigens anders dan
gedacht. Natuurlijk kun je minder
eten als je maag kleiner is, maar
dat draagt maar een beetje bij. Het
voornaamste effect is een reset van
je hormonale systeem, de darm- en
vethormonen gaan in een gunstige
andere stand. Voor sommige mensen blijft deze behandeling noodzakelijk. Het punt is dat dit vaak als
enige therapie wordt toegepast en
leefstijl en anti obesitas medicatie
worden overgeslagen. Ook worden
de andere dikmakende factoren,
zoals bijwerkingen van allerlei

medicatie niet goed meegenomen in de aanpak, waardoor we
niet alles halen uit een leefstijlinterventie. ‘
Daarnaast hebben sommige
mensen een hele sterke genetische aanleg om dik te worden.
Het is eigenlijk verrassend dat
de helft van de bevolking in deze
obese omgeving van ongezond
eten, stress, slaapgebrek, zitten
en comfort nog slank is, vindt Van
Rossum. ‘Dat betekent dat deze
mensen genetisch beschermd
zijn, want we weten ook dat heel
veel meer mensen zich niet houden aan een gezond voedingspatroon en de bewegingsnorm. Het
feit dat obesitas zo complex is en
zo moeilijk te behandelen als het
eenmaal ontstaan is, toont des te
meer de dringende noodzaak tot
preventie!’
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voeding

1975

In de beginjaren van stichting
Biowetenschappen en Maatschappij schetste toenmalig minister
voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking Jan
Pronk nog een somber beeld van
de mondiale voedselvoorziening:
er zou nooit genoeg land zijn om
de uitdijende wereldbevolking te
blijven voeden:
‘Onlangs heeft het tweede rapport
aan de club van Rome de stelling
van Malthus (dat de bevolkingsgroei exponentieel zou zijn en die
van de voedselproductie lineair)
weer nieuw leven ingeblazen
door, uitgaande van de huidige
ontwikkelingstrends, te berekenen
dat het wereldvoedseltekort in de
jaren tachtig alarmerende proporties zal aannemen. Dergelijke studies ontlenen hun nut aan het feit
dat zij zichtbaar maken wat er zou
gebeuren bij ongewijzigd beleid,
en vormen een uitdaging aan de
gemeenschap om maatregelen
te nemen om het gesignaleerde
gevaar af te wenden.’
Jan Pronk (minister voor Ontwikkelingssamenwerking in 1975),
voorwoord in cahier Eten voor
allen, 1975
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Ook op het kruisvlak van genetica
en voedselvoorziening voorzag de
redactie van het cahier Biotechnologie grootse oplossingen:
‘Stonden tien jaar gelden de
risico’s die recombinant-DNAtechnieken met zich mee zouden
brengen nog volop in de belangstelling, nu wordt deze techniek
vooral in verband gebracht met
veelbelovende toepassingen op
het gebied van voedselvoorziening, gezondheidszorg, energievoorziening en milieuhygiëne.’
Redactie, voorwoord in cahier
Biotechnologie, 1982

1994

Functional Foods, kent u die
uitdrukking nog? Aan het eind
van de vorige eeuw was de term
synoniem met grootse vergezichten op het kruisvlak van voeding
en farmacie. Niet een potje pillen,
maar een botervlootje met margarine zou voortaan ons cholesterol omlaag gaan brengen! En het
moet gezegd, de redactie van het
cahier Nieuwe Voedingsmiddelen
had ook toen al zijn twijfels bij de
houdbaarheid van dit concept:
‘Suiker- en vetvervangers hebben
in korte tijd een aandeel in de
markt veroverd. Van functional
foods moet dit nog blijken. Moeizamer gaat het met producten
waarbij tijdens de bereiding wordt
gebruik gemaakt van biotechnologie.’
Redactie, voorwoord in cahier
Nieuwe voedingsmiddelen, 1994

2011

Diëten kwamen en diëten gingen
in de afgelopen halve eeuw. In
2011 bezag de Wageningse hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag
professor Kees de Graaf het vrij
nuchter:
‘De langetermijneffecten van de
meeste diëten zijn wetenschappelijk niet vastgesteld. Uiteindelijk gaat het om gewoonten die
je dag na dag, maand na maand
goed vol kunt houden.’
Prof. dr. ir. Kees de Graaf (hoogleraar Sensory Science and Eating
Behaviour aan Wageningen
University & Research) in cahier Je
bent wat je eet, 2011

2015

In Foodtopia, het cahier dat de
horizon van onze voedselvoorziening verkende, schetste de
huidige voorzitter van de Raad
van Bestuur van dé universiteit
die zich bezighoudt met voedsel
en voedingsonderzoek, professor
Louise Fresco, een beeld waarin
met name een plek was bedacht
voor de technologie:
‘Sinds de eerste hominiden zijn
mensen bezig geweest met het
vinden van nieuwe bronnen van
voedsel en de bereiding ervan.
[…] De band tussen de primaire
producent, de boer, de visser, de
jager en de consument is oneindig
veel complexer geworden. […] Er is
–terecht- veel discussie over wat
er allemaal gebeurt rond voedsel
en voeding. […] Zonder de inzet
van de wetenschap in landbouw,
levensmiddelentechnologie
en voeding, zouden we geen
speltbrood hebben, noch instant
noodles, noch visfilet of scharreleieren, geen ijskast en geen
magnetron. De toekomstige groei
van de wereldbevolking, met nog
twee miljard mensen, dwingt
ons om niet alleen voor onszelf
voldoende gezond voedsel te pro-

duceren, maar ook voor toekomstige generaties, en te midden van
effecten van klimaatverandering,
verlies aan biodiversiteit, onderen overvoeding, sociale ongelijkheid.’
Prof. dr. ir. Louise Fresco (bestuursvoorzitter Wageningen University
& Research), voorwoord in cahier
Foodtopia, 2015

In datzelfde cahier schetste
wetenschapsjournalist Rob
Buiter een toekomst met minder
vleesconsumptie; volgens veel
deskundigen een noodzakelijk
offer dat de groeiende wereldbevolking zal moeten brengen, willen we iedereen op een acceptabele manier kunnen voeden met
ook nog ruimte voor natuur en
biodiversiteit:

maar aan het groeien is en de
verwachte wereldwijde consumptie van vlees mogelijk zelfs zal
verdubbelen! Er zijn in grote lijnen
vier mogelijke alternatieven denkbaar voor onze problematische
vleesconsumptie: kweekvlees,
insecten, vleesvervangers op basis
van plantaardige producten als
soja of lupine en misschien nog
wel de meest eenvoudige oplossing: het gewoon vervangen van
(een deel van het) vlees in het
dieet door bijvoorbeeld bonen.’
Ir. Rob Buiter (wetenschapsjournalist en eindredacteur) in cahier
Foodtopia, 2015

‘Vlees wordt meer en meer geassocieerd met dierenleed uit de
bio-industrie, met een enorme
uitstoot van broeikasgassen, en
met een ongekend beslag op
ruimte, water, grondstoffen en
energie. En dat in een tijd dat
de wereldbevolking alleen nog
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Hoe voeden we halverwege deze eeuw
meer dan tien miljard wereldburgers?
‘Met ons huidige menu, op basis van 330
miljoen ton vlees per jaar voor zeven
miljard mensen gaan we het in ieder
geval niet redden’, zeggen Francine
Govers en Birgit Dekkers. De toekomst is
aan het “plantaardig vlees”.

3

Aardappelen,
groenten en
een bonenbiefstuk
£ £ rob buiter

Voordat we de zogenoemde Foodhall, de werkplaats van de afdeling voedingswetenschappen en
agrotechnologie van Wageningen University & Research binnen mogen, checkt dr. Birgit Dekkers
eerst even wat voor proeven er op dit moment worden gedaan. ‘Voor je het weet zijn de collega’s
met nieuwe grondstoffen of technieken bezig die nog niet naar buiten mogen komen.’ Maar de
kust is veilig, dus we mogen zonder problemen even naar de machinerie kijken waarmee Dekkers
sinds een aantal jaren sleutelt aan het voedsel van de toekomst.

‘D

it is één van onze eerste machines’,
vertelt Dekkers. ‘In een trechtervormige metalen kom – een shear cell
noemen wij die – past precies een
ronddraaiende conus. ‘Wanneer je bijvoorbeeld
erwten- of sojaeiwit in die kom doet, worden ze in
de dunne laag tussen de metalen delen verwarmd
en in één richting vermalen. Op die manier komen
alle eiwitten uit het plantenmateriaal in één
richting te liggen, alsof het spiervezels in een lapje
biefstuk zijn’, aldus Dekkers.
Iets verderop staat een grotere versie van deze
hightech molensteen. ‘Hier draait een grote rol
binnen een cilinder. Ook hier worden de eiwitten uit bonen of erwten in één constante richting
gelegd. Het verschil is de schaal. Waar we in die
trechter porties van hooguit 100 gram kunnen

vermalen, kunnen we in deze cilinder lappen pasta
maken van maximaal zeven kilo.’
Vleesvervangers zijn ‘hot’, weet Dekkers. ‘Tijdens
mijn masters had ik al gekeken naar het vervangen
van ei door bewerkte plantaardige eiwitten. Voor
mijn promotieonderzoek heeft onze groep via
crowdfunding financiering voor elkaar gekregen
voor een grootschalig onderzoek naar het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige.’
Mansholt en de yield gap
Net als op de natuur (zie hoofdstuk x), heeft ook
in de voeding de Nederlandse landbouwminister
(’45-’58) en latere Eurocommissaris (’58-’72) Sicco
Mansholt een zwaar stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw, stelt hoogleraar Govers. ‘Zijn slogan “nooit meer honger”, na de
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Tweede Wereldoorlog, heeft de landbouwproductie
naar enorme hoogten opgestuwd. Hij werd daarbij
natuurlijk geholpen door de Groene Revolutie, die
in de jaren 50 en 60 voor een exponentiële stijging
heeft gezorgd in de productie van tarwe en maïs, en
in de jaren 70 ook van rijst in Azië. Zo haalden we in
het jaar 1900 met 200 uur werk 1.900 kilo tarwe van
één hectare. Inmiddels halen we in 10 uurtjes 10.000
kilo van diezelfde hectare.’
Door de toegenomen productie is in de westerse wereld en ook in Azië de zogeheten yield gap

Prof. dr. Francine Govers en dr. Birgit Dekkers
Professor Francine Govers (1955) is
persoonlijk hoogleraar fytopathologie aan Wageningen University &
Research en bestuurslid van Stichting
Biowetenschappen en Maatschappij.
Dr. Birgit Dekkers (1991) deed na haar
bachelor Voeding en Gezondheid een

door de voedingsmiddelenindustrie
gesponsorde European Master in
Foodstudies, waarna zij in 2018 in
Wageningen cum laude promoveerde
op de techniek achter het omzetten
van plantaardige grondstoffen in
vleesvervangers.

drastisch geslonken. Govers: ‘Die yield gap vertelt
je hoe groot het verschil is tussen het theoretisch
maximum dat je van een hectare kunt halen en
de gerealiseerde productie. Eigenlijk is alleen
in veel Afrikaanse landen die yield gap nog aanzienlijk. Maar in ons deel van de wereld is die
yield gap onder andere zo klein omdat we een
enorme afhankelijkheid hebben gecreëerd van
bestrijdingsmiddelen. Een aardappelboer spuit in
Nederland gemiddeld eens in de vijf dagen om de
aardappelziekte eronder te houden. In een warme
zomer als in 2018 kon dat wat minder zijn, omdat
de aardappelziekte bij warm en droog weer minder
woekert. Op zulke dagen vertelt de computer van
de boer dat hij wat minder vaak met de spuit over
het land hoeft. Tegelijk krijgen we ook met steeds
weer nieuwe ziekten te maken. Enkele jaren terug
is in Afrika een nieuwe stam van tarweroest opgedoken, Ug99, die zich nu richting Azië verspreidt.
Er wordt hard gewerkt om tarwerassen resistent te
maken tegen Ug99 om verdere verspreiding van
deze schimmelziekte tegen te gaan.’
Voldoende plantaardig voedsel
Al met al is het evenwicht fragiel, stelt Govers,
maar zijn de zeven miljard monden op de wereld
op dit moment nog goed te voeden op basis van het
aantal beschikbare hectares landbouwgrond. ‘Op
basis van plantaardig eiwit wel’, vult Dekkers aan.
‘Want zouden al die zeven miljard mensen hetzelfde eetpatroon hebben als de moderne westerse
mensen, met voor de gemiddelde Nederlander
bijvoorbeeld 76 kilo vlees per jaar, dan is het landbouwareaal niet voldoende groot.’
De conclusie voor Dekkers is dan ook helder:
we zullen in de toekomst vlees moeten vervangen
door plantaardig eiwit! ‘Er moet een nieuwe prioriteitenlijst voor onze landbouwproducten komen.
De hoogste prioriteit krijgt voedsel, voor mensen
dus. Pas wanneer planten of delen van planten niet
voor menselijk consumptie geschikt zijn, zou je ze
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In een onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van de dierenrechtenorganisatie Wakker Dier werd onlangs
becijferd dat de vleesconsumptie per hoofd
van de bevolking in Nederland al jaren vrij
stabiel is. Tussen 2005 en 2017 schommelde
de consumptie per Nederlander steeds
rond de 75 kilo per jaar. ‘Opmerkelijk’, vond
de opdrachtgever die uitkomst. ‘Steeds
meer mensen zeggen dat ze vege- of flexitariër zijn, en toch daalt de consumptie per
hoofd van de bevolking niet.’
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ook voor diervoeders in kunnen zetten. Wat er dán
eventueel nog overblijft zou je ook in de vorm van
biomassa kunnen gebruiken voor het opwekken
van energie. Maar het is op de lange duur echt niet
houdbaar om het huidige aandeel van plantaardige
productie dat naar diervoeders gaat in stand te
houden; laat staan naar biomassa.’
‘Van een product als soja gaat nu maar 6 procent
naar de voedselstroom. De rest gaat grotendeels
als “afval” naar bijvoorbeeld varkensvoer, maar
in dat afval, de zogeheten sojaschroot, zitten nog
enorm veel eiwitten en voedingsvezels waar je ook
hoogwaardige voedingsmiddelen van had kunnen
maken.’
De roep om het vervangen van vlees door plantaardige producten is bepaald niet nieuw, weet
Dekkers. ‘Al voor ik geboren was, kwam het mili-

eucentrum De Kleine Aarde in Boxtel met voorlichtingsposters: “Mínder vlees mevrouw! U weet
hopelijk al waarom”, wat een cynische knipoog
was naar de reclame voor vlees in die tijd, “Vlees,
u weet wel waarom”. Maar pas in de laatste jaren
zijn de vleesvervangers echt groot aan het worden.
Recent is het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat
naar de beurs gegaan, waarna de koers in korte tijd
steeg tot drie keer de introductiewaarde. In eigen
land is de Vegetarische Slager succesvol. Dat bedrijf
is onlangs overgenomen door voedingsmiddelen multinational Unilever, wat volgens mij ook
aangeeft hoe belangrijk de trend is. Een groeiende
groep mensen wil best vlees uit het menu halen,
maar wil daar dan wel iets voor terug dat op vlees
lijkt.’
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De toekomst is aan
de peulvruchten.

Gewalste erwten
De oplossing die Dekkers en collega’s onder de
noemer Plant Meat Matters hebben gekozen, onder
leiding van de Wageningse voedseltechnoloog professor Atze Jan van der Goot, is een vleesvervanger
die zo veel mogelijk op echt vlees moet gaan lijken.
Dekkers: ‘Er bestaan al verschillende vleesvervangers op basis van geëxtrudeerde planteneiwitten.
Dat is een proces waarbij de eiwitten onder hoge
druk en temperatuur worden vervormd, waarbij
een gelaagde structuur ontstaat die enigszins lijkt
op kippenvlees. Wij streven ernaar om dezelfde
vezelige structuur aan het plantaardig materiaal
te geven als in een echte biefstuk. Dat doen we
door het plantaardig materiaal, bijvoorbeeld soja
of tarwegluten in één richting “af te schuiven”.
Door die zogenoemde simple shear flow komen de
eiwitten allemaal in één richting te liggen. In mijn
promotieonderzoek ben ik verder tot de conclusie
gekomen dat er ook een soort breukvlakken in het
plantaardige vlees moeten komen, waardoor je
dezelfde sensatie krijgt bij het snijden en kauwen
als van een échte biefstuk.’
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Voedseltransitie
Govers is razend enthousiast over het onderzoek
van Dekkers en collega’s. ‘Dat we een ingrijpende
voedseltransitie nodig hebben, dat staat vast. Maar
om zo’n transitie te laten slagen zijn er een aantal
cruciale succesfactoren. Vleesvervangers op basis
van plantaardige grondstoffen zijn wat mij betreft
een goede kanshebber. In onze cultuur zullen we
bijvoorbeeld niet snel complete insecten gaan eten.
Eiwitten uit maden of sprinkhanen die onherkenbaar als grondstof in onze voeding worden verwerkt hebben wat dat betreft weer een veel grotere
kans van slagen.’
Toch zitten ook daar nog wel haken en ogen aan,
weet Dekkers. ‘Het startende bedrijf “De Krekerij”
gebruikt eiwitten uit krekels en verwerkt die in
hamburgers. Het bedrijf staat voor de uitdaging
om een goede naam voor hun hamburgers te verzinnen, waardoor mensen niet het idee krijgen dat
ze krekels zitten te eten. Consumentenacceptatie is
een sleutelfactor in de voedseltransitie!’
Wat dat betreft hoopt Govers dat de consumenten van de toekomst minder negatief komen te
staan tegenover genetisch gemodificeerde gewassen. ‘Genetische modificatie kan, zeker sinds
de uitvinding van de techniek CRISPR-Cas (zie
hoofdstuk 6) cruciale verbeteringen bewerkstelligen in onze landbouw. Er wordt nu bijvoorbeeld
met CRISPR-Cas gewerkt aan granen met gluten
die geen allergie meer veroorzaken, maar ook aan
verbeterde fotosynthese. De natuurlijke fotosynthese in planten is met alle respect vrij inefficiënt.
Het is nu al mogelijk gebleken om met genetische
modificatie die efficiëntie op te schroeven. Ik zou
het verschrikkelijk jammer vinden wanneer we
uit angst voor genetische modificatie dit soort
technieken afzweren. Bij de opgave om de primaire
productie van landbouwgewassen op te schroeven
om de tien miljard monden van de toekomst te
voeden, zullen we echt alle zeilen moeten bijzetten’, denkt Govers.

Milieuvriendelijk vlees zonder dierenleed
In het cahier Foodtopia (2015) vertelde
hoogleraar Vasculaire Fysiologie aan de
Universiteit van Maastricht Mark Post hoe
hij zijn zinnen heeft gezet op kweekvlees
als alternatief voor de milieubelastende
biefstuk. ‘Een relatief eenvoudig product als
kippenvlees, dat kun je met plantaardige
materialen misschien nog wel namaken,
maar rood vlees, met herkenbare spiervezels, dat zal toch een stap te ver blijven
voor de plantaardige vleesvervangers’,
stelde Post toen. Nadat de Australische biokunstenaar Oron Catts in 2003 al eens een
kunstwerk had gemaakt, de disembodied
cuisine, op basis van stamcellen uit kikkers,
had Post in 2013 de officiële primeur: een
met de hand gemaakte hamburger van
ruim een ons, op basis van vlees dat was
opgekweekt uit runderstamcellen. Kosten:
een kwart miljoen dollar per hamburger.

Sinds dat peperdure ‘proof of concept’ is het
onderzoek zes jaar verder. ‘We werken hard
aan plantaardige alternatieven voor het
runderbloed waar we de stamcellen tot nu
toe in kweken. Verder hebben we ook een
plantaardig alternatief gevonden voor de gel
waar de cellen in worden gekweekt’, aldus
Post. De culinaire recensies van de eerste
kweekvleeshamburger waren destijds nog
niet erg lovend. ‘Een beetje flauw’, vonden
de gelukkigen die een klein hapje mochten
proeven. Maar ook aan dat probleem wordt
gewerkt. ‘Vlees wordt lekker van een beetje
vet’, weet Post. ‘We zijn nu dus ook bezig om
dat vet te maken.’
Tot slot werkt de groep van Post hard aan
het automatiseren van het hele proces,
want tienduizend zelfgekweekte vezeltjes
handmatig in een kweekhamburger stoppen, dat wordt te prijzig. ‘Ik verwacht dat we

Dekkers kan wat dat betreft ook nog wel een
lijstje met potentiële verbeteringen bedenken. ‘Wij
halen met name de eiwitten uit sojabonen. Het zou
dan ook geweldig zijn wanneer de sojabonen van
de toekomst meer eiwit bevatten en minder van de
vezels die wij nu moeten weggooien. En misschien
zijn er in de toekomst ook wel prima alternatieven
voor de soja die we nu uit verre landen moeten
importeren, wie weet zelfs wel Nederlandse soja.
Nu is de teelt van soja in ons kikkerlandje nog niet
zo efficiënt, maar dat kan zeker nog verbeterd worden. Maïs is per slot van rekening ooit ook geschikt
gemaakt voor teelt in Nederland.’
Aan het eind van haar rondleiding door de testruimte in Wageningen laat Dekkers nog wat ‘lapjes

over drie tot vier jaar een hamburger van
ongeveer een tientje in de restaurants kunnen hebben. Uiteindelijk moet kweekvlees
goedkoper worden dan gewoon vlees. Dat
is ook niet zo’n gekke gedachte, wanneer
je bedenkt dat we uit een klompje cellen
in theorie binnen zes weken tienduizend
kilo vlees moeten kunnen maken. Daar kan
geen koe tegenop. Die maakt uit honderd
gram voer maar vijftien gram eetbaar
eiwit. Daarbij vraagt de productie van een
kilo vlees ook nog eens duizenden liters
water en stoten koeien ook veel van het
sterke broeikasgas methaan uit. Voor mij
is kweekvlees vooral een manier om een
oplossing te bieden voor die milieuproblemen.’

vlees’ zien die zij en haar collega’s de afgelopen
tijd uit de roestvrijstalen ‘molenstenen’ hebben
getoverd. ‘Uit die cilindervormige machine rollen
dit soort lappen van drie centimeter dik en ongeveer een meter lengte. Deze hebben we niet alleen
de structuur maar ook de kleur van biefstuk mee
kunnen geven. Eén van onze uitdagingen van de
toekomst is om bij alle grondstoffen die we willen
gebruiken de rode kleur van vlees te maken. De
intentie is per slot van rekening toch dat we de
consument het idee willen geven dat er naast de
aardappelen en groenten toch iets van een soort
vlees op het bord ligt.’
Het gemak waarmee Dekkers met haar grote lap
‘proof-of-concept’ omspringt, laat zien dat haar
plantaardige biefstuk een stuk minder prijzig
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Van voedsel naar voeding
Geen vakgebied lijkt zo fluïde
als de voedingsadviezen. Met
name de tips over hoe je af zou
kunnen vallen, volgen elkaar
in hoog tempo op. De afgelopen decennia zijn ze bij bosjes
langsgekomen, van ‘Montignac’ tot ‘het brooddieet’, van
‘Atkins’ tot ‘Sonja Bakker’.
Over de jaren bleef er steeds
één vaste waarde: de ‘Schijf
van Vijf’ van het Voedingscentrum. Toch heeft ook die
schijf de nodige ontwikkeling
doorgemaakt. In 1953 werd de
eerste opgebouwd met vijf
taartpunten: Melk en melkproducten, Groente, fruit en aardappelen, Vlees, vis, kaas, eieren
en peulvruchten, Vetten en tot
slot Graan en graanproducten.

Het Voedingscentrum experimenteerde daarna enige tijd met
‘De Maaltijdschijf’ en vervolgens
met de Voedingswijzer, maar
keerde uiteindelijk toch weer
terug naar de oude, heldere
Schijf van vijf.
Ook cardioloog en bijzonder
hoogleraar Risicoprofilering bij
hartziekten aan het Amsterdam
UMC, professor Leonard Hofstra heeft zich op de markt van
de voedingsadviezen begeven.
‘Als je weet dat 90 procent van
de hartinfarcten gerelateerd is
aan een slechte leefstijl is dat
ook niet zo verbazend’, stelt
hij. De werkwijze van Hofstra is
wel opvallend. Na het eerst ‘old
school’ met het boek Sneller SLIM

te hebben gedaan, is Hofstra nu
in de wereld van het ‘nudgen’
gedoken.
Nudgen is de hippe term uit
de gedragswetenschappen,
waarmee het sturen van gedrag
wordt bedoeld door min of meer
subtiele signalen of stimuli in de
omgeving. Het schoolvoorbeeld
van nudging is de getekende
vlieg in het urinoir op het mannentoilet, die ervoor zou zorgen
dat er veel minder naast de pot
wordt gepiest. Hofstra ‘nudgt’ in
zijn metier via televisieseries, vertelt hij. ‘In de jeugdserie Spangas
heb ik samen met de regisseur
gewerkt aan een script waarin
een van de hoofdrolspelers, een
wat dikke, sukkelige jongen die
niet genoeg sport en slecht eet,
een verandering in zijn leefstijl
aanbrengt op het moment dat
zijn vader een hartinfarct krijgt.
Zeker bij de jonge doelgroep
werkt het niet, of zelfs contraproductief, wanneer ouderen
met adviezen over gezond leven
komen. Per slot van rekening past
het bij de puberteit om je af te
zetten tegen alles wat ouders of
docenten je vertellen. Maar wanneer je de boodschap verpakt in
een rolmodel op televisie, lijkt

het wel aan te slaan. Na de
betreffende uitzendingen van
Spangas konden we op sociale
media meten dat het gebruik
van bepaalde trefwoorden als
‘groente’, ‘sporten’ en ‘hartinfarct’ met 10 procent toenam’,
zo schreef Hofstra onlangs in
het medisch tijdschrift The Lancet. In hoeverre het eetpatroon
of de hoeveelheid beweging
van de jongeren die de serie
zagen ook écht toenam, vertelt
het artikel niet.
Na de bemoedigende ervaringen in Nederland, werkt
Hofstra nu ook aan het
nudgen van de leefstijl van de
grote groepen Indiërs. ‘Op 1,2
miljard inwoners, kent India
maar liefst 60 tot 80 miljoen
mensen met type-2 diabetes.
Die vorm van diabetes wordt
voornamelijk veroorzaakt door
het eet- en beweegpatroon.
Door mensen via een heuse
Bollywood-productie subtiel
te wijzen op een beter eetpatroon, hopen we ook daar
een verschil te maken in het
voorkomen van gezondheidsproblemen.’

Door Bollywood-sterren voor zijn karretje te spannen, hoopt bijzonder hoog
leraar Risicoprofilering bij hartziekten aan het Amsterdam UMC, professor
Leonard Hofstra ook Indiërs aan een gezondere levensstijl te krijgen.
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Voorlopig is daar nog genoeg ontwikkelruimte
voor een heleboel spelers. Wat dat betreft hebben
we meer last van de Europese wetgevers, die de
laatste tijd moeilijk doen over de naamgeving van
dit soort vleesvervangers. Uiteindelijk mik je met
deze producten toch op de flexitariërs en andere
consumenten die het idee willen hebben dat ze
‘iets vlees-achtigs’ op hun bord hebben. Dan is het
lastig als je van Brussel niet creatief met de naam
van je product mag spelen.’’

In de loop der jaren is de
‘Schijf van Vijf’ altijd een
vaste waarde geweest in de
voedingsadviezen van de
overheid.

is dan bijvoorbeeld de kweekvlees hamburger
van Mark Post (zie kader Milieuvriendelijk vlees
zonder dierenleed). ‘We zitten nu in het stadium
dat we rekenen aan de kosten van een zogenoemd
Minimal Viable Product, dus een product dat voor
een acceptabele prijs kan worden verkocht. Daarnaast kijken we samen met chefs hoe we deze
vleesvervangers het beste in de markt kunnen
zetten.’
‘Uiteindelijk hopen we dat onze techniek
gewoon door de slager op de hoek gebruikt wordt.
Dan zou de consument van de toekomst op basis
van lokale grondstoffen een lapje vlees uit een
kleine machine kunnen bestellen.’ Over haar
invloed op de mondiale vleesmarkt en de bijbehorende duurzaamheidsproblemen maakt Dekkers
zich nog geen illusies. ‘De mondiale vleesmarkt
is gi-gan-tisch! Om daar een deuk in te maken zul
je een onvoorstelbare omzet moeten halen. In die
zin maak ik me ook niet zoveel zorgen over de
concurrentie op onze markt voor vleesvervangers.
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infectieziekten

1981

1984

‘In onze huidige samenleving
komen dankzij verbetering van
de levensomstandigheden, goede
hygiëne en het beschikbaar komen
van geneesmiddelen zoals antibiotica en vaccins, vele infectieziekten
nauwelijks meer voor. Nu en dan
doen een kortstondige plaatselijk
epidemie van rode hond of TBC en
gevallen van voedselvergiftiging
ieder weer eens opschrikken, maar
de gezondheidszorg kan deze opevingen goed aan. Meer problemen
vormen de seksueel overdraagbare
infectieziekten, die de afgelopen
jaren weer een toename te zien
geven en waarvan er steeds meer
ontdekt worden.’

‘Beleidsmakers in Westerse landen
waren de laatste tijd geneigd
het idee te propageren dat de
bestrijding van ziekten nu zo ver
is gevorderd dat er niet meer zo’n
grote behoefte is aan medisch
wetenschappelijk onderzoek.
Immers, zo luidt de redenatie, de
grootste successen die hebben
geleid tot het verdwijnen van de
meest gevaarlijke infectieziekten
zijn geboekt… Nu echter gebleken
is dat er volkomen onverwacht
een totaal nieuwe besmettelijke
ziekte kan uitbreken, die een ware
mobilisatie vergt van medisch
wetenschappelijk onderzoekpotentieel zal men hopelijk begrijpen dat
ziekten komen en gaan, en dat er
een actief beleid … nodig is.’

Geheel in pas met de tijdsgeest is
de redactie van stichting Biowetenschappen en Maatschappij eind
jaren 80 in haar voorwoord nog
optimistisch: de enige infectieziekten waar we voor moeten waken
komen door seks.

Redactie, voorwoord in cahier
Geslachtsziekten, 1981
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Drie jaar later gaat het roer om en
stelt medicus-radiobioloog Dick
van Bekkum in het cahier over
Aids dat er actief beleid nodig is
om voorbereid te zijn op geheel
nieuwe besmettelijke ziekten.

Prof. dr. Dick van Bekkum (voorzitter
BWM in 1984), voorwoord in cahier
Aids, 1984

2003

Het grenzeloze optimisme uit
de jaren 80 om alle bacteriële
infectieziekten op aarde definitief
uit te roeien, is in 2003 geheel
verdwenen.
‘Vrij geregeld lezen we in de krant
dat in een ziekenhuis de afdeling hartchirurgie enkele weken
gesloten moet worden, omdat
daar de ‘ziekenhuisbacterie’ MRSA
aanwezig bleek te zijn. (…)Wanneer
we dan nog bedenken dat in de
ontwikkelingslanden miljoenen
kinderen per jaar overlijden aan
darminfecties en dat jaarlijks
ongeveer 2 miljoen mensen overlijden aan tuberculose is het niet verwonderlijk dat het optimisme van
25-30 jaar geleden heeft plaatsgemaakt voor een uiterst negatieve
visie op de mogelijkheden van een
effectieve bestrijding van infectieziekten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de titel van een symposium dat
onlangs in Amsterdam is gehouden door het Genootschap ter
bevordering van Natuur-, Geneesen Heelkunde: Can mankind
survive microbial resistance?’
Prof. dr. Ad Stouthamer (emeritus
hoogleraar microbiologie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam),
voorwoord in cahier Antibiotica en
resistentie, 2003

2011

Rond de eeuwwisseling passeerden er elk dag naar schatting al
zo twee miljoen mensen internationaal landsgrenzen. Niet alleen
door het wereldwijde transport
van mensen, maar ook dat van
dieren, levensmiddelen, gewassen
en andere goederen, kunnen ziekteverwekkende micro-organismen
zich razend snel verspreiden. Dat
beeld schetst medisch journalist
Maarten Evenblij in het cahier
Infectieziekten over ziekteverwekkers als ongewenste meelifters op
wereldreis.
‘Voortdurend liggen nieuwe
infectieziekten op de loer..... Door
de globalisering , en de daarmee
samenhangende explosieve groei
van het transport van mensen en
goederen over de aardbol, verspreiden infectieziekten zich sneller dan
een lopend vuurtje.…. Waakzaamheid is daarom geboden. Want er
staat geen douane die een infectieziekte bij de grens kan tegenhouden.’
Maarten Evenblij (wetenschapsjournalist en eindredacteur), in cahier
Infectieziekten, 2011

2011

In de veehouderij is jarenlang met
antibiotica gesmeten, gewoon toegevoegd aan het voer. Dat is niet
alleen ongewenst voor het vee,
waarschuwt dierenarts Merel Langelaar in het cahier infectieziekten, maar ook voor de mens, want
hierdoor worden ziekmakende
bacteriën resistent. En kunnen
voorheen behandelbare infecties
levensbedreigend worden.
‘De veehouderij wordt steeds
intensiever met meer dieren onder
één dak gehuisvest en wordt er
voortdurend bezuinigd. Dat gaat
ten koste van de gezondheid van
dieren, die wordt opgepept met
antibiotica. Die zijn goedkoop,
vereisen weinig arbeid en leveren
op korte termijn het gewenste
resultaat: een niet ziek, verkoopbaar dier. Door veelvuldig en vaak
onzorgvuldig gebruik van antibiotica zijn veel bacteriën die op de
dieren huizen, resistent geworden.’
Dr. Merel Langelaar (in 2011 dierenarts bij het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu), in
cahier Infectieziekten, 2011

2018

De dreiging van nieuwe uitbraken
groeit omdat vaccinatie niet langer
vanzelfsprekend is, waarschuwt
epidemioloog Liesbeth Mollema in
het recente cahier Ons afweersysteem. We zijn de impact die infectieziekten had op kindersterfte
vergeten.
‘Weerstand tegen vaccineren is
van alle tijden. […] Het idee dat
kinderen te veel vaccins tegelijkertijd toegediend krijgen en te vroeg
beginnen met vaccineren heeft
een negatief effect op de houding van ouders. Daarnaast zien
sommige ouders de noodzaak van
vaccinatie niet meer omdat een
aantal infectieziekten in Nederland
niet of nauwelijks nog voorkomt.
Hierdoor verandert de risicoperceptie en neemt de aandacht
voor mogelijke bijwerkingen van
vaccins toe.’
Dr. Liesbeth Mollema (senior onderzoeker epidemiologie van door
vaccinatie te voorkomen ziekten bij
het RIVM), in cahier Ons afweersysteem, 2018
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Ons afweersysteem beschermt het
lichaam tegen ziekteverwekkers zoals
bacteriën, virussen, schimmels en
parasieten.

4

Terug van nooit
weggeweest
£ £ astrid van de graaf

Een tijd lang dachten we dat epidemieën van besmettelijke infectieziekten tot het verleden
behoorden. Goede hygiëne, gezonde voeding, vaccinaties en antibiotica hadden hun werk gedaan.
Maar op de uitroeiing van de pokken na, blijven nieuwe overwinningen tot nu toe uit. Krachten
als globalisering, antibioticaresistentie, vaccinatieaarzeling en nieuwe oorlogshaarden maken
dat oude infectieziekten weer terug zijn van bijna weggeweest en nieuwe infectieziekten ons
kunnen verrassen, vertellen Jaap van Dissel en Teun Bousema. Ter gelegenheid van het 50-jarig
jubileum van stichting Biowetenschappen en Maatschappij, kijken ze terug en vooruit in de tijd.

I

n 1969, ten tijde van de oprichting van de
stichting Biowetenschappen en Maatschappij,
verklaarde William Stewart de Surgeon General
van de Verenigde Staten, dat het tijd was om
het boek over infectieziekten te sluiten. De vermeende uitspraak van Stewart is legendarisch. ‘Ik
gebruik de quote ook veelvuldig in lezingen, om
aan te geven dat we het bij het verkeerde eind hadden,’ zegt LUMC hoogleraar Interne geneeskunde
Jaap van Dissel. Sinds 2013 is hij tevens directeur
van het Centrum Infectieziektebestrijding van het
RIVM, waardoor hij als een van de hoeders van de
volksgezondheid, heel Nederland als ‘patiënt’ erbij
heeft gekregen, of beter nog, gezond moet houden.
Volgens Van Dissel citeert Stewart hier eigenlijk
Pasteur die in zijn tijd een omwenteling in de
geneeskunde veroorzaakte door ziekmakende

bacteriën aan ziektebeelden te koppelen. Hiermee
lag de weg open voor vaccinontwikkeling.
‘Stewart deed de uitspraak overigens om een
andere reden, hij wilde het tijdperk van kankerbestrijding openen. Nu weten we dat veel kankers
door infectieziekten getriggerd worden. Dat is een
beetje de ironie van de tijd,’ aldus Van Dissel. De
meest bekende voorbeelden daarvan zijn baarmoederhalskanker veroorzaakt door het humaan
papillomavirus (HPV) en maagkanker door de
bacterie Helicobacter pylori. Maar ook bloedkankers,
zoals hodgkin of non-hodgkin lymfomen worden
waarschijnlijk getriggerd door een infectieus agens
zoals bepaalde Epstein-Barrvirussen (EBV).
Hoe dan ook, de gedachte dat we infectieziekten
onder controle hadden, was wijdverspreid in de
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Rode kruis team in Uganda
maakt zich klaar om een
melding van een Ebola-dode
te onderzoeken.

jaren 60, 70 en 80. ‘Onderzoekers en medici werd
aangeraden om vooral niet te specialiseren in
infectieziekten. Dat was niet goed voor je carrière,’
vertelt Teun Bousema, hoogleraar Epidemiologie
en tropische infectieziekten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in malariabestrijding. Inmiddels is hem duidelijk dat hij voor
zijn pensioen niet van pathogeen hoeft te wisselen
om zinnig bezig te zijn. ‘Er werd toen wel gekscherend gezegd dat de malaria-eliminatiecampagne in
de jaren 50 niet zozeer malaria als wel malariaonderzoekers had ‘uitgeroeid’.’
De infectiedriehoek
Om de eeuwige strijd tegen het verschijnsel infectieziekten een beetje te begrijpen, is het volgens
Van Dissel handig om de driehoek: pathogeen
– mens – omgeving, in gedachten te houden. De
pathogeen kan een ziekteverwekkende bacterie,
virus, parasiet, schimmel of een prion zijn, die de
mens als gastheer als een van zijn ideale plekken
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ziet om verder uit te groeien. De omgeving vormt
daarvoor een belangrijke schakel. Die bepaalt of
de pathogeen en de mens überhaupt met elkaar
in contact komen, en ook of de pathogeen kan
uitgroeien tot een ziekteverwekkend aantal. Laat
je een warme maaltijd ergens in Azië lekker een
nachtje nasudderen dan kan bijvoorbeeld de bacterie die buiktyfus veroorzaakt zich rustig vermeerderen tot een gevaarlijk aantal, een doggy-bag is
daar dus niet zo’n goed idee. Er zijn veel voorbeelden te geven. Ook door het ontbossen van grond
voor landbouw kunnen dieren die drager zijn van
een pathogeen dat mensen ziek kan maken plots
in intensief contact komen met mensen zodra ze
een nieuwe habitat zoeken. ‘Dit zagen we gebeuren in West-Afrika bij de ebola-uitbraak waar de
lokale bevolking in contact kwam met besmette
vleermuizen. Of in Maleisië waar men stukken
oerwoud verving voor varkenshouderijen en de
eerste Nipah-virusuitbraak plaatsvond. Deze virussen kunnen zich via varkens vermeerderen en zijn
ziekmakend voor de mens. Alles wat je verandert
in de omgeving bepaalt enerzijds of je een oude
bekende tegenkomt of gedwongen kennis maakt
met een nieuw pathogeen,’ legt van Dissel uit. Zo
ligt aan elke infectieziekte een uniek scenario ten
grondslag, en niet alleen de omgeving verandert,
door nieuwe afweeronderdrukkende behandelingen maken we de mens ontvankelijk voor steeds
minder virulente pathogenen
De globalisering heeft de wereld heel dicht bij
elkaar gebracht. Iedereen kan daardoor binnen de
incubatietijd van welke infectieziekten dan ook,
gewoon weer bij zijn huisarts zitten die de nieuwe
infectie helemaal niet (her)kent. Ook via handel en
import van groenten en vlees uit landen waar men
er andere hygiënenormen op nahoudt, kunnen
nieuwe infectieziekten ons bereiken en uitbraken
veroorzaken. ‘Tja, het steekt allemaal nauw in
elkaar, je kan er niet aan ontsnappen,’ legt van Dissel bijna zich verontschuldigend uit.

Infectieziektenbestrijding in Nederland, 1991-2015
In de afgelopen 25 jaar zijn er opvallende uitbraken
van infectieziekten geweest. Nieuwe en al bekende.
Wereldwijd of juist regionaal. Dit overzicht brengt
de omvang van de meldingen en diversiteit van de
infectieziektebestrijding in beeld.

Rubella

Legionella uitbraak

Hepatitis B

• Bijna 400 patiënten gemeld, waaronder 31 zwangere vrouwen
• 11 baby’s geboren met congenitaal rubellasyndroom
• Vooral ongevaccineerden reformatorische gezindte

• Veroorzaakt door bubbelbad op
tentoonstelling
• 188 patiënten, waarvan 17 overleden

• Vanaf 2002 HBV vaccinatie MSM, prostitué(e)s,
druggebruikers.
• Van 2003 tot 2011 HBV vaccinatie
voor kinderen van migranten
• 2011: HBV-vaccinatie in RVP voor
alle zuigelingen in Nederland

Hepatitis B
Meningokokkose

Hepatitis A

Legionellose

Meningokokkose

Hepatitis A

• Uitbraken na vakanties in Turkije en
Marokko
• Afname na invoering vaccinatie reizigers
• Ook voedselgerelateerde uitbraken

Legionellose

• Wordt in Nederland vooral
veroorzaakt door MenB
• Na invoering MenC-vaccinatie
ook afname MenB

1.000
meldingen

• Circa helft infecties opgelopen
in buitenland
• Hoger aantal meldingen in
warme en natte zomers

Kinkhoest
Kinkhoest

• Toename door afname immuniteit en
veranderingen in kinkhoestbacterie
• Vooral risico voor niet (volledig)
gevaccineerde baby’s

Meningokokken C

Mazelen (2)

• Incidentie verdubbelt, diverse
clusters en sterfgevallen
• Vaccinatie opgenomen in RVP
• Inhaalvaccinatie < 19 jaar

• Meer dan 2600 patiënten, waarvan 1 overleden
• Vooral ongevaccineerden reformatorische gezindte
• Vaccinatiecampagne in gemeenten met lage
vaccinatiegraad

Polio

• Laatste grote uitbraak in EU (71 patiënten)
• Voornamelijk ongevaccineerden uit de
reformatorische gezindte

Mazelen (1)

• Meer dan 3000 patiënten, waarvan 3 overleden
• Vooral ongevaccineerden reformatorische
gezindte

Aviaire influenza

Q-koorts

• Grootschalige ruiming kippen bij
besmette bedrijven
• 90 humane ziektegevallen (vooral
conjunctivitis), 1 patiënt overleden

Antrax

25 jaar

1991 Infectieziekten
1992 Bulletin
1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

• Pandemie influenza A (H1N1)
• Aanvankelijk contactopsporing en
postexpositieprofylaxe
• Vaccinatiecampagne risicogroepen

Ebola

• Epidemie in West-Afrika
• Meer dan 24.000 patiënten,
waarvan 10.000 overleden.

SARS

• Gebruikt als terroristisch wapen in
poederbrieven
• VS: 22 personen besmet, 5 overleden.
• NL: Wel poederbrieven, geen antrax

1994

Mexicaanse griep

• 4000 Patiënten (vooral Noord-Brabant)
• 2009: ruiming drachtige geiten op
besmette bedrijven
• 2010: vaccinatie schapen en geiten

• Ernstige longklachten veroorzaakt
door nieuw coronavirus in China
• Wereldwijd ruim 8000 patiënten,
waarvan meer dan 900 overleden.

2001

2002

2003

2004

2005

Ziekteacceptatie
Dat we nooit echt van infectieziekten verlost zullen worden, is wel duidelijk. ‘Maar we accepteren
in Nederland steeds minder dat we last hebben van
infectieziektes,’ meent Bousema. Neem bijvoorbeeld de ophef over het populaire broodbeleg filet
americain. Door het vlees gewoon twee dagen in

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

te vriezen kan infectie met de parasiet Toxoplasma
gondii voorkomen worden. ‘Logisch dat we daar als
gemeenschap stappen op willen ondernemen.’
In die context vindt Bousema de ontwikkelingen rond verwaarloosde tropische ziekten interessant. Daar zijn de afgelopen 30-40 jaar enorme
stappen gemaakt, bijvoorbeeld bij de bestrijding
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van de guineawormziekte (Dracunculus medinensis). ‘De guineaworm is een tot de verbeelding
sprekende tropische worm die diep onder je huid
gaat zitten, meestal in de onderbenen. Zodra je
in de rivier staat, breekt hij door de huid heen en
komen talrijke wormlarfjes in het water vrij. De
vrouwelijke worm kan wel een meter lang worden. De enige manier om het dier eruit te halen,
is de worm heel langzaam om een klein stokje te
draaien, want als hij breekt dan heb je pas echt de
poppen aan het dansen,’ legt Bousema beeldend

Prof. dr. Jaap van Dissel
en prof. dr. Teun Bousema
BWM-raadslid Jaap van Dissel (1957)
is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
in Bilthoven en hoogleraar Interne
Geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
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van de Jonge Akademie.
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uit. ‘Ook deze ziektes die echte arme mensen
raken, accepteren we niet meer. Het is gewoon
niet meer van deze tijd dat er nog mensen rondlopen met een worm van een meter in hun been die
heel veel pijn doet.’
Of het lukt om deze infectieziekte, net als pokken
in de jaren 70, de wereld uit te helpen, blijft volgens
Bousema nog even de vraag (zie kader Guineawormziekte de wereld uit?). Ook malaria en polio staan
hoog op de lijst om uitgeroeid te worden. Malaria is
wel heel ambitieus, maar ook polio, hoewel haalbaar,
blijkt lastig doordat de laatste landen waar het nog
voorkomt conflictgebieden zijn. Mazelen voldoet
eveneens aan de eisen voor uitroeiing: geen virusreservoir in de dierenwereld, het vaccin geeft blijvende immuniteit, en gezonde dragers spelen geen
belangrijke rol bij de verspreiding van het virus.
Pokkenbriefje
Dat het uitroeien van het pokkenvirus wel is
gelukt, ging niet zonder slag of stoot. De vaccinatie
tegen pokken is in Nederland lange tijd verplicht
geweest. Zonder pokkenbriefje kwam je de openbare school niet in. ‘De vaccinatie startte rond 1850.
Er was toen ook een bond tegen het pokkenvaccin
en de vaccinatieangst werd via afbeeldingen van
mensen die in een koe veranderden flink aangewakkerd,’ vertelt Van Dissel die zelf nog de pokkenvaccinatie heeft gehad. ‘In Nederland waren de
pokken in 1974 blijvend weg, en dat was ook het
moment om te stoppen met vaccineren.’
Behalve een bestrijdbare infectieziekte is het
vertrouwen in overheden en instanties als RIVM erg
belangrijk. ‘Dat vertrouwen zie je op veel plekken
afnemen. Dat is één van de grootste uitdagingen
voor infectieziektebestrijding in de toekomst,’ vindt
Bousema. ‘Je ziet het bij vaccinatiecampagnes, ook
in Nederland, dat bij bepaalde groepen argwaan
bestaat zodra iets van de overheid afkomstig is.’
Door de overvloedige informatie op het internet en sociale media is iedereen zijn eigen expert

zeker bij infectieziektebestrijding. Om een ziekte
uit een land te houden heb je een kritische grens
(dekkingsgraad) aan het aantal mensen dat mee
doet aan een vaccinatiecampagne. Het gaat niet om
individuele beslissingen, het gaat om een beslissing als gemeenschap.’

Eerst polio de wereld uit
In 2018 werd weer een medisch
poliovaccinatieteam aangevallen
door leden van de Pakistaanse Taliban
in een afgelegen grensgebied met
Afghanistan. Deze aanvallen van
extremisten komen voor sinds 2011
toen bekend werd dat de CIA via een
nep-poliovaccinatieteam de schuilplaats van Osama bin Laden wilde
achterhalen. Meer dan honderd leden

van de medische teams zijn slachtoffer geworden. De bestrijding van
de ziekte wordt in Pakistan verder
bemoeilijkt door onwetendheid onder
de bevolking en de mythe dat de
campagne een westers complot is om
moslims te steriliseren. Pakistan is
een van de laatste landen waar polio
nog voorkomt, naast Afghanistan.

geworden, bespeurt Bousema. ‘Daar is niets mis
mee, maar het nadeel is dat het makkelijker is om
informatie te vinden van mensen met een extreme
mening dan van mensen met een genuanceerde
mening. Ook dit ondermijnt vaccinatiecampagnes
en het vertrouwen.’ Net als verkeerde berichtgeving via persberichten, krantenartikelen en ook
academici die onterecht een doorbraak in malaria
onderzoek claimen, schaden het vertrouwen van
het publiek, vindt Bousema. ‘Dat is desastreus,

Vaccinatiedaling
Van Dissel: ‘In het westen is het aantal mensen
die niet meer gevaccineerd zijn bijna gelijk aan
een geboortegolf, zo’n 5 à 5,5 miljoen kinderen.
Er is dan een voldoende grote voedingsbodem
voor een infectieziekte om weer rond te waren,
ook als deze eerder bijna uitgeroeid was.’ Ruim
tien jaar geleden was een land als Amerika al
mazelenvrij, maar het virus tiert weer welig
onder niet gevaccineerde groepen. Vandaar dat de
autoriteiten nu soms stelling nemen en mazelenvaccinatie willen verplichten, de vrijblijvendheid
is eraf. ‘Daar gaat de discussie over. In Frankrijk zit het vaccinatiepercentage rond de 75-80
procent. Dat is maar een paar honderd kilometer
hiervandaan,’ benadrukt Van Dissel. In Nederland is de vaccinatiegraad inmiddels gedaald
tot gemiddeld 92 procent, terwijl minimaal 95
procent noodzakelijk is om verspreiding van
mazelen te voorkomen. ‘Het aantal ‘ontvankelijke’
personen die iemand met mazelen gemiddeld zal
besmetten is ongeveer 18 tot 20 per geval. Dus
verspreiding van de mazelen neemt niet verder
toe als deze besmette persoon omringd wordt
door 20 mensen van wie er 19 gevaccineerd zijn.
Op die manier kom je uit op 95 procent,’ legt
Van Dissel uit. Dat is in het ideale geval, maar de
vaccinatiegraad is niet homogeen verdeeld over
Nederland. In de Biblebelt ligt de vaccinatiegraad
rond de 50-60 procent. Maar daar is weer een
belangrijk deel immuun vanwege natuurlijk
doorgemaakte infectie, zoals tijdens de mazelenuitbraak van 2013. Overall is een hogere vaccinatiegraad altijd beter.
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Guineawormziekte de wereld uit?
Anno 2018 zijn er van de wereldwijd 3,5
miljoen gevallen van de guineawormziekte uit de jaren 80 nog maar een paar
handjes vol over. Maar het uitroeien van
die laatste 28 gevallen, gesignaleerd in
slechts enkele landen, zou wel eens heel
lastig kunnen worden volgens Teun Bousema. ‘De bestrijding van de guineawormziekte is een prachtig voorbeeld, hoe je
met een relatief simpele interventie heel
veel kunt bereiken. De ziekte krijg je door
vervuild water te drinken dat microscopisch kleine watervlooien bevat geïnfecteerd met wormlarfjes. Door het water
eenvoudig te filteren, bijvoorbeeld via
een doek, kun je besmetting voorkomen,’
vertelt Bousema. De verspreiding is aan
banden te leggen door te voorkomen dat
besmette mensen het water ingaan.
Na de pokken zou de guineawormziekte
de eerste menselijke infectieziekte zijn die
wordt geëlimineerd en nog wel zonder
gebruik van vaccins of medicijnen. ‘Er is
veel momentum achter de bestrijding
van deze ziekte: voormalige president van
Amerika Jimmy Carter leidde tientallen
jaren een grote internationale bestrijdingscampagne, overheden loofden 100 dollar
uit voor elk geval dat gemeld werd, en in
Soedan is op een gegeven moment zelfs
een wapenstilstand afgekondigd om de
bestrijding van de worm voort te kunnen
zetten.’
Toch, ondanks alle aandacht en inspanningen lukt het niet om de worm kwijt te
raken. De deadline wordt steeds verder
opgeschoven. Eerst meldde de Wereld-
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De guineawormziekte krijg je door vervuild water te drinken dat microscopisch kleine watervlooien
bevat, geïnfecteerd met wormlarfjes. Door water via een filterbuisje te drinken, is besmetting te
voorkomen.

gezondheidsorganisatie/WHO dat guineawormziekte in 1995 uitgeroeid zou zijn, dat
werd verzet naar 2009, toen 2015 en nu is
het 2020. ‘De vraag is of we die deadline
halen,’ zegt Bousema. ‘Ondanks de nieuwe
methoden voor infectiebestrijding, verbetering van de communicatie voor het melden
van gevallen en campagnes om die laatste
gevallen te vinden, blijkt het toch heel lastig.’
Met name omdat men in 2012 ontdekt heeft
dat de worm een andere levenscyclus heeft
en zich ook in honden en andere zoogdieren kan voortplanten. ‘Die flexibiliteit is
natuurlijk fascinerend aan infectieziekten,’

jubileumcahier

vindt Bousema. ‘En dit is echt klassiek voor
infectieziektebestrijding. Je hebt niet te
maken met een stilstaand doel. Het doel
is gewoon een ‘beest’ dat zich ontwikkelt
en aanpast, waardoor het ineens lastiger
te bestrijden is en je er een heel andere
logistieke uitdaging bij hebt. Het idee is
dat je een ziekte alleen kunt uitroeien als
de mens het unieke reservoir is en het een
duidelijk ziektebeeld geeft. Met een dierlijk
reservoir erbij wordt het een stuk ingewikkelder. Die stap van 28 naar nul zou wel
eens net zo uitdagend kunnen worden als
die van miljoenen naar enkele tientallen.’

Sterfte naar enkele belangrijke doodsoorzaken
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infectieuze en parasitaire ziekten
kanker
ziekten van hart en vaatstelsel
Directe sterfte aan
infectieziekten is laag
vergeleken bij kanker en
hart- en vaatziekten.

Ook in Nederland is mazelen weer aan het
toenemen. Mazelen wordt overgebracht via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid.
‘Omdat de ongevaccineerde kinderen vaak bij elkaar
op school zitten, is dat de ideale plek voor snelle verspreiding. Het risico op een uitbraak neemt ook toe
door het toegenomen aantal gevallen van mazelen
in het buitenland.’ Inmiddels gaan er stemmen in de
politiek op om kinderdagverblijven toe te staan niet
ingeënte kinderen te weigeren.
Antibioticaresistentie
Bacteriële infecties die eenvoudig te bestrijden
zijn met antibiotica, staan op het punt om weer
levensgevaarlijk te worden door antibioticaresistentie die wordt veroorzaakt door overmatig
gebruik van deze middelen bij mens en dier en

verspreiding in het milieu. Britse wetenschappers
luidden een aantal jaar geleden hard de noodklok.
Als we nu niets doen zullen er in 2050 wereldwijd 10 miljoen mensen per jaar overlijden door
antibioticaresistentie was hun berekening. ‘In
Nederland staan we er momenteel in vergelijking met andere landen nog gunstig voor. Maar
antibioticaresistentie staat bij veel mensen toch
hoog op de lijst van dingen waar ze zich zorgen
over maken. Je wilt ook dat je kinderen dezelfde
voordelen kunnen hebben van de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde, zoals transplantaties
en gewrichtsprothesen,’ vindt Van Dissel. Samen
met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van
VWS, EZ en I&M actie in de vorm van een integrale ‘One Health’-aanpak. Dit omvat zorgvuldig
antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie.
Maar geen land kan antibioticaresistentie alleen
bestrijden. Resistente bacteriën houden zich nu
eenmaal niet aan landsgrenzen, en de wereldhandel helpt ze daarbij. ‘Je kan het in Nederland wel
heel streng regelen, maar als dat in landen waar je
goede handelsrelaties mee hebt niet gebeurt, dan
krijg je antibioticaresistentie op de koop toe. In
landen waar de ziekenhuishygiëne en antibioticagebruik minder strikt geregeld zijn zoals Spanje,
Italië en Griekenland, zie je al behoorlijke problemen ontstaan, met name in zorginstellingen, maar
ook in India en China speelt dit,’ geeft Van Dissel
aan. ‘Maar met resistentie is er nog iets anders aan
de hand. Was het vroeger sterk gekoppeld aan ziekenhuizen en verzwakte kwetsbare patiënten, nu
zit de kern van het probleem – als een soort stille
sluipwesp – in de darmen van gezonde mensen.
Mensen nemen resistente bacteriën mee naar het
ziekenhuis en kunnen een bron voor verspreiding
naar kwetsbare patiënten zijn, of zelf in de problemen komen bijvoorbeeld na een operatie aan
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Magic bullet voor malaria?
Voor malaria is het maar de vraag of het
ooit gaat lukken om deze ziekte in te
dammen, laat staan uit te roeien. ‘Tussen
2000 en 2015 is de ziektelast ongeveer
gehalveerd. Vooral het aantal doden is flink
teruggebracht in die periode, van meer dan
800.000 tot onder het half miljoen. Maar
de rek is er uit,’ constateert malaria-expert
Teun Bousema.
Sinds 2015 neemt het aantal malariainfecties wereldwijd weer toe. Volgens schattingen van de WHO, waren er in 2017 rond
de 219 miljoen malariagevallen. Dat is twee
miljoen meer dan het jaar daarvoor. Met
de inzet van de huidige middelen: betere
klamboes en netten, insecticidenspray en
malariapillen, kan nog meer bereikt worden volgens Bousema, maar de echte grote
klap ligt niet binnen handbereik. Daar is
echt meer voor nodig.
Ondertussen beloven sommige overheden
dat malaria in 2040 wereldwijd is uitgeroeid. De WHO is daarin iets realistischer,
vindt Bousema: in 2030 wil de organisatie
in 31 landen malaria hebben uitgeroeid
en voor 90 procent teruggedrongen. ‘Het
is gevaarlijk om te veel te beloven, en
vervolgens steeds de deadline te verschuiven. Op een gegeven moment kan het
hele momentum instorten, en zodra de
financiering door donoren en het enthousiasme van het publiek wegvalt dan wordt
het lastig. Malariabestrijding is een heel
ingewikkeld vraagstuk dat vraagt om een
enorme langetermijnplanning. Er is nog
heel veel werk te verzetten, en een magic
bullet is er niet. En iedereen die het tegen-
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deel beweert heeft weinig realiteitszin,’
vindt Bousema.
Dit jaar wordt in een aantal landen, zoals
Ghana en Malawi, begonnen met de implementatie van een vaccin voor kinderen onder
de vijf jaar. ‘Hiermee gaan we malaria niet
uitroeien, het vaccin heeft een slechtere
effectiviteit dan welk vaccin in Nederland
dan ook, maar dit vaccin gaat wel heel veel
levens redden, het voorkomt ernstige ziekte
en sterfte.’ Het vaccin voorkomt echter niet
dat mensen besmet raken. Onderzoek om
ook de verspreiding van malaria van mens
naar mug en van mug naar mens aan te pakken, is nog in volle gang en ver van implementatie verwijderd.
Een andere manier om verspreiding aan te
pakken is een middel dat gebruikt wordt om
huisdieren te ontvlooien. Wanneer mensen
dat innemen, vallen muggen die hen prikken dood neer. ‘Maar ook dit is zeker geen
magic bullet. Als bij de verspreiding van een
infectieziekte meerdere organismen betrokken zijn zoals bij malaria de mug en de mens
dan kun je bij de bestrijding niet door aan
één knop te draaien het probleem oplossen.
Dan moet je in je campagne allerlei interventies meenemen gericht op parasiet, mug en
mens.’
Toch is er wel een ding dat een enorme klap
zou kunnen maken volgens Bousema, als
het werkt tenminste: de genetisch gemodificeerde mug. Hierbij wordt een voor de
mug schadelijke mutatie geïntroduceerd.
De vrouwtjesmug die malaria overbrengt,
wordt snel minder vruchtbaar. Dit gen erven
alle nakomelingen via een genetisch truc
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Malaria is een levensbedreigende ziekte die
wordt veroorzaakt door de Plasmodium parasiet
en overgebracht via een beet van de Anopheles
mug. 90 procent van alle malaria-sterfgevallen
in de wereld komen voor in Afrikaanse landen. In
Nederland worden er jaarlijks rond de 250 gevallen
gemeld.

(gene drive) en na een aantal generaties
sterft een muggenpopulatie misschien
helemaal uit. Dit jaar is in Italië in een
speciaal highsecurity lab een impactstudie
op grote schaal gedaan onder zo natuurlijke mogelijke omstandigheden. ‘Dat klinkt
best huiveringwekkend om te gebruiken,
maar relatief gezien is hier veel acceptatie voor. Best opvallend als je weet hoe
moeilijk genetisch gemodificeerd voedsel
ligt. Zelfs tijdens een voedselepidemie in
Malawi werd genetisch gemodificeerde
mais geweerd uit de havens. Dit zijn wel
spannende ontwikkelingen.’

Hoe snel
kun je
reageren?
Daar gaat
het om

de darmen. Verspreiding blijkt afhankelijk van de
ziekenhuishygiëne ter plaatse.’
Daarnaast worden we gevoeliger voor infecties
door allerlei succesvolle therapieën tegen kanker of
ontstekingsziekten die ons afweersysteem activeren of juist dempen. Hierdoor krijgen bacteriën
met minder aanvalskracht ook kans om een infectieziekte te veroorzaken. ‘Zo zien we een bepaalde
vorm van longontsteking alleen bij patiënten met
een afweerstoornis. Infectieziekten zijn dan vervolgziekten geworden.’
Zijn we voorbereid op ziekte X?
De strijd tegen infectieziekten zal nooit eindigen. De vraag is meer: zijn we goed voorbereid op
nieuwe infectieziekten die op ons afkomen, zoals
van dieren afkomstige zoönosen. ‘In een land
waar veel mensen dicht op elkaar leven en waar
intensieve veehouderij is, lopen we nu eenmaal
bepaalde risico’s. Het liefst wil je die zo goed mogelijk kunnen inschatten en inperken,’ zegt Van Dissel. Dat dit niet altijd goed gaat, heeft de herhaalde
uitbraak van Q-koorts (2007-2010), een bacteriële
infectieziekte overgebracht via geiten en schapen,
laten zien. ‘Dit heeft er wel voor gezorgd dat de
humane en veterinaire diensten als er iets gebeurt
direct samen aan tafel zitten. Dit was vroeger
gescheiden,’ zegt Van Dissel.
Hoe we ons het beste op nieuwe infectieziekten
kunnen voorbereiden, is nog in beraad. De ene
stroming wil van alle relevante dieren alle virussen, bacteriën etc in kaart brengen, nagaan of deze
een probleem kunnen vormen voor de mens, en
ze op grond van die afweging bestrijden. ’Dan ben
je heel pro-pro-proactief bezig. Maar dat is ook
heel kostbaar, en de vraag is of dat op grond van de
impact wel gerechtvaardigd is. De andere stroming
wil wachten tot er iets gebeurt en dan proberen zo
snel en adequaat mogelijk te reageren. Daartussen
moeten we de gulden middenweg zien te vinden.
Het belangrijkst in alle modellen is dat in ieder geval

de diagnostiek op orde is en tijdig kan rapporteren.’
Veel ziekten verspreiden zich via vogels over
Europa. Zo heeft Nederland sinds enige tijd te
maken met het usutu-virus uit Afrika dat onder
vogelsoorten zoals merels massasterfte veroorzaakt. Het virus wordt overgebracht door steekmuggen. Van Dissel: ‘Dan is het de kunst om zo
snel mogelijk te weten of dit een probleem vormt
voor de mens. Bijvoorbeeld door na te gaan hoeveel
mensen in Nederland al antistoffen tegen dit virus
in hun bloed hebben. Is dat bijvoorbeeld 50 procent en er zijn geen ziektemeldingen aan gekoppeld, dan zal het over het algemeen wel meevallen.
Ook kunnen we materiaal van patiënten met
hersenontsteking waarbij geen ziekteverwekker is
gevonden, onderzoeken op dit virus. Dit soort aanpakken lopen allemaal simultaan.’ Daarbij heeft het
RIVM grote serumbanken met geanonimiseerde
gegevens van “gemiddelde” Nederlanders en van
heel specifieke groepen, zoals boswachters die veel
meer Lyme of andere teekgerelateerde ziekten
tegenkomen. Mocht er iets nieuws opduiken dan
kunnen ze snel nagaan of het een gevaar vormt
voor de volksgezondheid.
Verder moet de hele samenleving voorbereid
en weerbaar zijn: a resilient society. En ook daar
komt vertrouwen in de overheid weer om de hoek
kijken. ‘Anders kan de infectieziektebestrijding
alsnog misgaan. Dat heeft bijvoorbeeld gespeeld in
West Afrika, in de bestrijding van ebola. Zorgverleners uit het westen droegen witte pakken, maar in
West-Afrika associëren mensen witte pakken met
heksen. Het is zelfs gebeurd dat auto’s van zorgverleners in brand zijn gestoken om ze maar weg te
houden,’ vertelt Van Dissel. ‘Door te “polderen” met
de dorpshoofden en religieuze leiders probeerde
men iedereen weer op één lijn te krijgen, tegen de
ebola en niet tegen elkaar.’ Op het terrein van infectieziekten heeft zo alles wat je doet consequenties.
‘En dan gaat het erom, hoe snel kun je reageren?
Want alles voorkomen, dat is gewoon onmogelijk.’
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natuur

1980

Het beslag dat de mens legt op
het schaarse aardoppervlak om
voedsel te verbouwen is sinds de
eerste decennia van stichting Biowetenschappen en Maatschappij
een punt van zorg, zoals de (in 2015
overleden) Wageningse hoogleraar
gewasecologie professor Huub
Spiertz schreef:
‘Uitbreiding van het landbouwareaal vindt men thans vooral in
Afrika en Zuid-Amerika. Actueel
zijn de plannen om het Amazonegebied in Brazilië in cultuur te
brengen.’
Prof. dr. Huub Spiertz (destijds hoogleraar Gewasecologie bij Wageningen University & Research) in cahier
Landbouw en milieu, 1980

1985

Behalve door het ruimtebeslag,
drukt de mens ook al lange tijd
een stempel op de mondiale
natuur door te slepen met mineralen. Diervoeders worden uit verre
landen geïmporteerd om vee mee
te voeren, waarna de achtergebleven mineralen de natuur verstikken, onder andere in Nederland:
‘Mestoverschotten dreigen Nederland te overspoelen en daarbij
bodem, lucht en water verregaand
te verontreinigen. Ammoniak uit
mest veroorzaakt stankoverlast en
draagt bij aan het ‘zure regen- probleem. Door overbemesting gaat
de kwaliteit van de bodem achteruit en bereikt de hoeveelheid
nitraat in nabijgelegen drinkwaterputten een alarmerende hoogte.’
Redactie, voorwoord in cahier Mest,
1985
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1992

Volgens de redactie van het cahier
‘Natuur’, was die natuur inmiddels
bijna een vijand geworden, een
geduchte concurrent van de mens
bij het beslag op schaarse grond.
Wie natuur wilde, moest keuzes
maken, vond men:
‘Leven in de lage landen bij de
zee brengt grote risico’s met zich
mee. Wie de natuur haar gang laat
gaan, wordt overstroomd en weggespoeld.
[…] De strijd tegen grootschalige
ontginning en (ruil)verkaveling is
voorbij. Er zijn geen ‘vrije’ gronden
meer. Wie meer natuur wil, moet
bestaand landschap omvormen.’
Redactie, voorwoord in cahier
Natuur, 1992

Bio -Wetenschappen en Maatschappij

Bio -Wetenschappen en Maatschappij
kweekvijver leven

Plagen bestrijden zonder gif

waterecologie

Lijfwachten van de plant

biodiversiteit

De speurneus van de
sluipwesp

motor civilisatie

Wapenwedloop plant en
insect

schaarste water

Malariamug bestrijden met
schimmel

samenwerken waterbeheer

De insectenfabriek

Water

bron van leven en ontwikkeling
1 | 2007

2007

Meer dan eens kenden de cahiers
een Koninklijk voor- of nawoord.
In 2007 boog onze toenmalige
Kroonprins zich over zijn specialiteit: het waterbeheer. Hij riep op
om het beheer van het mondiale
water serieuzer te nemen:
‘Meer dan 260 grote rivierstroomgebieden worden door twee of
meer staten gedeeld. Zonder
goede afspraken over gebruik en
verdeling is de kans op onenigheid
groot.’
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Willem Alexander in cahier Water,
2007

Natuur als
Bondgenoot
Biologische bestrijding van
ziekten en plagen
Met een voorwoord van Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gerda Verburg

Redactie:

Jan Osse
Louis Schoonhoven
Marcel Dicke
Rob Buiter (eindredactie)

2008

Dat de natuur geen concurrent
is van de mens, in de strijd om
schaarse grond, maar een bondgenoot, bleek uit het cahier waarin
we onder leiding van de Wageningse hoogleraar entomologie
professor Joop van Lenteren het
licht lieten schijnen op biologische
bestrijding. Wie de natuur als concurrent ziet, zal plagen oogsten,
stelde hij:
‘Eerst komt het eten, dan pas de
moraal! Met de natuur als bondgenoot is er weer een extra stukje
moraal in de productie van ons
eten gekomen!’
Redactie, voorwoord in cahier
Natuur als bondgenoot, 2008

2019

Een van de meest recente cahiers
van de stichting kende verschillende iconische natuurfoto’s. De
cover werd bijvoorbeeld gesierd
door een meerkoet die er geen
probleem in had gezien om zijn
nest met plastic rietjes en ander
afval te bouwen. Verderop in het
cahier kwam vooral de keerzijde
aan bod: rivieren in Indonesië en
de Filippijnen waar je letterlijk
over het plastic kon lopen en
een albatroskuiken dat door zijn
ouders was gevoerd met weinig
voedzame tandenborstels en
aanstekers. Plastic, kortom, is misschien een zegen voor de geïndustrialiseerde wereld, maar wel een
zegen die ons nu langzaam dreigt
te verstikken. Geregeld mochten
actieve bewindslieden hun visie
geven op de thema’s van BWM,
zoals staatssecretaris Stientje van
Veldhoven in het cahier ‘Plastic’:
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‘Ik ben blij met het plastic pact dat
ik in februari 2019 met 75 grote
bedrijven heb gesloten. Er zijn
ambitieuze afspraken gemaakt
om bijvoorbeeld het gebruik
van plastic te verminderen (20%
minder) en eenmalig plastic 100%
recyclebaar te maken. Wat mij
betreft is het tijd om een trend te
keren: plastic meer zien en behandelen als grondstof en minder als
eenmalig te gebruiken materiaal
dat je achteloos kunt wegwerpen
of verbranden. (…) We hebben
het probleem van plastic samen
veroorzaakt. We kunnen het alleen
samen oplossen!’
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat), voorwoord in cahier
Plastic, 2019
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De Nederlandse natuur is de afgelopen vijftig jaar zowel
gemaakt als later vooral gesloopt door de landbouw. Voor
een positieve wending zullen we echt af moeten van het
idee dat Nederland de wereld moet voeden, stellen Jelle
Reumer en Patrick Jansen.

5

Natuur snakt naar
‘Mansholt 2.0’
£ £ rob buiter

De polders van het natuurgebied Arkemheen bij Nijkerk liggen er in het voorjaar bontgekleurd
bij. Het groene gras is ruimschoots bespikkeld met gele en rood getinte kruiden. De sloten en
weteringen zijn gezoomd met brede rietkragen, waar karekieten, rietzangers en rietgorzen met
verschillende liedjes om een vrouw zitten te roepen, dan wel de buurman laten weten dat dit
hún plek is. Op en in de polder zijn ook nog diverse soorten weidevogels te zien, van grutto en
tureluur tot watersnip en gele kwikstaart. Wanneer Patrick Jansen en Jelle Reumer een plek
hebben gevonden in de veranda van het stoomgemaal Arkemheen, voor een goed gesprek over ‘De
Nederlandse natuur in de afgelopen en de komende vijftig jaar’, veren ze dan ook regelmatig op.
‘Een lepelaar!’, roept Reumer ineens. ‘Slobeenden!’, ziet Jansen.

R

eumer en Jansen hebben elkaar snel
gevonden in hun herinneringen aan de
natuur rond Hilversum, de stad waar
zij beiden opgroeiden; al blijkt de zeer
bescheiden generatiekloof tussen hen ook zijn
sporen in de natuurbeleving te hebben nagelaten.
‘Ik kan mij nog goed herinneren dat wij kuifleeuweriken rond het dorp zagen’, stelt Reumer. ‘Ja?!
Daar moest ik toch echt voor naar een of ander
obscuur parkeerterrein bij Venlo, waar de allerlaatste Nederlandse kuifleeuwerik lange tijd hordes
vogelaars trok’, zo herinnert Jansen zich. Beiden
blijken ook een verleden te hebben in de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en natuurbe-

scherming, al geeft Reumer toe dat hij die NJN na
één jaar verruilde voor de Scouting, ‘dat was toch
een stuk praktischer. Maar ook daar hield ik oog
voor het groen. Ik weet bijvoorbeeld dat bij ons
clubhuis maanvarentjes groeiden. Dat kun je je nu
ook niet meer voorstellen. Maanvarentjes! Eén van
de mooiste en bedreigde plantjes die ik ken!’
Nooit meer honger
Ten tijde van de oprichting van stichting Biowetenschappen en Maatschappij was voormalig PvdAlandbouwminister Sicco Mansholt net een jaar
aangetreden als landbouwcommissaris van wat
toen nog de Europese Economische Gemeenschap
heette. De slogan waar hij het Nederlandse land-
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Prof. dr. Jelle Reumer en dr. Patrick Jansen
BWM-bestuurslid Jelle Reumer (1953)
is bijzonder hoogleraar vertebratenpaleontologie aan de Universiteit
Utrecht en voormalig directeur van
Het Natuurhistorisch in Rotterdam.
Ecoloog dr. Patrick Jansen (1967) is

universitair hoofddocent bij Wageningen University & Research en tevens
onderzoeker aan het Center of Tropical
Forest Science van het Smithsonian
Tropical Research Institute in Panama.

bouwbeleid direct na de Tweede Wereldoorlog mee
had vormgegeven – ‘Nooit meer honger’ – had hij
met evenveel verve meegenomen naar Europa.
‘Dat streven heeft zonder twijfel het grootste
stempel op de Nederlandse natuur gedrukt’, stelt
Reumer. ‘De productie op de landbouwgronden
werd steeds verder opgeschroefd waardoor er
steeds minder plek overbleef voor natuur. We hielden er niet alleen melkplassen en boterbergen aan
over maar uiteindelijk ook een stil platteland.’
Toch erkennen de beide deskundigen dat
diezelfde landbouw de Nederlandse natuur ook
lange tijd heeft gevormd. ‘Zonder de kleinschalige
landbouw uit de jaren vijftig zouden we überhaupt
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nooit zoveel weidevogels in ons land hebben
gehad. De Nederlandse natuur omvat een bonte
stoet van cultuurvolgers’, stelt Jansen. ‘De enorme
dichtheden aan grutto’s en andere weidevogels
die we aan het begin van de jaren zeventig nog
steeds hadden, waren alleen ontstaan dankzij de
kleinschalige, gemengde landbouw uit de decennia daarvoor. Ook de korhoenders, die je aan het
eind van de jaren zestig nog rond onze geboorteplaats Hilversum zag, waren cultuurvolgers. De
heide waar deze vogels op leven bestond lange tijd
immers bij de gratie van landbouwkundig gebruik,
en tegenwoordig: bij de gratie van natuurbeheerders die de terreinen vrijhouden van bomen.’
Rommelen in het landschap betekende lange tijd:
meer diversiteit, stelt Jansen. ‘Een belangrijk keerpunt is de introductie geweest van de synthetische
bestrijdingsmiddelen. Mede door de introductie
van insecticiden is de insectenrijkdom de laatste
decennia met sprongen achteruit gegaan, wat ook
weer gevolgen heeft voor insectenetende vogels.’
Een ander groot probleem is de enorme hoeveelheid stikstofverbindingen – stikstofoxiden
en ammoniak – die vandaag de dag uit de lucht
komt. Jansen: ‘De landbouw, de industrie en het
verkeer brengen heel veel stikstof in de lucht. Die
“gratis bemesting” is erg eenzijdig. Door alleen
met stikstof te bemesten en niet met alle andere
noodzakelijke mineralen verstoort de nutriëntenbalans in de bodem. Niet alleen worden bepaalde
plantensoorten bevoordeeld, die andere soorten
gaan overwoekeren, ook binnen planten ontstaat
een scheve balans door een overmaat aan stikstof.
Die kunnen zelfs oneetbaar worden voor insecten.’
Tegelijk waarschuwt Jansen om niet te gemakkelijk álle schuld op de landbouw te schuiven. ‘Ook
industrie en verkeer stoten enorm veel uit’.
Een ander groot probleem dat de beide heren zien
is het verlies van ruimte door verstedelijking.

Van ‘natuursport’, via bermtoerist
naar natuurrecreatie
‘Natuursport’. Dat is hoe de Nederlandse onderwijzer Jacobus Pieter
Thijsse (1865 – 1945) in zijn tijd de
natuurstudie als hobby bij de jeugd
tussen de oren probeerde te krijgen.
‘Inmiddels wordt onder “natuursport”
toch iets heel anders verstaan’, weet
Reumer. ‘Mountainbiken bijvoorbeeld’, zegt hij met een vies gezicht.
Reumer is niet zo van het fietsen op
terreinbanden door zandpaadjes in de
natuur, zoveel is duidelijk.
‘Er is sowieso natuurlijk wel iets
vreemds aan de hand met de natuurbeleving van de Nederlanders’, vindt
Jansen. ‘Dat begon al met de opkomst
van het letterlijke bermtoerisme in
de jaren zestig. Auto’s waren nog een
nieuwigheid en veel mensen gingen
met een klapstoeltje in de berm van
de rijkswegen naast hun auto zitten
kijken naar alle andere passerende

auto’s. Veel mensen vroegen zich toen
al af of er geen leukere en vooral rustiger plekken te bedenken waren om
je vrije tijd in door te brengen.’
Tot op de dag van vandaag heeft
Jansen zorgen over de hoeveelheid
recreanten in de Nederlandse natuur.
‘Enerzijds zijn enorme stukken
landbouwgebied, zoals hier de Eempolders, grotendeels ontoegankelijk
voor recreanten. Anderzijds worden
beschermde natuurgebieden doorkruist door talloze paden en soms
helemaal platgelopen door recreanten, al dan niet met loslopende
honden. De natuur is erbij gebaat om
de recreatie in ons drukke land beter
te spreiden. Vooral direct rond dorpen
en steden is veel meer groene ruimte
nodig. Fijn voor de mensen en beter
voor de natuurgebieden.’

‘Als natuurbeschermer maak ik mij druk over het
behoud van de natuur rond mijn woonplaats. Als
mensen dan roepen “dat het allemaal wel meevalt,
met die bedreigingen van de natuur”, vraag ik ze
altijd even om de website Topotijdreis te bezoeken. Op die site van het Kadaster kun je voor ieder
stukje Nederland door de topografische kaarten
scrollen met behulp van een tijdbalkje aan de
linkerkant van je scherm. Dan zie je pas echt hoe
we in een ongelooflijk tempo ons land aan het volbouwen zijn. Door de verstedelijking is het open
gebied tussen Wageningen en buurgemeenten
Ede, Veenendaal en Rhenen in de afgelopen decennia bijvoorbeeld gewoon gehalveerd!’
Worstelen met wildheid
Om rustig te kunnen schrijven aan een essaybundel over de Amerikaanse natuuronderzoeker Henri
David Thoreau, verbleef Reumer ooit wat langere
tijd op het eiland Tiengemeten, in het Haringvliet.
‘Daar ervaarde ik nog eens optimaal hoe Nederlandse natuur in de loop der tijd tekentafelnatuur
is geworden. In eerste instantie was het plan dat op
Tiengemeten, na het uitkopen van de plaatselijke
boeren, een groot ooibos zou moeten komen. Maar
kennelijk heeft een groep mensen op enig moment
bij een vergadering met koffie en frou-frou besloten dat het toch maar een open landschap moest
blijven. Daarop werden grote grazers in de vorm
van Schotse hooglanders op het eiland gebracht,
naast de reeën die er ooit zelfstandig zwemmend
naartoe waren gekomen. Iets vergelijkbaars
speelde recenter op het nieuwe natuurgebied Marker Wadden. Daar zullen op enig moment wilgen
verwijderd moeten worden, hoorde ik één van de
beheerders van natuurmonumenten bijna met
afschuw op de radio zeggen, want anders zou het
bos worden. Op zo’n moment kan ik alleen maar
denken: wat is er mis met bos?!’
‘We worstelen inderdaad nogal met wildheid’,
ziet ook ecoloog Jansen. ‘Veel natuurbeheer bestaat
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uit het tegenhouden van natuurlijke successie, die
heel veel natuur automatisch in bos zou veranderen. Dat is niet goed voor de instandhouding van
bepaalde soorten van open terreinen, waarvoor
Nederland internationale verantwoordelijkheid
draagt.’
‘Aan de andere kant heeft ook het publiek grote
moeite met wildheid. Vooral als dat zo ver gaat dat
dieren, en dan vooral grote grazers, ineens een
natuurlijke dood sterven’, weet Jansen. ‘De volledig uit de hand gelopen kwestie rond het beheer
van de Oostvaardersplassen is daar natuurlijk het
meest schrijnende voorbeeld van. Maar ik zou die

kwestie zeker niet tot norm willen verheffen in de
discussies rond natuur in Nederland. De Oostvaardersplassen zijn de uitbijter in het natuurdebat.
Bovendien, als daar alleen edelherten hadden
gelopen en niet ook nog koeien die de boeren herinneren aan de dieren in hun eigen stal, en vooral
die verwilderde paarden die heel veel paardenliefhebbers op de been hebben gebracht, zou dat
debat denk ik nooit zo uit de hand zijn gelopen.
Ondertussen is daar wel een unieke zogeheten
‘LUNE’, een large-scale, unreplicated natural experiment gesneuveld. Ik had als ecoloog graag gezien
hoe deze ontwikkeling verder was gegaan zónder

Referentiekaders
De opkomst van het fenomeen
‘grote grazers’ markeerde in
1982 een belangrijk keerpunt in
het Nederlandse natuurbeheer,
stellen Reumer en Jansen, al
hebben ze iets andere ideeën
over de motieven. ‘Ik kan mij
niet aan de indruk onttrekken
dat het vaak een bezuinigingsmaatregel is: gratis maaimachines’, aldus Reumer. Jansen
is iets minder cynisch. ‘Grazers
brengen absoluut ook hun
eigen natuurlijke dynamiek
mee. Dus toen in 1982 de eerste Schotse hooglanders werden losgelaten in de Imbosch,
op de Veluwe, vonden wij dat
als jonge natuurliefhebbers
razend interessant. We hebben
als NJN destijds nog gelobbyd
bij het Goois Natuurreservaat
om het regelmatige branden
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van de heide, om verruiging
tegen te gaan, te vervangen door
de inzet van grote grazers.’
Of die grote grazers ook bij de
Nederlandse ‘oernatuur’ horen,
zoals de voorstanders bij de
introductie stelden, is overigens
zeer de vraag. De grote grazers werden in de jaren tachtig
ingezet met het achterliggende
idee dat zij hoorden bij een
open, parkachtig landschap,
met hier en daar wat bosjes en
verder veel grazige weiden, uit
de tijd vóór de mens zich met
de inrichting van het landschap
ging bemoeien. Maar tegen dat
referentiekader bestaat veel
wetenschappelijke weerstand. Zo
beredeneerde professor Leendert
Louwe Kooijmans, emeritushoogleraar prehistorie aan de
Universiteit Leiden ooit dat ons
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land kort na de laatste ijstijd
vooral bedekt was met bos, waar
nauwelijks runderen en paarden
rondliepen. Hij bracht onder
meer archeologische gegevens
over stuifmeel en informatie uit
het slachtafval van onze jagende
en verzamelende voorvaderen
bijeen. ‘Er zijn helaas nauwelijks
natuurlijke resten van de dieren
die hier na de laatste ijstijd rondliepen’, stelde Louwe Kooijmans
in een interview in Trouw, in 2012.
‘De laatste ijstijd begon ongeveer
100.000 jaar geleden en eindigde
10.000 jaar geleden. Fossielen uit
de periode daarna zijn extreem
zeldzaam’, weet hij. ‘Waar er
in de ijstijd ’s winters massale
sterfte was, en dieren in rivierbeddingen werden bedekt onder
een beschermde laag sediment,
werden dode dieren in de periode

daarna gewoon opgeruimd
door aaseters, zoals wilde zwijnen. De paar botten die je met
geluk vindt, zeggen dus weinig
over de aantallen of de verhoudingen tussen de dieren die er
toen hebben rondgelopen.’
In plaats daarvan keek Louwe
Kooijmans dus naar de informatie uit woonplaatsen uit
het vijfde en zesde millennium
voor Christus. ‘Die nederzettingen bevonden zich vaak aan
oevers. Het afval dat aan de
rand van zo’n nederzetting in
het water terechtkwam, is door
de zuurstofloze omstandigheden relatief goed bewaard
gebleven. Daaruit kunnen we
een goed beeld vormen van de
dieren die door deze mensen
werden bejaagd.’
Uit de samenstelling van de

ons ingrijpen. De geboorte- en sterftecijfers in het
gebied groeiden ontegenzeggelijk al naar een soort
evenwicht. Maar voor het zover kwam, werden
de beheerders onder druk van een effectieve maar
vooral ook agressieve lobby van burgers en politici gedwongen om in te grijpen. Ik vond dat echt
zonde! In de Oostvaardersplassen liep de diversiteit van broedvogels onder invloed van de begrazingsdruk weliswaar terug, maar daar kwam andere
ecologische rijkdom voor in de plaats. Anders
dan de meeste mensen denken is de diversiteit in
plantensoorten in de Oostvaardersplassen hoog en
zijn de bodemprocessen ongekend intensief. Ecolo-

gisch gezien is het project dan ook niet mislukt.
Maar als project dat mensen enthousiast moest
maken voor “oernatuur” is het uiteindelijk wél
mislukt.’
Deltaplan
De Nederlandse natuur is nu op het punt gekomen
dat er in het intensief gebruikte agrarisch gebied
nog minder plek is voor biodiversiteit dan midden in de eerste de beste grote stad. Verschillende
ecologen zetten zich daarom in voor een drastische
kentering: samen met niet alleen de landbouw,
maar ook met de retail en de bankensector – die

uitgebeende botten in het prehistorische afval komt volgens
Louwe Kooijmans een helder
beeld. Midden in de delta van de
lage landen, in het zogenoemde
‘perimariene’ veengebied, jaagden onze voorvaderen vooral op
bevers en otters. Elders aten ze
vooral het vlees van edelhert,
wild zwijn en ree, zo blijkt uit
het afval. Paarden kwamen
nauwelijks voor en runderen,
gedomesticeerd wel te verstaan,
worden pas in serieuze aantallen gevonden in de aardlagen
van de eerste boerennederzettingen.
Volgens Louwe Kooijmans is er
geen reden om aan te nemen
dat de vleesschotel van de
jagers er heel anders uitzag dan
het palet van dieren dat rond
een nederzetting voorhanden
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was. ‘Als er veel runderen of
paarden waren geweest, dan
zouden die echt wel bejaagd
zijn geweest. Uit Denemarken kennen we bijvoorbeeld
complete skeletten van oerrunderen die de jacht blijkbaar
net waren ontsprongen, met
de vuurstenen pijlpunten nog
in hun kont. Als hier dus veel
runderen en paarden hadden
gelopen, dan hadden we ze
ook in het slachtafval naast de
woonplaatsen moeten vinden.’
De conclusie van Louwe Kooijmans op basis van de feiten is
dan ook helder: na de laatste
ijstijd en tot het moment de
mens zich nadrukkelijk met de
inrichting van het landschap
ging bemoeien was het hier
een bos, zonder grote grazers!

jubileumcahier

63

De digitalisering van de natuurbeleving
Wanneer Patrick Jansen voor de
zoveelste keer midden in een zin
opveert – ‘Gele kwikstaart!’ – grijpt hij
automatisch naar zijn smartphone.
De vogel wordt ter plekke ingevoerd
in de app Waarneming.nl. ‘Dat is
voor mij een soort natuurdagboek
geworden. Met behulp van de GPS in
je telefoon, wordt een waarneming
automatisch met de juiste tijd en plek
in een landelijke database ingevoerd.
Reuzehandig! Wat dat betreft is er de
afgelopen vijftig jaar natuurlijk ook
wel heel erg veel veranderd. Vroeger

moest je met een determinatiesleutel,
stap voor stap proberen een onbekende plant op naam te brengen.
“Staan de blaadjes tegenover elkaar
op de stengel, ga dan naar vraag 17c”,
of zoiets. Nu maak ik een fotootje dat
ik upload naar Obs Identify en een
paar tellen later krijg ik een naam
met een score erbij hoe waarschijnlijk
die identificatie is’. Lachend voegt hij
daaraan toe: ‘Het is helaas nog steeds
wachten op een goedwerkende app
die automatisch vogelzang op naam
brengt.’

uiteindelijk de landbouw sturen – werken zij aan
het zogeheten ‘Deltaplan Biodiversiteit’. Reumer
is er niet gerust op. ‘Zolang we niet van het idee
afstappen dat we als klein landje de halve wereld
moeten voeden, is dat deltaplan tot mislukken
gedoemd.’
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‘Het alternatief schuilt in kleinschaligheid en
kwaliteit’, beaamt Jansen. ‘In de buurt van Amsterdam hebben twintig boeren een apart product op
de markt gezet: melk van “De Boeren van Amstel”.
Door deze melk als een bijzonder product neer
te zetten, waarbij ook nog eens de weidevogels
worden geholpen, zijn mensen bereid om wat
extra te betalen. Je ziet op steeds meer plaatsen dat
soort niche-producten opkomen. Het Deltaplan zal
dan ook alleen slagen wanneer de initiatiefnemers
een nieuw verdienmodel op biodiversiteit kunnen
plakken.’
Ook hier toont Reumer zich iets cynischer.
‘Waarom kunnen we natuur alleen redden als
er een prijskaartje aan hangt? Alsof natuur geen
intrinsieke waarde van zichzelf heeft?!’ ‘Dat heeft
die natuur wel’, beaamt Jansen. ‘Maar wat is er mis
mee om dat praktisch te vertalen. Als die intrinsiek
waardevolle lepelaar daar aan de rand van de sloot
op stekelbaarsjes staat te vissen, ben ik meer bereid
om op deze plek geld neer te leggen voor een kop
koffie. Zo praktisch kan het zijn.’
Samen met de teloorgang van de Nederlandse
natuur constateert Jansen overigens dat ook de
wetenschap op dit gebied een duikvlucht heeft
gemaakt. ‘Als je het aantal fte’s in het natuuronderzoek in een grafiek uitzet, krijg je een vergelijkbare
grafiek als de teloorgang van de veldleeuwerik’, zo
stelt Jansen enigszins bitter vast.
Ondanks het decor van dit gesprek, met schitterende lepelaars die tot vlak voor de veranda naar
voedsel zoeken en grutto’s die bijna onophoudelijk
luid jodelend boven onze hoofden baltsen, lijken
Jansen en Reumer niet bijster optimistisch over de
mogelijkheden om de Nederlandse natuur ook in
de rest van het land een positieve draai te geven.
Jansen: ‘Dit voorjaar liet het Intergouvernementeel
Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten van de VN, het IPBES nog zien dat de crisis
in de biodiversiteit minstens zo groot is als het
klimaatprobleem. Die crisis zal je alleen kunnen

Zonder
natuur is
uiteindelijk
de landbouw
ten dode
opgeschreven

keren als je compleet nieuwe economische mechanismen gaat introduceren, zegt IPBES. We zullen
ongewenst gedrag moeten beprijzen en positieve
initiatieven moeten belonen.’
‘Het is in die zin echt tijd voor Mansholt 2.0’,
vindt Reumer, ‘voor een wijziging van de oude
koers van meer, meer en nog eens meer. Sinds de
Hongerwinter uit de Tweede Wereldoorlog hebben
we de boeren huizenhoog op een voetstuk gezet
waar ze niet meer af zijn gekomen. Maar Mansholt
heeft destijds toch niet bedacht dat de Nederlandse
melkveehouderij ook alle melkpoeder voor Chinese baby’s moest produceren?’
Het alternatief ziet Reumer ’s zomers op zijn
vakantieadres in de Franse supermarkten liggen.
‘Daar liggen de doorsnee tomaten naast een hogere
kwaliteit met een stempel “produit de notre terroir”,
alsof het geen groenten zijn maar een exquise
Franse wijn. En onder de noemer Itinéraire des
saveur liggen daar bij de eerste de beste Intermarché walnoten uit Grenoble of Bretonse aardappeltjes, als producten waar producenten en consumenten trots op zijn. Zolang we niet trots zijn op
onze producten, zullen we ook niet meer trots zijn
op onze natuur.’
Die ‘trots op de natuur’ is volgens Reumer zeker
niet voor ‘tevredenen en legen’, zoals Bloem dichtte
in De Dapperstraat. ‘Vanuit de Europese richtlijnen
wordt ons niet voor niets opgedrongen de biodiversiteit te beschermen. Zonder natuur is uiteindelijk zelfs de landbouw ten dode opgeschreven.’
‘Darvoor zullen we wel een rem moeten zetten
op de race naar de bodem’, vult Jansen aan. ‘Zeker
de Nederlandse consument is erg gevoelig voor
een dubbeltje minder op het pak melk. Als we de
natuur willen redden zullen we de perverse prikkels uit het landbouwsysteem moeten halen. Wat
dat betreft kunnen we niet zonder Europa. Binnen
de marges van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zullen we de ruimte moeten zoeken om
onze landbouw natuurvriendelijker inrichten.’ ‘En

die landbouw, dat zijn dus niet alleen de boeren’,
benadrukt Reumer. ‘De Landbouw, dat zijn jij en ik
als consument, dat zijn de boeren en dat zijn ook
de winkels en de banken. Uiteindelijk krijgen we
de natuur die we verdienen.’
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het genoom

1973

1975

‘Tegelijkertijd bestaat de kans dat
snel verlopende vorderingen op
medisch-biologisch terrein reeds
richting geven aan het te voeren
beleid voordat de gemeenschap
zich voldoende heeft beraden
over de probleemstellingen en de
consequenties van deze nieuwe
ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is de mogelijkheid een
toenemend aantal aangeboren
afwijkingen reeds vroegtijdig te
ontdekken, waarna bij een gevonden afwijking de zwangerschap
onderbroken kan worden.’

‘Ontwikkelingen in het erfelijkheidsonderzoek kunnen de toekomst van de gehele mensheid ten
goede of ten kwade beïnvloeden.
Het is de plicht van eenieder mee
te doen aan de openbare discussie
over ethische en sociale gevolgen
van dit onderzoek.
[…] Negatieve eugenetiek, het
voorkomen van de geboorte van
kinderen met ernstige erfelijke
afwijkingen, kan een ethische
plicht zijn. Aan de positieve eugenetiek, het maken van een pakket
met gewenste erfelijke eigenschappen, zal de mens ethisch
nooit toekomen.’

Weinig thema’s uit de cahiers van
de Stichting Biowetenschappen en
Maatschappij kennen zo’n stormachtig verloop als de genetica. In
1973 voorzag de redactie van het
cahier Geschonden genen al dat
die ontwikkelingen wel eens sneller zouden kunnen voortdenderen
dan het maatschappelijk discours:

Redactie, voorwoord in cahier
Geschonden Genen, 1973
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Kort daarna riep Hannes de Graaf,
hoogleraar Ethiek aan de Theologische Faculteit, Rijksuniversiteit
Utrecht, de lezers nogmaals op om
actief mee te doen aan de discussie over het snel ontwikkelende
terrein van de genetica.

Prof. dr. Hannes de Graaf (hoogleraar Ethiek aan de Rijksuniversiteit
Utrecht) in cahier Leven op maat,
1975

2001

Dertig jaar geleden werden er
grote vraagtekens gezet bij het
belang van erfelijke factoren. Als
kinderen gedragsproblemen als
ADHD of autisme kregen, werd
dat vooral toegeschreven aan
omgevingsfactoren, bijv. blootstelling aan veel kleurstoffen. Het
tweelingonderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat genen en omgevingsfactoren bij de bepaling van
menselijke eigenschappen een
nagenoeg even grote rol spelen.
‘Ten behoeve van het gedragsgenetisch onderzoek is in 1986 bij de
afdeling Biologische Psychologie
van de Vrije Universiteit het Nederlands Tweeling Register (NTR)
opgericht. (…) Medio oktober 2001
waren totaal 25.671 jonge tweeof meerlingparen in het register
opgenomen. (…) In 1990 is met
medewerking van de Nederlandse
gemeentebesturen bovendien een
groep van adolescente en volwassen tweelingen (geboren tussen
1970-1986), met hun broers en
zusters, opgenomen in het register.

Hoe kunnen dieren transgeen
worden gemaakt?

Bio-Wetenschappen
en Maatschappij

Genetisch-gemodificeerde
muizen. Wat hebben we eraan?

Goed geregeld (?)

Biotechnologie bij dieren
ethisch getoetst

Transgene dieren

2/2005

Deze groep is inmiddels gegroeid
tot 7269 personen en doet mee
aan (longitudinaal) onderzoek
naar leefgewoonten (sportgedrag,
roken, drinken), persoonlijkheid,
gezondheid en hersenfuncties.’
Redactie. Voorwoord in het cahier
Gezondheid, gen & omgeving, 2001

Onder redactie van:
P.R. Wiepkema, E. Schroten,
A.J. van der Eb

2005

In de nieuwe eeuw was definitief
de stap gezet van transgene organismen die geen ‘eigenwaarde’
zouden hebben, de planten, naar
organismen die volgens de redactie meer respect en bescherming
verdienden: de dieren. Want waren
zij niet de opmaat naar genetisch
gesleutel aan de mens?
‘Riep de transgenese bij planten
vooral vragen op omtrent milieubescherming en voedselkwaliteit,
bij dieren verschoof de problematiek naar de vraag of we niet
ons boekje te buiten gaan als we
dieren met kunstmatige ingrepen
in hun genoom naar onze hand
willen zetten. Meer dan bij planten
wordt bij deze dieren gevoeld dat
ze een eigen waarde hebben, dat
ze kunnen lijden en dat ze ons
respect verdienen. Tasten we met
transgenese niet de eigenheid van
deze dieren aan? Is na het dier de
mens aan de beurt?’
Redactie, voorwoord in cahier Transgene dieren, 2005

2014

In 2014 relativeerde niemand
minder dan de Leidse hoogleraar
humane genetica Gert-Jan van
Ommen, trekker van het Human
Genome Project van het internationale consortium HUGO, de
vooruitgang op het gebied van
de genetica. Onder de belofte van
grootse stappen in de gezondheidszorg, zouden er voorlopig
vooral kleinere verworvenheden
worden gescoord:
Ons eigen DNA bepalen. Willen
we dat wel? Willen we dat nu?
Waarom willen we dat eigenlijk?
Wie heeft daar wat aan? Is al die
furore terecht? Is hier echt iets
aan de hand of is het ‘business as
usual’, gewoon technologische
vooruitgang, een storm in een glas
water?
Er is echt iets aan de hand. Rond
de eeuwwisseling deed men nog
twee jaar over het in kaart brengen
van één humaan genoom, voor
zo’n miljard dollar. Nu kan het in
een paar uur voor 1.000 dollar.
En er is veel meer. We identificeren
in korte tijd de verwekkers van
infectieziekten, waardoor we de
juiste therapie kunnen kiezen,
de risico’s van een wereldwijde
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epidemie beter kunnen schatten
en preventiemaatregelen kunnen
nemen. We vangen er – desnoods
jaren later – boeven mee, kweken
planten en fokken diersoorten in
kortere tijd dan met genetische
modificatie. We sequencen alles
om ons heen, van diepzeebeesten
tot dino-resten, wat ons een schat
aan inzichten geeft over biologie en evolutie. We kijken in het
‘Genoom van Nederland’ naar de
Nederlander van 4.000 jaar terug.
En het LUMC bepaalt het DNA in
luchtmonsters voor nauwkeuriger
hooikoortsberichten. Waarom
wordt deze ontwikkeling dan toch
ook met zorg en aarzeling begroet?
Omdat de ècht grote beloften –
middelen voor de preventie en
behandeling van (bijvoorbeeld)
diabetes, kanker en hart- en vaatziekten – nog niet zijn ingelost.
Prof. dr. Gert Jan van Ommen
(hoogleraar Humane Genetica aan
de Universiteit Leiden), voorwoord
in cahier Genen en Gezondheid,
2014
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Toen biotechnoloog en ondernemer Craig Venter anderhalve eeuw na
de beroemde erwtenproeven van Mendel ‘het menselijk genoom’ had
ontrafeld, riepen de staatsmannen Tony Blair en Bill Clinton aan zijn zijde
dat ‘nu het boek van het leven bekend was’. Bas Defize en Niels Geijsen
kunnen daar achteraf nog steeds om lachen. ‘We zijn nog maar net
begonnen!’

6

Alleen de computer
zal straks het genoom
nog doorgronden
£ £ rob buiter

Professor Niels Geijsen moet zich bij het openen van de deur naar één van zijn werkruimten in
het Hubrecht Instituut, het expertisecentrum voor ontwikkelingsbiologie van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen, meteen excuseren. ‘Ons lab is misschien niet zo
spectaculair als je had gedacht.’ Langs één van de wanden zit een collega van Geijsen met de
handen in een zogeheten kweekkast vloeistoffen uit een grote fles in een plaat met allemaal
piepkleine ronde vakjes te pipetteren. ‘Er stroomt een gordijn van steriele lucht in deze kast’, legt
Geijsen uit, ‘waardoor er nooit vieze lucht van buiten in de werkruimte kan komen. Die steriele
lucht wordt vooraan de kast ook weer afgezogen, zodat degene die er met de handen in zit te
werken ook nooit de lucht met eventuele bacteriën of virussen uit het experiment kan inademen.’

H

et meest opvallende in de laboratoria van Geijsen en zijn collega’s zijn
misschien nog wel de verschillende
broedstoven, waar bakjes met een rode
vloeistof op lichaamstemperatuur worden gehouden, om daar verschillende cellen in te kweken.
‘Genen’ zie je uiteraard niet in dit lab. ‘We hebben
zelfs geen eigen sequencers’, vertelt Geijsen. ‘Die
apparaten om de basevolgorde van genetisch materiaal te achterhalen zijn behoorlijk prijzig, dus dan
is het veel efficiënter om ze continu aan het werk
te houden bij een gespecialiseerd bedrijf. Wanneer
wij de basevolgorde van genetisch materiaal willen
bepalen, sturen we onze monsters gewoon op naar

zo’n bedrijf dat dit – tegenwoordig in een vloek en
een zucht – voor ons doet.’
Voor Bas Defize dateert de nieuwbouw van het
Hubrecht Instituut van ná zijn vertrek, in 2007.
Toch loopt hij nog met zichtbaar genoegen, en ook
met herkenning van veel oud-collega’s door het
gebouw. Pas wanneer zijn oud-student Geijsen
begint te vertellen over de finesses van zijn actuele
onderzoek, voelt Defize iets van de tand des tijds.
‘Ik houd de literatuur op dit gebied nog steeds goed
bij, maar toch. Als ik Niels hoor praten bekruipt
mij af en toe wel een gevoel van verbazing. Wat
gaan de ontwikkelingen in dit veld razendsnel!
Wat kan er alweer een hoop meer dan toen ik zelf
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promotieonderzoek deed aan de zogeheten signaaltransductie, oftewel de manier waarop cellen
reageren op signalen van buiten. Indrukwekkend!
Als ik toen toch dezelfde technieken in handen had
gehad als Niels nu. Dan had ik in ieder geval een
paar jaar kunnen besparen op mijn promotieonderzoek.’
Mijlpaal
Toen de Amerikaanse biotechnoloog en ondernemer Craig Venter in 1998, geflankeerd door de
Britse premier Tony Blair en de Amerikaanse president Bill Clinton, voor het eerst de details van een
menselijk genoom wereldkundig maakte, was dat

Prof. dr. Niels Geijsen en dr. Bas Defize
Professor Niels Geijsen (1971) is stamcelbioloog aan het Hubrecht Instituut
van de KNAW en hoogleraar regeneratieve geneeskunde aan de Universiteit
Utrecht.
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zonder meer een mijlpaal in de geschiedenis van
de genetica, beamen Defize en Geijsen. Al blijkt
‘een’ voor Geijsen wel het sleutelwoord. De claim
dat ‘hét’ genoom nu bekend was, noemt Geijsen
ruim twintig jaar na dato zelfs een grove leugen.
‘Venter en collega’s stelden toen ook al wel dat er
‘nog een paar kleine hiaatjes’ in de kennis zaten,
maar dat was een heel groot understatement. Sinds
1998 komen er nog steeds regelmatig aanpassingen op het humane genoom. Zo’n beetje iedere
drie maanden verdwijnen complete genen van
de kaart of komen er andere bij. En dan heb ik het
niet over onbetekenende stukjes junk-DNA, maar
ook over genen die concrete eiwitcodes bevatten.
Dit onderzoeksveld is, zacht gezegd, nogal fluïde’,
aldus Geijsen. ‘In 1998 waren we nog maar net
begonnen.’
Wenteltrap
Bijna een halve eeuw daarvoor was er een andere
grote mijlpaal in de moleculaire biologie, de tak
van de biologie die de rol van ons genoom bestudeert: de ontdekking van de dubbele helix, door de
latere Nobelprijswinnaars James Watson, Francis
Crick en Maurice Wilkins, daarbij “geholpen” door
Rosalind Franklin. Zij ontdekten dat de letters van
het DNA-alfabet paren vormen, een ‘C’ tegenover
een ‘G’ en een ‘A’ tegenover een ‘T’, die vervolgens een spiraalvormige verzameling traptreden
vormen met 3 miljard van dat soort paren in een
serie ‘wenteltrappen’. ‘Maar ook op die kennis zijn
alweer heel veel nuanceringen aan te brengen’,
weet Defize. ‘De makkelijke uitleg van het fenomeen “gen” is: een stuk DNA dat codeert voor een
eiwit. Maar inmiddels weten we dat ons genoom
veel meer is dan de genen in de celkern die de
recepten bevatten voor alle eiwitten in ons lijf. Er
blijken bijvoorbeeld ook stukken DNA te bestaan
die coderen voor “regel-RNA” wat essentiële moleculen zijn in de celprocessen.’
Wat Defize betreft moeten we het genoom,

De ‘dubbele helix’ is voor
sommigen het beeldmerk
geworden van de ‘alles
bepalende’ genetica.

volgens de meest actuele inzichten, beschouwen
als een kookboek. ‘De cel is de kok en in de buitenwereld zitten de gasten die gerechten bestellen bij die kok. Maar zonder een goede kok is het
receptenboek niets en zonder receptenboek kan
die kok dus ook niets. Het is dus ook veel te simpel
om te veronderstellen dat je eenvoudig een pakket
genen van de ene soort in de eicel van een andere
soort kan overzetten, waarna die andere soort alle
eiwitten van de ene soort gaat maken. Je kunt uit
een eicel van een geit geen konijn tevoorschijn
toveren.’
‘Uiteindelijk’, stelt Defize, ‘bestuderen we in de
genetica tegenwoordig onvoorstelbaar ingewikkelde netwerken. Alles hangt met alles samen,
dus met het doorknippen van één verbindend
draadje zijn er nog heel veel andere draadjes in het
driedimensionale spinnenweb die verbindingen
kunnen opvangen. En dat geldt niet alleen binnen
één cel, dat geldt net zo hard tussen cellen, binnen en tussen weefsels en zelfs tussen weefsels en

de omgeving. Een bepaalde stressor die invloed
uitoefent op mijn huid kan bepalen of een bot diep
daaronder harder of trager gaat groeien. Om nog
maar te zwijgen over de interacties tussen organismen die ook invloed hebben op de expressie van
genen, ook op de lange termijn. Dat is het niveau
van de complexiteit waar we in de genetica op dit
moment zitten.’
Revolutionair gereedschap
Hét cruciale gereedschap waar professor Geijsen
dezer dagen zijn werk mee kan doen – en waar
Defize maar wat graag zijn werk destijds mee had
gedaan – is de veel besproken techniek CRISPRCas. Feitelijk is de combinatie van Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats en het
enzym Cas9 een soort ‘chemische schaar’, waarmee met ongekende precisie het DNA van de cel
op zelfgekozen plaatsen kan worden geknipt. ‘De
techniek is nog maar zes jaar praktisch bruikbaar,
maar heeft de wereld van de moleculaire biologie
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CRISPR-Cas
is minder
onvoorspelbaar dan
kruisen en
selecteren
van gewassen

in die korte tijd wel drastisch veranderd’, stelt
Geijsen. ‘Een mooi voorbeeld komt uit de plantenveredeling. In honderden jaren heeft de mens de
tomaat stapje voor stapje veredeld van een klein
besje aan een wilde plant tot de tomaat die we nu
kennen, inclusief al zijn tekortkomingen zoals
gevoeligheden voor ziekten. Nu zijn moleculair
biologen eens teruggegaan naar die wilde tomaatjes, en hebben gekeken welke genen precies
verantwoordelijk zijn voor de stappen naar een
consumptietomaat. Daarbij kwamen ze op een
handjevol genen die ze vervolgens met behulp
van CRISPR-Cas in dat besje hebben gezet. Het
resultaat was een smaakvolle tomaat, maar dan
zónder de gevoeligheden voor ziekten, die in het
oude proces van traditionele veredeling wél mee
waren gekruist. Met CRISPR-Cas kun je dus veel
nauwkeuriger veranderingen aanbrengen. In het
geval van de tomaat kom je dan helaas wel uit op
een product dat in de Europese Unie niet verkocht
mag worden.’

Alleen supercomputers die
nog wijs kunnen worden
uit Big Data zullen straks
de genetica nog kunnen
doorgronden.
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Defize snapt van dat verbod niet veel. ‘Een
verbod op genetische modificatie is ingegeven
door de – misschien wel terechte – angst dat genen
van het ene organisme op willekeurige plaatsen
in het andere organisme worden gebracht, de
zogenaamde transgenese. Daarin zouden allerlei
onverwachte dingen kunnen gebeuren. Maar in
veel gevallen draait genetisch modificeren tegenwoordig om echt lokale aanpassingen binnen één
organisme. Met CRISPR-Cas kun je zeggen dat
het vooral een stuk makkelijker en gerichter is
geworden en in die zin misschien zelfs wel minder
onvoorspelbaar dan de oude “genetische modificatie” via het kruisen en selecteren van gewassen.’
Big Data
Door de almaar toenemende complexiteit van de
genetica als wetenschap, zijn we langzaam op een
punt gekomen dat we zonder hulp van krachtige
computers de complexe netwerken niet meer kunnen begrijpen. Defize: ‘We zitten nu midden in de

‘Wie de genetica begrijpt, snapt de natuur nog niet’
‘Hoe meer we ontdekken, hoe
minder we begrijpen.’ Dat is
soms het gevoel van professor
Theunis Piersma, hoogleraar
trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen
met een van zijn promovendi,
dr. Thomas Oudman schreef
hij daarover De ontsnapping
van de natuur (Athenaeum,
2018). ‘Dat “ontsnappen” moet
je overdrachtelijk zien’, zegt
Piersma, ‘omdat we er naar
mijn gevoel echt steeds minder
van snappen. Dat geldt met
name voor de genetica. DNA
was misschien wel dé ont-

dekking in de biologie van de
vorige eeuw. Sindsdien zijn hele
volksstammen in de wetenschap
in dat veld gedoken. Maar alle
aandacht die naar deze tak van
de wetenschap is gegaan, gaat
niet naar iets anders. Daardoor
hebben we misschien de indruk
gekregen dat je via genetische
kennis alles kan oplossen. Maar
inmiddels moeten we ons echt
afvragen hoe “allesbepalend”
de genen nou werkelijk zijn.
Alleen maar kijken naar genetica,
vergroot automatisch ons idee
van het belang van genen, wat
de uitkomsten ook zijn. Door niet

te kijken naar waar die andere 99
procent vandaan komt, vergeten we dat de omgeving altijd
betrokken is bij de ontwikkeling
van elke eigenschap.’
Ontwikkelingsbioloog professor Geijsen is de eerste om te
beamen dat genetica niet ‘alles’
is. ‘Maar ondertussen is het wél
één van de meest fundamentele principes onder het leven.’
Moleculair bioloog Defize vult
aan: ‘Zeker als je de epigenetica
erbij betrekt, kan je niet anders
dan concluderen dat de genetica
een hoofdrol speelt in het leven.
Die epigenetica bepaalt immers

tijd van de “omen”. Na het genoom, met daarin de
genen, kennen we nu ook een proteoom, waarin
alle eiwitten in een organisme worden beschreven.
Maar inmiddels denken andere biotechnologen
liever in termen van een transcriptoom, dus de
verzameling van alle uit DNA afgelezen RNA-moleculen, of het metaboloom, de verzameling van alle
stofwisselingsproducten in een cel. Het epigenoom
ten slotte, beschrijft de genen die wel of niet tot
expressie worden gebracht onder invloed van de
omgeving. En of dat nog niet complex genoeg is:
zowel binnen als tussen al die “omen” bestaan
ingewikkelde netwerken. Om die “Big Data”
enigszins te doorgronden, hebben we onderhand
een bepaalde vorm van kunstmatige intelligentie
nodig. Alleen met de hulp van objectieve algorithmen kunnen we de verbanden proberen te begrijpen tussen al dit soort netwerken en bijvoorbeeld
ziekten met enige genetische oorsprong.’

welke genen wel of niet tot
expressie komen. Daarmee heb
je een prachtige verklaring in
handen voor de invloed van de
omgeving op het leven. Onder
invloed van die omgeving, de
temperatuur, licht en donker,
voeding, stress, noem maar
op, wordt in de cel bepaald
of en zo ja hoe sterk een gen
in eiwitten moet worden
vertaald. We zíjn misschien
niet onze genen, maar zonder
genen zijn we in ieder geval
niets.’

Geijsen ervaart die complexiteit van de moderne
genetica dagelijks in zijn werk. ‘In de begindagen
van de genetica stortten we ons vooral op aandoeningen die door één gen werden bepaald. Dat was
nog vrij overzichtelijk. Een gen was er wel of niet
en daarmee was een probleem er wel of niet. Nu
moet ik de computer laten zoeken naar verbanden
tussen een bepaald genotype en bijvoorbeeld een
ziekte. Het grote voordeel van dat systeem is wel
dat de computer soms verbanden vindt die ik op
mijn intuïtie nooit had gevonden.’
In zijn huidige werk zoekt Geijsen met name
naar de genetische achtergronden van de spierziekte FSHD. ‘Facioscapulohumerale dystrofie is
een erfelijke spierziekte die vooral tot uiting komt
in de spieren van gezicht (facies), schouderblad
(scapulo) en bovenarm (humerus)’, legt Geijsen
uit. De levensverwachting voor mensen met
deze spierziekte is vrijwel normaal, maar door de
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CRISPR-Cas9: het precisie
schaartje voor de bio
technoloog

progressieve spierverzwakking, met name in het
gelaat, de hals, schouders en bovenarmen is het wel
een zeer invaliderende ziekte.’
Het gen dat verantwoordelijk is voor FSHD komt
alleen voor bij hogere primaten zoals chimpansees,
gorilla’s en mensen. ‘Maar met dat gen alleen zijn
we er nog lang niet’, benadrukt Geijsen. ‘Want
waarom worden alleen díe spieren door FSD
aangedaan? We weten inmiddels dat de spieren
van gelaat, nek, schouder en bovenarm een andere
embryonale oorsprong hebben dan andere spieren
die er dichtbij liggen. Door nu stamcellen in een
kweekbakje te laten groeien, proberen we te kijken
wat het FSHD-gen precies doet met nou net dat ene
groepje embryonale cellen. En daarvoor moeten we

dus heel diep in dat netwerk van genen, eiwitten
en andere factoren in de cel duiken.’
Gevaarlijke genen
Defize erkent dat hij soms ook wel een ongemakkelijk gevoel krijgt bij de enorme fundamentele
complexiteit van de genetische kennis. ‘Al die
genetische kennis is fantastisch, maar je kunt er
ook dingen mee doen die je niet wilt. Wat gebeurt
er bijvoorbeeld als je een potentieel gevaarlijk gen
in een op zichzelf onschuldig virus bouwt, om daar
een biologisch wapen mee te creëren?’
Geijsen lijkt een stuk minder bang voor dit soort
ongewenste richtingen van het genetisch onderzoek. ‘Kennis op zichzelf is per definitie ongevaar-
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Genetische kennis heeft
grote invloed gehad op de
voortplantingsgeneeskunde.

lijk. Het is wat je ermee doet. En als ik dan zie wat
voor toeren ik in de praktijk moet uithalen met wat
voor dure apparatuur, om vervolgens steeds maar
een klein stapje verder te komen in het genetisch
onderzoek, dat is technologie die echt nooit bij de
drogist voor handen zal zijn. De kans dat we ooit,
zoals de Volkskrant ooit kopte “vrolijk met z’n
allen gaan bio-hacken” lijkt mij nul. Bovendien: als
iemand drie-hoog-achter in een flatje in Rosmalen
een PCR-machine bestelt, dan gaan er op heel veel
plaatsen alarmbellen rinkelen.’ ‘Maar’, zo kaatst
Defize die bal terug, ‘gaan die alarmbellen ook
rinkelen als een of andere schurkenstaat PCR en
CRISPR-Cas onder de knie wil krijgen?’ Hoe dan
ook, de kansen op toevallige ongelukken in het
genetisch onderzoek zijn volgens Geijsen nog veel
kleiner.

die, zoals dat heet, 100 procent penetrantie hebben
en vroeg-lethaal zijn. Dat gaat dan over ziekten als
Huntington of taaislijmziekte. Inmiddels is dat
al opgerekt naar gericht selecteren op het borstkankergen BRCA, dat de kans op het krijgen van
borstkanker levensgroot maakt, maar niet 100%.
Selecteren op het downsyndroom mag formeel nog
niet, terwijl je vervolgens wel de ongeboren vrucht
mag laten testen via bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie. Met andere woorden: we zijn de weg naar
een “wanted-design-baby” al ingeslagen. Hoe ver
zullen we daarin uiteindelijk gaan?’
Geijsen verwacht niet dat we snel de weg zullen
inslaan van genetische aanpassing van embryo’s.
‘Doordat we al de mogelijkheid hebben om
embryo’s op basis van onze genetische kennis te
selecteren voor terugplaatsing in de baarmoeder,
is genetische manipulatie eigenlijk helemaal niet
nodig. Waarom zou je investeren in onzekere
methoden als het ook zo “eenvoudig” kan?’ Tegelijk denkt Geijsen dat het genetisch ‘versterken’
van de menselijke populatie niet ondenkbaar is.
‘Bij muizen is al een mutatie bekend die de veroudering aanzienlijk vertraagt. In een samenleving
waar arbeid steeds minder belangrijk wordt omdat
robots het zware werk overnemen, wordt kennis
wel steeds belangrijker. In dat licht is het investeren in een langer leven en daarmee in meer kennis
en ervaring ook steeds interessanter. Theoretisch is
dat zeker haalbaar.’

Designer baby’s
Genetische kennis heeft volgens Defize al veel op
zijn kop gezet in de voortplantingsgeneeskunde.
‘We mogen bij kunstmatige voortplanting de
embryo’s al onderzoeken op erfelijke afwijkingen
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personalised
medicine

Bio -Wetenschappen en Maatschappij
Erfelijke variatie: de ene
mens is de andere niet

doorgegeven genen
De jacht op de verschillen
in onze genen

screenen en vaccineren
maatwerkbehandeling

Revolutie in de spreekkamer

van muis naar mens
laatste hulp

Polymorﬁsmen en de
farmaceutische industrie

Pillen op maat

De belangen en de
verantwoordelijkheden

De opkomst van de farmacogenetica

2/2004

2001

Op 26 juni 2000 maakte de
Amerikaanse president Bill Clinton
samen met de Britse premier Tony
Blair bekend dat de ruwe kaart van
het menselijk genoom ontrafeld
was. De resultaten van het Human
Genome Project waren historisch,
de vraag was alleen wat gaan we
er mee doen. In een van de eerste
cahiers van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij over
dit onderwerp, droomt moleculair
bioloog Henri Theunissen al over
specifieke geneesmiddelen die de
oorzaak van ziekten aanpakken en
niet de symptomen.
‘Alhoewel wij daar op dit moment
nog niet aan toe zijn, zal er een
moment komen dat op basis van
het genotype van de patiënt voor
een geneesmiddel gekozen kan
worden dat niet alleen past bij
de ziekte, maar ook bij bepaalde
groepen van patiënten. Kortom:
“geneesmiddelen op maat”.’
Dr. Henri J. M. Theunissen (in 2001
manager Research Alliances bij
Organon), in cahier Gezondheid,
Gen & Omgeving, 2001
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Kanker

de nieuwe aanpak

Onder redactie van:
J.P.M. Geraedts, P.A. Bolhuis &
R. Smits

2004

In de roes van het ontrafelen van
het menselijk DNA ontluikt een
jonge tak van de wetenschap,
de farmacogenetica. Nu kan er
eindelijk echt gekeken worden
naar de reactie van patiënten op
geneesmiddelen in relatie tot hun
genetische samenstelling. En tijd
vol beloften breekt aan
‘… De verwachtingen waren hooggespannen. Er brak, zoals Clinton
zei, een nieuw tijdperk aan waarin
de oorzaken van allerlei ziekten en
gebreken waarbij erfelijke factoren
een rol spelen achterhaald zouden
kunnen worden.
… Maar ook zou de nieuw verworven kennis van de bouwstenen
van ons erfelijk materiaal beter
op de persoon gerichte medicatie
mogelijk maken.’
Dr. ir. J. C. Pronk (destijds universitair
hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Evert Pronk
(medisch bioloog en wetenschapsjournalist bij Medisch Contact) in
cahier Pillen op maat, 2004

2 | 2007

2007

De technieken om te zoeken naar
foutjes in het DNA die de oorzaak zijn voor ziektes of kanker,
zijn nog nieuw en duur. Maar de
mogelijkheden zijn wel spectaculair gegroeid door de komst van
‘genomics’ waardoor het zoeken
makkelijker wordt.
‘Zo duurde indertijd de zoektocht
naar het bewijs dat er een borstkankergen bestond maar liefst
zestien jaar, tot 1990. Het gen zelf
– het zou BRCA1 gaan heten – werd
nog later gevonden. Maar tegenwoordig, met behulp van het jonge
onderzoeksterrein dat ‘genomics’
genoemd wordt, kan er in duizenden genen tegelijk gezocht worden
naar DNA-mutaties.’
Prof. dr. Dick van Bekkum (voorzitter
BWM in 2007) e.a. in cahier Kanker,
2007

2011

Wat heb je aan voorkennis als je er
niets mee kan? Bijvoorbeeld dat je
over 30 jaar een hoog risico op de
ziekte van Parkinson hebt? Terecht
vraagt de redactie van het cahier
Mens 2.0 zich af of we wel alles
moeten willen weten.
‘Binnen de vroege diagnostiek
voor verschillende ziekten gaat
veel aandacht naar de genetica.
De eerste publicatie in 2001 van
de complete sequentie van het
humane genoom – het volledige
DNA van de mens – had twintig
jaar en een miljard dollar gekost.
In 2020 kun je de drie miljard
bouwstenen van het DNA van een
man of vrouw vermoedelijk in één
week voor het luttele bedrag van
duizend dollar ontrafelen. Maar
wat heb je eraan als in, zeg, 2050
van iedere baby bij de geboorte
het genoom wordt geanalyseerd?
Voor kinderen met een ernstige
genetische stofwisselingsziekte
zou je een aangepast dieet kunnen
ontwerpen. Maar wat als er voor
een genetische ziekte helemaal
geen therapie of dieet bestaat? En
wat heeft een kind of een ouder
aan de kennis dat het genetisch
profiel een hoog risico geeft op

borstkanker, dementie, of de ziekte
van Parkinson?’
‘Misschien kun je straks voor
duizend dollar of euro je genoom
laten analyseren. Maar vergeet dan
ook vooral geen geld te reserveren
voor counseling. Wat betekent een
bepaald genoom voor mij, voor
mijn huidige kinderen, voor mijn
toekomstige kinderen? Hoe moet
ik met de kennis van mijn genoom
mijn leven verder gestalte geven?
En voordat we massaal aan het
analyseren slaan: hoe gaan we om
met een te verwachten maatschappelijke druk naar individuele
genoomanalyses? Of hoe is het
met het recht op niet-weten?’
Redactie, inleiding in cahier
Mens 2.0, 2011

2014

Al bijna vijftig jaar debatteren we
over genetisch modificatie, vaak in
termen van manipulatie en gevaar.
Tenzij het over geneesmiddelen
gaat. Dat blijft internist Jos van der
Meer keer op keer verbazen.
‘Het heeft mij altijd verbaasd hoe
gemakkelijk – aan de ene kant – de
invoering van geneesmiddelen
geproduceerd door genetisch
gemodificeerde cellen (insuline,
groeihormoon en andere ‘recombinante producten’) is gegaan en
hoe heftig de discussie over genetische modificatie in de landbouw
werd en wordt gevoerd.’
Prof. dr. Jos van der Meer (emeritus
hoogleraar interne geneeskunde en
in 2014 president van de European
Academies Science Advisory Council
(EASAC)), voorwoord in cahier Synthetische biologie, 2014
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Medicijnen werken lang niet
bij iedereen hetzelfde. En ook
bijwerkingen verschillen van persoon
tot persoon. Krijgt straks iedereen
een eigen pil?

7

Medicijnen op maat,  
waarom die nog even
op zich laten wachten
£ £ astrid van de graaf

Na de ontrafeling van het menselijk genoom lag de weg open voor de ontwikkeling van nieuwe
medicijnen, geheel afgestemd op de genetische kenmerken van de patiënt. Dat was de gedachte.
De praktijk is altijd complexer. Erfelijke informatie is maar een deel van de puzzel om ziekten
te begrijpen en te behandelen. Hoe een ziekte uiteindelijk tot uiting komt, hangt af van andere
factoren zoals geslacht, leefstijl, voeding en omgeving. Om al die informatie aan elkaar te
koppelen, de ziekte te begrijpen en vervolgens de werking van medicijnen te voorspellen, is
nog een hele uitdaging, stellen Christine Mummery en Celia Berkers. Samen kijken zij voor
stichting Biowetenschappen en Maatschappij 50 jaar terug en filosoferen over de toekomst van
gepersonaliseerde medicijnen.

A

ls je vroeger naar de huisarts ging dan
vertelde hij of zij wat je mankeerde, keek
in een pillenboek en schreef een recept
uit. Kwam je niet terug, dan ging de arts
ervan uit dat het medicijn geholpen had of dat de
klachten vanzelf waren overgegaan. De uitkomst
van de behandeling bleef onbekend. Waren de
klachten na drie weken niet verdwenen, dan ging
je terug, en schreef de huisarts het volgende aanbevolen middel voor uit de behandelstandaard voor
huisartsen. ‘Heel empirisch. Eigenlijk gaat het nog
steeds zo, al kijkt de huisarts nu voor het recept in
de computer,’ zegt Christine Mummery, hoogleraar
Ontwikkelingsbiologie bij het Leids Universitair

Medisch Centrum. ‘Wat we zouden willen is dat
we zoveel weten over de ziekte en over de individuele patiënt, dat de arts straks kan zeggen: u heeft
deze ziekte, dat komt door deze genafwijking of
genvariant, maar als u nu deze pillen neemt dan
garanderen we voor 100 procent dat u beter wordt.
Dat is nog wel een heel ver toekomstbeeld, zover
zijn we nog lang niet.’
In de dagelijks onderzoekspraktijk werkt Mummery aan hart- en vaatziekten en gebruikt daarvoor
geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS), cellen
die nog elke type lichaamscel kunnen worden. ‘Uit
stamcellen van patiënten kunnen we hart-, bloedvat- en immuuncellen maken om zeldzame hart-

kwartaal 3-4

2019

jubileumcahier

79

aandoeningen te bestuderen. Hieruit leiden we
algemene werkingsmechanismen af waarmee we
weer veel voorkomende hart- en vaatziekten, zoals
hartfalen, kunnen onderzoeken en de werking van
medicijnen kunnen testen.’
Het kunnen maken van deze iPS-cellen uit
gewone lichaamscellen was hiervoor een belangrijke ontwikkeling. Deze methode kwam uit de
koker van de Japanse stamcelonderzoeker en
ontwikkelingsbioloog Shinya Yamanaka (Nobelprijs 2012). Zijn ontdekking, daterend uit 2006,
maakte het mogelijk om de vorming van weefsel te

Prof. dr. Celia Berkers
en prof. dr. Christine Mummery
Biochemicus Celia Berkers (1980)
is hoogleraar Metabolomics bij de
faculteiten Diergeneeskunde en Bètawetenschappen van de Universiteit
Utrecht en lid van de Jonge Akademie
van de KNAW.
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bestuderen, het ontstaan of verloop van ziektes te
onderzoeken en te besluiten welke medicijnen het
beste werken voor de patiënt van wie de iPS-cellen
zijn gemaakt. Een belangrijke stap op weg naar
gepersonaliseerde medicijnen.
Genotype en fenotype
‘Wat natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijke
ontwikkeling is geweest in de afgelopen vijftig
jaar is dat we het menselijk genoom (DNA) hebben
opgehelderd. We kunnen dat ook steeds beter,
sneller en goedkoper. Ook het transcriptoom (het
van DNA afgeschreven RNA) kunnen we al relatief
snel in kaart brengen,’ zegt hoogleraar Metabolomics Celia Berkers van de Universiteit Utrecht.
Berkers bestudeert de metabolieten in gezonde
en kankercellen en hoe je op de stofwisseling
(metabolisme) van die cellen kunt ingrijpen om
kanker te behandelen. Metabolieten zijn kleine
moleculen die ontstaan tijdens de stofwisseling,
zoals aminozuren, suikers en bouwstenen voor
DNA en RNA. In tegenstelling tot genen geven
metabolieten, een eindresultaat van vertaalslagen
van het DNA (zie Van geno naar fenotype), een
veel directer beeld van de activiteit van cellen en
weefsels en hoe deze reageren op ziekte, voeding,
medicijnen en genmutaties. ‘Hiermee kom je het
dichtst bij het fenotype – de waarneembare kenmerken – van iemand. Het genotype is weliswaar
de basis, maar een bepaalde genmutatie leidt niet
bij iedereen tot hetzelfde fenotypisch effect oftewel
ziekte. En andersom, eenzelfde fenotype kan door
verschillende genmutaties veroorzaakt worden.
Dat beseffen we steeds beter. Om te begrijpen hoe
een genmutatie vertaald wordt in ziekte en wat de
invloed van leefstijl, voeding en omgeving daarop
is, daarvoor hebben we nog een grote stap te zetten. Er zijn zoveel factoren die uiteindelijk bepalen
wat er in de cel gebeurt.’
Dit betekent ook dat je een ziekte op verschillende manieren kunt aanpakken, voegt Mummery

OMGEVING
GENOTYPE

FENOTYPE

GENOOM

EPIGENOOM

TRANSCRIPTOOM

PROTEOOM

genmutaties

DNA-methylering

mRNA

peptiden
eiwitten

METABOLOOM

lipiden
koolhydraten
aminozuren
enz.

ASOCIATIES MET HET METABOLOOM

Van genotype naar fenotype.
Of een genmutatie in het
DNA (genoom) uiteindelijk
zich bijvoorbeeld openbaart
als ziekte (fenotype) hangt
van veel factoren af. Zowel
van de vertaling van het
DNA op celniveau als van de
omgeving.

toe. Zo wil zij voor een erfelijke hartziekte waarbij
de hartspier langzaam vervet, onderzoeken of dit
op te lossen is door het DNA-foutje met gentherapie te repareren (ingreep in genotype), of door
mensen een vetarm dieet of een cholesterolverlager (statine) voor te schotelen. En daarmee in te
grijpen op het niveau van het metabolisme, het
fenotype.
Als het aan Berkers ligt is straks een druppeltje
bloed voldoende voor een complete moleculaire
vingerafdruk bestaande uit DNA-, RNA-, eiwit- en
metabolietprofielen. Daarmee hebben we het
gepersonaliseerde deel van gepersonaliseerde
medicijnen in de vingers. ‘Die vingerafdruk
moeten we dan nog zien te koppelen aan medicijnen. Zo ver zijn we nog niet. Maar een ziekte die
nu al redelijk goed te genezen is, daarvan kan de
behandeling alleen maar beter worden als je het
gepersonaliseerd maakt. Om meteen even een misverstand uit de weg te ruimen, ‘gepersonaliseerd’

betekent niet dat een therapie voor één persoon
geschikt is. Het kan ook een generiek medicijn
betreffen dat aan een kleinere en vooral beter
gedefinieerde groep gegeven wordt. Er zullen nog
steeds generieke medicijnen ontwikkeld worden.’
Door het onderzoek naar gepersonaliseerde
medicijnen beginnen we ook het verschil te begrijpen waarom de een wel symptomen ontwikkelt bij
een bepaalde genmutatie en de ander niet. ‘Soms
zit die mutatie net een klein stukje verderop in het
DNA, waardoor de mutatie anders uitpakt en die
persoon er geen last van heeft,’ legt Mummery uit.
Immuunsysteem
De grote rol die ons immuunsysteem speelt bij
ziekte en gezondheid is pas recent goed doorgedrongen. Dat vakgebied gaat exploderen, denkt
Berkers, niet alleen om te begrijpen hoe het
immuunsysteem precies werkt, maar ook waar
het allemaal bij betrokken is. Een goed werkend

kwartaal 3-4

2019

jubileumcahier

81

DNA-paspoort voor geneesmiddelengebruik
‘Dat niet iedere patiënt hetzelfde reageert
op een medicijn, zowel qua werking als qua
bijwerkingen, zag men vijftig jaar geleden
al,’ vertelt BWM-bestuurslid Joep Geraedts,
emeritushoogleraar Genetica en celbiologie aan de Universiteit van Maastricht. ‘De
“one-size-fits-all”-benadering begon toen
al een beetje te wankelen. Men vermoedde
dat genetische verschillen de effectiviteit
van geneesmiddelen weleens zouden kunnen beïnvloeden.’ Dit waren de beginjaren
van een nieuw vakgebied: de farmacogenetica, een wetenschap op het grensvlak
van de genetica en de farmacologie die
zich bezig houdt met de vraag waarom
sommige mensen wel en andere geen
baat hebben bij bepaalde geneesmiddelen.
Geraedts: ‘De laatste jaren wordt steeds
duidelijker dat er sprake is van individuele
gevoeligheid, ongevoeligheid en overgevoeligheid voor geneesmiddelen. Dit komt
door genetische verschillen in enzymen die
giftige stoffen – en dus ook werkzame stoffen in medicijnen – afbreken en onschadelijk maken.’
De meerderheid van de geneesmiddelen
wordt door vijf verschillende zogeheten
CYP-enzymen afgebroken. Variaties in deze
enzymen kunnen de afbraak vertragen of
versnellen. Hierdoor krijgt de ene patiënt
te maken met overdosering en dus meer
bijwerkingen, en de ander met onderdosering waardoor het middel schijnbaar niet
werkt. Het ontstaan van deze grote variatie
aan CYP-enzymen in de evolutie fascineert
Geraedts, oorspronkelijk opgeleid als
bioloog. De variatie geeft een mooi beeld
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van de ‘oorlogsvoering’ die zich tussen dieren
en planten in de evolutie heeft afgespeeld.
Als verdediging tegen vraat ontwikkelden
planten steeds nieuwe stoffen (fytoalexinen)
om zich minder smakelijk of verteerbaar te
maken voor dieren. Dieren reageerden daarop
met nieuwe CYP-enzymen om deze stoffen
om te zetten en uit te schakelen. Deze CYPenzymen vormen de basis van de farmacogenetica en voor het DNA-paspoort voor
medicijngebruik dat patiënten ook zelf tegen
betaling kunnen laten maken.
‘Met een genetische test kan de vermoe-

delijke werking of de nevenwerking van
geneesmiddelen voorspeld worden. Door
deze test voorafgaande aan de behandeling uit te voeren, kan bij steeds meer
patiënten zorg op maat worden gegeven,’
legt Geraedts uit. In de praktijk worden
gepersonaliseerde medicijnen op basis
van genprofielen vooral toegepast bij de
behandeling van kanker en in de psychiatrie
om het juiste middel en de juiste dosering
vast te stellen. In november 2018 heeft ook
het Nederlandse Huisartsen Genootschap
een standpunt uitgebracht: vooralsnog

DNA-paspoort geeft aan hoe bepaalde enzymen in het lichaam medicijnen opnemen en afbreken. Bij
een snelle omzetting werkt het medicijn mogelijk niet of minder lang. Bij een trage omzetting kunnen
bijwerkingen heftiger zijn. Op een DNA-paspoort staat per gen de activiteit van de stofwisseling
(fenotype) aangegeven en op welke gen varianten is getest. EM = normaal, IM = verlaagde omzetting,
UM = zeer snelle omzetting, PM= langzame omzetting in de stofwisseling.
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wordt een aanvraag van een DNA-paspoort alleen
in specifieke situaties aangeraden, bijvoorbeeld
als er onverwacht veel bijwerkingen optreden of
wanneer effect uitblijft. ‘Er moet nog veel gebeuren om de genetische test aan het geneesmiddel te
koppelen. Wanneer we kijken naar de behandeling
van veel voorkomende ziekten, bijvoorbeeld hoge
bloeddruk, heeft de arts de keuze uit een scala aan
geneesmiddelen die allemaal net even anders op
het lichaam inwerken. Hoe zorgvuldig artsen ook
rekening houden met individuele factoren van de
patiënt, veel succes boeken ze nog niet. Slechts bij
ongeveer 50-60 procent van de patiënten geven
bloeddrukverlagende medicijnen een voldoende
daling. Dat was 15 jaar geleden zo en dat is nu nog
steeds volgens de website van het Nederlands
Instituut voor Farmaco Genetisch Onderzoek. Dit
komt onder andere doordat er voor te hoge bloeddruk verschillende oorzaken zijn en de behandeling
vaak nog gebaseerd is op trial-and-error. Maar door
gebruik te maken van genetische informatie kan de
patiënt de meest efficiënte behandeling krijgen.’
Geraedts verwacht dan ook dat in de toekomst
het gebruik van farmacogenetisch onderzoek voor
patiënten en de opname daarvan in de richtlijnen
voor huisartsen zich verder zal ontwikkelen.

Je immuunsysteem
bepaalt hoe
ernstig de
ziekte wordt
en of die zich
openbaart

immuunsysteem behoedt ons voor infectieziekten, kanker, auto-immuunziekten en allergieën.
‘En wanneer het niet goed werkt, wat het geval is
bij infectieziekten en kanker, dan kunnen we het
met immuuntherapie weer opkrikken of wanneer
het overtrokken reageert zoals bij auto-immuunziekten en allergieën, juist weer afremmen,’ zegt
Berkers. Voor bloedkankers zijn inmiddels gepersonaliseerde immuuncel-therapieën op de markt.
‘Hiervoor worden eerst de eigen afweercellen
(T-cellen) van de patiënt geoogst en in het lab aangepast om de kanker te herkennen en te bestrijden,’ legt Berkers uit. De farmaceutische industrie
is druk bezig met de ontwikkeling van immuun
therapieën en gepersonaliseerde celtherapie.
‘Het maakt eigenlijk niet uit welke ziekte je
hebt, je immuunsysteem bepaalt hoe ernstig de
ziekte wordt en of die zich überhaupt openbaart.
Het immuunsysteem is de trigger voor bijna alle
ziektes,’ durft Mummery wel te stellen. ‘Want veel
aandoeningen, zoals reuma, huid- en darmziektes,
blijken toch te berusten op auto-immuunontstekingen. Deze aandoeningen zijn allemaal te
dempen door een middel dat de ontstekingsreactie
aanpakt. Dit is dus allesbehalve gepersonaliseerd,
maar wel effectief.’ Waarmee we weer terug zijn bij
‘one size fits all’-pil, alleen nu op basis van begrip
van het onderliggende mechanisme dat voor verschillende aandoeningen hetzelfde is.
Ook bij kankerbehandeling is een verschuiving
gaande waarbij niet meer wordt gekeken naar het
orgaan maar naar het DNA-foutje dat behandeld
moet worden. Specifieke DNA-foutjes die bijvoorbeeld in longkanker voorkomen, heeft men ook
aangetroffen bij darmkanker. Maar geneesmiddelen voor longkanker kunnen niet voor darmkanker
worden gebruikt, omdat het middel daarvoor niet
geregistreerd is en de verzekeraar dat niet betaalt.
Een paar jaar geleden is daarom een studie gestart
om te kijken of kankerpatiënten inderdaad baat
hebben bij geneesmiddelen die al geregistreerd
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zijn voor een andere kankersoort. Ook is als proef
een nieuw vergoedingsmodel opgesteld waarbij de
fabrikant en de zorgverzekeraar het risico delen:
een pay-for-performance-model. Als een middel blijkt
te werken, gaat de verzekeraar het vergoeden.

Er ligt nog
een schat
aan potentiële genees
middelen
die het net
niet gehaald
hebben in
fase III

Stamcellen
De ontwikkelingen rond pluripotente stamcellen waren ook hoopvol voor gepersonaliseerde
vervangingsgeneeskunde. Maar de stamcellen
laten zich niet altijd even makkelijk omtoveren in
andere cellen in grote aantallen. Dat bleek volgens
Mummery bij onderzoek naar diabetes type I
waarbij men de insulineproducerende cellen in de
alvleesklier die door een autoimmuunreactie zijn
afgebroken, wilde vervangen door nieuwe cellen.
Het was lastig om insulineproducerende cellen te
maken die voldoende insuline uitscheiden wanneer ze een hoge concentratie glucose zien, zoals
in het lichaam gebeurt na eten of drinken. Voor
één oogaandoening is er wel een succes te boeken.
‘In Japan en de VS zijn ze begonnen met celtherapie voor de oogaandoening maculadegeneratie,
waarbij lichtgevoelige cellen langzaam afsterven,’
vertelt Mummery. ‘Maar de kosten zijn ongelooflijk hoog op dit moment, pakweg een miljoen
euro voor de behandeling van één patiënt. Dat is
duur, maar als het een permanente oplossing is die
een leven lang meegaat, is het misschien acceptabel. Nu kijken de onderzoekers ook of ze een
universele donorcel kunnen maken, een stamcel
die door elke ontvanger als lichaamseigen wordt
herkend. Net zoals bloed met bloedgroep 0 voor
iedereen gebruikt kan worden als donorbloed.
Deze bloedgroep heeft geen specifieke eiwitten aan
het oppervlak die het immuunsysteem oppikt als
lichaamsvreemd.’
Schatkist
Berkers denkt dat er ook nog veel te winnen is door
medicijnen slim te combineren, zowel bestaande
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als nieuwe medicijnen, of medicijnen die al voor
andere aandoeningen gebruikt worden. Ook ligt er
volgens Berkers en Mummery nog een hele grote
schat aan potentiële geneesmiddelen die net niet
fase III van de klinische studie hebben gehaald.
‘Als je die stoffen zou kunnen testen op een selecte
groep mensen met bepaalde kenmerken (genotype
of fenotype), dus meer gepersonaliseerd en meer
passend, dan zou dat de slagingskans flink kunnen
verbeteren. Veel winst zit in een betere onderverdeling van patiënten in groepen,’ zegt Berkers
enthousiast.
Maar nieuwe medicijnen, zeker meer gepersonaliseerde therapieën, hebben hoge kosten.
Volgens Mummery kost de ontwikkeling van
medicijnen, ook die fase 3 niet halen, soms al een
miljard euro. Voor medicijnen die wel naar fase 3
gaan komt daar nog eens zo’n anderhalf miljard
bij. Dat sommige apothekers binnen en buiten
academische ziekenhuizen, nu de bereiding van
geoctrooieerde medicijnen propageren onder het
mom van de apothekersvrijstelling, vindt Mummery zorgwekkend. ‘Een medicijn maken is niet
puur de actieve stof synthetiseren, het gaat ook
om de toedieningsvorm zodat het effectief is in
de patiënt en makkelijk in te nemen. Bovendien,
als je weet dat 85 procent van de medicijnen
niet eens fase 3 halen; die kosten moeten ook
opgebracht worden. De farmaceutische industrie
ontwikkelt geen medicijnen zonder aandeelhouders en investeerders, en die willen winst zien.
Om de kosten te drukken nu een medicijn zelf
gaan maken, is een typisch geval van win the battle lose the war.’ Berkers reageert bevestigend: ‘Er
moet een goed en transparant bekostigingsmodel
komen. Je hebt de farmaceutisch industrie namelijk ook gewoon nodig.’
Dit maakt iets los bij Mummery. Op het ooit
befaamde maar ten onder gegane Organon na, is
er in de hele wereld geen enkel groot farmabedrijf
dat het vrouwelijke hormonenprobleem tijdens de

Minidarmtest voor taaislijmziekte
Darmstamcellen en de daarmee vervaardigde minidarmpjes speelden een paar
jaar geleden een hoofdrol in de aanpassing van het vergoedingssysteem voor
medicijnen tegen taaislijmziekte (cystic
fibrosis). Het verhaal begint bij een zieke
Utrechtse jongen van zeventien die niet in
aanmerking kwam voor het medicijn tegen
taaislijmziekte omdat hij een zeer zeldzame genmutatie had, vertelt hoogleraar
Ontwikkelingsbiologie Christine Mummery.
‘Alleen hij en zijn tante hadden het. Het
medicijn is heel prijzig, het kost meer dan
200.000 euro per jaar, maar het werkt niet
bij iedereen. Waarom is niet bekend. Vanwege de kosten kunnen alleen patiënten
met een genmutatie waarvoor bewezen
is dat het middel werkt, het medicijn vergoed krijgen. Patiënten met een zeldzame
mutatie komen daardoor nooit in aanmerking, omdat er eenvoudig weg niet genoeg
patiënten zijn om dit breed te testen.’
Samen met de behandelend arts heeft
hoogleraar moleculaire genetica Hans
Clevers van het Hubrecht Instituut van de
stamcellen uit de darm van deze jongen

minidarmpjes (organoïden) gemaakt. Deze
minidarmpjes zijn een soort kleine blaasjes
van darmcellen die dezelfde fout in het DNA
hebben en dus dezelfde verschijnselen van
de ziekte vertonen. Mummery: ‘Hierop is
het medicijn getest en het werkte. Dus de
kans was groot dat het ook bij de jongen zou
werken. Omdat de verzekering nog steeds
niet wilde betalen, heeft het ziekenhuis in
Utrecht in eerste instantie uit eigen budget de behandeling betaald. Het resultaat
was verbluffend, maar de zorgverzekeraar
wilde nog steeds niet betalen. Hierdoor zou
de jongen op termijn weer zonder medicijnen moeten leven. Dit nieuws haalde het
tv-programma De Wereld Draait Door in 2015,
waarna de verzekeraar het medicijn uiteindelijk vergoedde.’ Het mooie van dit verhaal is
dat deze ontwikkeling ervoor heeft gezorgd
dat de verzekering het vergoedingssysteem
voor dit medicijn heeft aangepast, en nu de
test met patiënt-specifieke minidarmpjes
accepteert als bewijs dat het medicijn werkt
voor een bepaalde patiënt.
Het plan van Clevers is om een dergelijke test
te ontwikkelen voor kankerpatiënten om het

overgang aanpakt. In die periode daalt de hormoonproductie dramatisch, met alle gevolgen van
dien. Terwijl 50 procent van de wereld vrouw is,
en hoe hoger de gemiddelde leeftijd, hoe langer
vrouwen door het leven moeten zonder hormonen.
‘Niemand die het doet! Er wordt ook alleen gedacht
aan hormoontherapieën, maar die hebben borstkanker als mogelijke bijwerking, dus dat wil je
niet. Maar wie weet, misschien is er in de toekomst
wel een behandeling zonder hormonen.’

Een minidarmpje of darmorganoide gemaakt
van stamcellen uit de darm.

juiste antikankermedicijn te kunnen geven.
‘Daar zitten nog wel een aantal haken en
ogen aan, waaronder de stabiliteit van het
genoom van kankercellen. Verder mis je
bepaalde effecten, zoals de afbreeksnelheid van het medicijn omdat je in het
laboratorium de lever mist en de rol van
het immuunsysteem die het antikankermedicijn onschadelijk kan maken,’ zegt
Mummery. ‘Maar organoïden zijn een heel
mooie manier om tumoren te bestuderen
en medicijnen gepersonaliseerd te testen.’

Vrouwen worden sowieso te weinig in studies
betrokken, reageert Berkers. ‘We hebben nog
een grote slag te slaan op het gebied van manvrouwverschillen. Alles werkt goed voor gezonde
mannen van 25. Ook bijna alle dierstudies worden
gedaan op mannetjesmuizen want die hebben
geen wisselende hormoonspiegels.’ Voor het eerst
is er in de cardiologie aandacht voor het manvrouwverschil weet Mummery. ‘We weten heel
veel over een hartinfarct bij mannen maar niet bij
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vrouwen. Vrouwen krijgen vaak geen pijn in de
borst en arm, maar juist in de buik.’
Privacy en biobanken
De privacyregeling is volgens Mummery een
andere belangrijke belemmering voor gepersonaliseerde medicijnen en voor onderzoek. Het is
lastig toegang tot patiënteninformatie te krijgen.
In Nederland hebben we gelukkig een aantal grote
biobanken zoals GenerationR in Rotterdam en
LifeLines in Groningen en Friesland met materiaal
van tienduizenden individuen; weefsels, bloed
en urine en informatie over allerlei leefstijlfactoElke dag gebruiken
miljoenen mensen
medicijnen die hen
niet zullen helpen.

ren. ‘Dit is enorm waardevol, want als je iets wilt
voorspellen op basis van risicofactoren voor een
aandoening dan moet je mensen heel lang kunnen
volgen. Alleen als je iets ontdekt, kun je meestal
niet terug naar het individu.’
Zowel Mummery als Berkers betreuren het dat
het RIVM na vijf jaar de bloedmonsters van de
hielprik moet vernietigen. Momenteel wordt er
via de hielprik op 15 metabole ziektes getest, maar
er zijn honderden zeldzame metabole afwijkingen
volgens Berkers, en er worden nog steeds nieuwe
ziektes ontdekt. ‘Die worden op dit moment nog
niet getest. Misschien dat een aantal daarvan over

NEXIUM
Gastro-oesofageale reflux,
‘brandend maagzuur’
CRESTOR
Hoog cholesterol
ADVAIR DISKUS
Astma
COPAXONE
Multiple sclerose
NEULASTA
Neutropenie
CYMBALTA
Depressie
ABILIFY
Schizofrenie
HUMIRA
Artritis

PRECISIEGENEESKUNDE IS NOG VER WEG

Tien van de geneesmiddelen waarop in de Verenigde Staten
de meeste winst wordt gemaakt. Voor iedere patiënt die er
wél baat bij heeft (groen), staan er 3 (Humira, Enbrel, Remicade)
tot 24 (Nexium) tegenover bij wie de klachten niet afnemen (rood).

ENBREL
Psoriasis
REMICADE
Ziekte van Crohn
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Via de hielprik wordt er op
een aantal zeldzame ziektes
getest. Na vijf jaar moet het
RIVM de bloedmonsters van
de hielprik vernietigen.

tien of twintig jaar wel in de hielprik worden
opgenomen. Dan zou je dus eigenlijk terug willen
kijken, om te zien welke mensen die symptomen
ontwikkelden. Het is jammer dat dat niet meer
kan.’ Nederland heeft ook een hele grote navelstrengbloedbank, maar de gedoneerde monsters
zijn alleen bedoeld voor toepassing, bijvoorbeeld
bij bloedceltransplantatie en niet voor onderzoek.
Ook heel jammer voor de wetenschap.
Kunstmatige intelligentie
Berkers denkt dat we met de inzet van de bioinformatica en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in de toekomst veel beter gaan voorspellen
hoe patiënten gaan reageren op een medicijn of
therapie en gerichter kunnen testen. ‘Met deze
technologie kunnen we alle informatie van al die
verschillende lagen – DNA, RNA, eiwitten en metabolieten – van zieke en gezonde cellen combineren
en voorspellingen doen. Die algoritmes worden
alleen maar beter,’ zegt Berkers. ‘Hoe precies weten
we nu nog niet. Maar tien jaar geleden hadden we
ook niet bedacht dat er zoiets als CRISPR-Cas zou

bestaan. Die techniek waarmee we eenvoudig en
precies in DNA kunnen knippen, breekt opeens
het veld van genetische modificatie en celtherapie
open.’
Ook de tijd dat promovendi staan te pipeteren in
het lab, is over twintig jaar voorbij, denkt Mummery. Robots doen al het werk en onderzoekers
zijn dan bezig met data-analyse en bioinformatica.
Toen ze onlangs een van de Amerikaanse laboratoria van het National Institutes of Health bezocht, zag
ze hoe robots hier het labwerk deden. ‘De analist
zit bij wijze van spreken thuis achter de computer
om alle proeven met celkweken aan te sturen. Het
is ongelofelijk. Ook in de industrie gebruiken ze
robots die celkweken verzorgen. Die komen helemaal niet meer uit de cleanrooms.’
Het genereren van data is tegenwoordig geen
probleem meer. Al die data analyseren en interpreteren, is de uitdaging. ‘Computers kunnen straks
ook de interpretatie uitvoeren,’ denkt Mummery.
‘Het enige wat wij moeten doen is nog slim het
startpunt en eindpunt van experimenten bedenken en alles wat er tussen zit gebeurt vanzelf.’
Het is niet zo dat we over vijftig jaar met al die
nieuwe kennis zo veel langer zullen leven, denkt
Mummery, maar wel dat we langer gezond zijn
en meer van onze oude dag kunnen genieten, ‘Dat
moeten onze ambities zijn in de moderne geneeskunde.’
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1981

In de jaren 40 dacht men geesteszieken te kunnen helpen door de
zenuwen naar de voorste hersendelen door te snijden, een chirurgische operatie bekend als lobotomie. Later zag men deze ingreep
als barbaars en werd het in velen
landen verboden. De legendarische
film ‘One Flew over the Cuckoo’s
Nest’ (1975) waarin patiënten
werden ‘gestraft’ met elektroschok
en lobotomie, zette deze misstanden in de psychiatrie treffend neer.
Onderwijl kwam een Amerikaanse
commissie tot de conclusie dat
psychochirurgie bij veel patiënten
toch belangrijke voordelen kan
opleveren, met acceptabele risico’s,
schrijft BWM-directeur Joyce
Birfelder in het voorwoord van het
cahier Gestoord Gedrag. Maar het
draagvlak hiervoor was inmiddels
verdampt.
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‘Was de toepassing van psychochirurgie en psychofarmacologie in
het begin weinig omstreden (hoe
grof de technieken en middelen
ook waren), nu is er sprake van
een mogelijk verbod op dergelijke
ingrepen en van strikte voorwaarden voor bijbehorend onderzoek.’
Zij eindigt met:
‘Psychochirurgie zal in Nederland
steeds een zeer bescheiden onderdeel blijven van het therapeutisch
arsenaal in de psychiatrie.’
Joyce Birfelder (directeur BWM in
1981), voorwoord in cahier Gestoord
Gedrag, 1981

1997

In hoeverre schizofrenie aangeboren of aangeleerd is, blijft altijd
een punt van discussie. Wel wordt
steeds duidelijker dat bijvoorbeeld stress ertoe kan leiden dat
bepaalde genen al dan niet tot
uitdrukking komen. Zo blijken
mensen die zijn geboren in of kort
na de hongerwinter meer kans te
hebben op schizofrenie.
‘Honderd jaar geleden dacht men
al dat de natuurwetenschappen
het antwoord zouden geven op de
vraag wat de biologische basis van
‘krankzinnigheid’ is. Met de term
krankzinnigheid werden toen ziekten aangeduid die pas later van
elkaar onderscheiden konden worden, zoals onder andere epilepsie
en schizofrenie. Ook nu denkt men
dat de basis van schizofrenie in de
hersenen is te vinden, ofwel dat
schizofrenie een hersenziekte is.
Het definitieve bewijs moet echter
nog geleverd worden.’
Redactie, voorwoord in cahier Schizofrenie, 1997
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Bio -Wetenschappen en Maatschappij
vergeetachtig of dement
vormen van dementie
bewegen en cognitie
cognitie bij dieren
preventie van dementie
zorg bij dementie

Vergrijzend Brein
wat ouder wordende hersenen
met cognitieve vermogens doen
3 | 2007

2007

Hoe lang kun je een boodschappenlijstje onthouden? De seniorenomroep MAX begon in 2007
met MAX Geheugentrainer,
een spelshow om je geheugen
in conditie te houden. Kun je je
mentale vermogens trainen? Een
belangrijke vraag, stelt schrijver
en politicus Jan Terlouw in cahier
Vergrijzend Brein.
‘De groeiende tekortkomingen van
onze hersenen kunnen we vrij lang
opvangen door onze kennis en
ervaring in te schakelen, maar vaak
gaat het op een gegeven moment
toch mis. Verschijnselen van mentale veroudering treffen iedereen,
vroeg of laat. Onder 95-jarigen is er
bijna niemand meer die geen tekenen van cognitieve veroudering
vertoont. Is het al niet het geheugen dat hen in de steek laat, dan is
het wel het vermogen om soepel
van taak te kunnen veranderen.’
Dr. Jan Terlouw (voorzitter Taskforce Nationaal Initiatief Hersenen
& Cognitie), voorwoord in cahier
Vergrijzend Brein, 2007

2012

Als er iets is veranderd in de
afgelopen decennia, dan is dat wel
het inzicht dat agressie natuurlijk
gedrag is. Het is inherent aan leven
en een belangrijk onderdeel van
de sociale communicatie in elke
samenleving. Dat wil overigens
niet zeggen dat agressief gedrag
acceptabel is.
‘Wil je agressief gedrag begrijpen
en uitwassen bestrijden, dan lijkt
het logisch om de aandacht te
richten op de interactie tussen genetische achtergrond en
omgeving in de specifieke periodes
waarin deze interactie het sterkst
is. Zo blijken er periodes te zijn
waarin de omgeving meer invloed
heeft, of juist genen belangrijker
zijn dan in andere periodes. Uit dat
soort onderzoek is al bekend dat
een (her)opvoedingstraject voor
een puber biologisch gezien vrijwel
niet tot resultaat kan leiden. Bij
een kleuter kan dat juist grote
invloed hebben. Ouders wisten dat
waarschijnlijk intuïtief al.’

2019

Neuropsycholoog en puberprofessor Eveline Crone benadrukt in
haar voorwoord dat we jongeren niet enkel moeten zien als
opstandig en onstuimig, maar ook
als passievol en creatief. Kennis
over de hersenontwikkeling en het
bijbehorende gedrag van jongeren maakt dat we beter kunnen
bepalen welke vormen van steun
en voorlichting het beste bij deze
periode passen.

‘Ondanks het risicogedrag en de
emotionele wervelwind is de adolescentie voor de meeste jongeren
een tijd waarin ze ontdekken welke
talenten ze hebben, wat hun passies zijn en waarin vrienden steeds
belangrijker worden. Hetzelfde
mechanisme dat jongeren kwetsbaar maakt, stelt hen ook in staat
mogelijkheden te zien, creatief te
zijn en anderen te helpen. Juist
omdat ze op ontdekkingstocht
gaan en sociaal ingesteld zijn.
Door sociale media wordt hun
wereld veel groter en beseffen ze
dat er mensen zijn die het even
zwaar hebben als zij, of juist dat er
mensen zijn die het veel zwaarder
hebben, wat bijdraagt aan sociale
bewustwording. Naast risico’s
ontstaan er in deze onstuimige
periode vooral kansen.’
Prof. dr. Eveline Crone (hoogleraar
neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden),
voorwoord in Brein in de groei, 2019

Ir. Rob Buiter (wetenschapsjournalist en eindredacteur), in cahier
Conflict, 2012
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Alles wat we doen, denken,
voelen, beleven en weer
herinneren vindt plaats in
onze hersenen, het meest
complexe en fascinerende
orgaan van ons lichaam.
Wereldwijd onderzoeken
hersenwetenschappers hoe
onze hersenen eruit zien, zich
ontwikkelen, functioneren,
verouderen en ziek worden.

8

Een moment
van zelfreflectie
en filosofie
£ £ astrid van de graaf

Door nieuwe beeldtechnieken heeft de hersenwetenschap de afgelopen decennia grote
vooruitgang geboekt. Maar wat de precieze oorzaak van hersenziekten zoals dementie of
multiple sclerose is, blijft nog een mysterie. Een mooi moment om na te denken over wat al dat
fundamenteel neurobiologisch onderzoek voor de kliniek betekent, vinden Pim van Gool en
Hanneke Hulst. Samen kijken zij voor stichting Biowetenschappen en Maatschappij 50 jaar terug
en filosoferen over de toekomst.

A

ls er een ding buiten kijf staat, is dat
kennis over de hersenen de afgelopen
decennia enorm is toegenomen door
moderne beeldvormende technieken.
In de jaren 70 werden CT-scans (computer tomografie), geïntroduceerd om hersenletsel bij een
beroerte of hersentumor zichtbaar te maken.
Bij CT zet een computer röntgenbeelden om in
een 3D-reconstructie van de hersenen, ‘Ik kan de
beelden van de eerste CT- scans uit mijn co-schappen nog herinneren, dat waren nog heel wazige
plaatjes,’ vertelt Pim van Gool, voorzitter van de
Gezondheidsraad en hoogleraar neurologie aan
Amsterdam UMC, gespecialiseerd in dementie en
ouderenpsychiatrie. Hij promoveerde bij de groep
van Dick Swaab op dierexperimenteel onderzoek
naar hersenveroudering. ‘De beeldvormingstechnieken zijn onmiskenbaar veel beter geworden en

hebben ons veel mogelijkheden voor onderzoek
gegeven. Je kunt de werking van geneesmiddelen
volgen en connectiviteitsanalyses doen om te zien
welke hersengebieden samenwerken,’ vertelt Van
Gool.
Hersenscans met MRI (magnetic resonance imaging) geven prachtig inzicht in de structuur van
de hersenen, en functionele MRI-scans laten zien
welke hersengebieden actief betrokken zijn bij een
bepaalde activiteit. ‘We kunnen betere diagnoses
stellen, patiënten monitoren, behandelingen aanpassen en voor hersenoperaties kun je precies zien
waar de tumor zit. We beginnen ook steeds beter
te snappen hoe de hersenen werken, maar dat wil
niet zeggen dat we met die kennis ziektes kunnen
oplossen,’ vult hersenonderzoeker Hanneke Hulst
aan. Hulst is als neurowetenschapper gespecialiseerd in cognitieve stoornissen en revalidatie bij
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Neuroimaging
is heel
waardevol
voor hersenonderzoek,
maar de
techniek
moet niet de
vraagstelling
gaan
bepalen

92

mensen met de ziekte multiple sclerose (MS). Zij
draait inmiddels ruim tien jaar mee in het MSonderzoek. ‘Als ik bij bijeenkomsten met patiënten
enthousiast vertelde over wat we nu weer hadden
gevonden over de werking van de hersenen, was
de reactie van een aantal patiënten steevast: Oh,
dat is interessant, maar kan ik hier ook iets mee?
Dan moest ik antwoorden, helaas niet zoveel.
Maar door onderzoek te doen aan zieke hersenen,
krijg je meer begrip over hoe gezonde hersenen
werken en dat helpt uiteindelijk weer om die zieke
hersenen beter te snappen en hopelijk te kunnen
behandelen.’
Apparaat zoekt toepassing
Tijdens zijn werk als neuroloog in de kliniek zag
Van Gool al veel apparaten die gebruikt werden
voor fundamenteel onderzoek hun weg zoeken
naar de kliniek. ‘De komst van de CT-scan was
heel nuttig om onderscheid te maken tussen een
hersenbloeding en een herseninfarct. Dat was
heel relevant voor patiënten’. Maar bij het grote
enthousiasme waarmee op een gegeven moment
MRI werd ingezet, heeft hij zo zijn bedenkingen.
Zo is er een standaardtest om bij het vermoeden
van geheugenproblemen of dementie iemands
geheugen, taalvermogen en concentratie te testen.
Dat is de MMSE, ofwel Mini-Mental State Examination. ‘Onderzoekers lieten zien dat bepaalde
MRI-kenmerken heel sterk overeenkwamen met
de MMSE-score. Dan denk ik, gebruik dan vooral
de MMSE, daar is niet eens stroom voor nodig. Ik
stel altijd graag de vraag: wat levert dit nu op voor
de patiënt?’
Van Gool typeert zichzelf dan ook als een ultrapragmaticus. Diezelfde houding bracht hem vroeger al in discussie met zijn promotor Dick Swaab
over het vertalen van dierexperimenten naar de
praktijk. ‘Wij hadden laten zien dat de slaappatronen en hersenstructuren van oude ratten in
een verrijkte omgeving beter waren dan die van
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ratten in een laboratoriumsetting. Dat moesten
we ook in verpleeghuizen gaan uittesten. Maar ik
had ineens het idee dat ons model niet klopte. De
“verrijkte” omgeving was eigenlijk de “normale”,
0-situatie, en de laboratoriumbakjes een -1-setting met sensore deprivatie. Je ziet vaker dat met
de beste motieven bedachte modelsystemen zich
niet zo eenvoudig laten vertalen naar de klinische
praktijk,’ meent Van Gool.
Neuro-imaging is voor hersenonderzoek heel
waardevol, maar de techniek moet niet de vraagstelling gaan bepalen, vinden Hulst en Van Gool,
dat is de omgekeerde wereld. Een ander voorbeeld:
bij de ziekte van Alzheimer is er sprake van stapeling van het eiwit bèta-amyloïde die prachtig af te
beelden zijn met PET-scans. ‘Hierdoor is de lang
bestaande discussie in de literatuur of deze plaques
wel relevant zijn helemaal naar de achtergrond
verdwenen,’ weet Van Gool. ‘Er zijn veel therapieën
ontwikkeld geënt op het opruimen van plaques,
bijvoorbeeld de veelbelovende antilichamen tegen
beta-amyloïde, maar die werkten allemaal niet. We
hebben nog steeds 270.000 mensen met dementie
in Nederland. Hoe kan dat als al 30 jaar geleden
werd gezegd dat het probleem bijna opgelost is.
Enige bescheidenheid en zelfreflectie is wel op zijn
plaats. En durf de ongemakkelijke vraag te stellen:
klopt dat wel? Het gaat tenslotte om mensen,’ vindt
Van Gool.
Moeten we vlekjes behandelen?
In de Groene Amsterdammer van 2017 hekelde
hoogleraar translationele neurowetenschappen
Jeroen Geurts van Amsterdam UMC nog de meetdrift van hersenonderzoekers waardoor het echte
nadenken in de vergetelheid was geraakt. Het was
hoog tijd voor kritische zelfreflectie. Van Gool kan
zich daar wel in vinden, en haalt het artikel van de
Amerikaanse psycholoog Stephan Kosslyn van de
Harvard Universiteit aan, getiteld If neuroimaging

Prof. dr. Pim van Gool en dr. Hanneke Hulst
BWM-bestuurslid Pim van Gool (1957)
is voorzitter van de Gezondheidsraad
en hoogleraar in de neurologie aan
het Amsterdams UMC.
Hersenwetenschapper Hanneke Hulst
(1983) is universitair docent bij de

afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam UMC,
betrokken bij stichting Brein in Beeld
en lid van de Jonge Akademie van de
KNAW.

is the answer, what was the question? dat eveneens
gaat over het veelvuldig meten zonder specifieke
onderzoeksvraag. ‘Met MRI monitoren we geen
ziekte, maar “vlekjes”. Er is uiteraard wel een correlatie, maar het valt niet één op één samen,’ zegt
Van Gool.
Toch zijn die ‘vlekjes’ belangrijk, of meer nog
de verstoringen die deze vlekjes in de hersenen
veroorzaken vindt Hulst en refereert aan haar MSonderzoek waarvoor ze fMRI-scans gebruikt. ‘Als
we afwijkingen op een MRI kunnen zien, betekent
dit namelijk dat er schade is aan het brein. Het is
niet altijd zo dat schade zoals te zien op MRI ook

daadwerkelijk symptomen geeft. De hamvraag is
wellicht: wanneer moeten we ingrijpen? We zien
MS-patiënten met cognitieve problemen vaak
pas op het moment dat ze in de spreekkamer zitten. Dan is er vaak al aanzienlijke hersenschade
en verstoringen in het hersennetwerk.’ Op dat
moment een training aanbieden die de samenwerking tussen hersengebieden (hersennetwerk)
zou versterken, zoals computertraining of dansen,
blijkt maar weinig effectief volgens Hulst’s laatste
onderzoek. Terwijl bij deze groep juist grote verbeteringen werden verwacht. De mensen met MS
van wie het hersennetwerk op scans nog veel lijkt
op die van gezonde mensen, vertoonden tot haar
verrassing wél aanzienlijke verbeteringen in het
cognitieve functioneren. Hulst: ‘Dit geeft de indruk
dat er een soort window of opportunity is waarin een
hersennetwerk nog reageert op een interventie.
Misschien moeten we zodra iemand de diagnose
MS krijgt, een interventietraject inzetten om het
hersennetwerk dusdanig te versterken dat het
weerbaarder is tegen de schade die gaat komen.’ In
de kliniek gebruikt men hersenscans nu nog alleen
om te zien waar de littekens zitten, of er nieuwe
littekens zijn bijgekomen en of het hersenweefsel afneemt (krimp, atrofie). Hulst’s bevindingen
passen bij het beeld dat hoger opgeleiden pas later
cognitieve stoornissen ontwikkelen. ‘Er is sprake
van een soort beschermende factor van ‘opleidings
niveau’. Ook mensen die zichzelf veel hebben
uitgedaagd als kind, bijvoorbeeld door veel piano
te spelen, te sporten of in een bepaald milieu zijn
opgegroeid, lijken weerbaarder tegen cognitieve
stoornissen bij ziekte. Het lijkt erop dat zij een
soort cognitieve reserve hebben opgebouwd.’
Puzzelen tot het klopt
Van Gool herinnert zich nog dat er eind van de
vorige eeuw ook sprake was van een soort neurobiologisch chauvinisme – the decade of the brain
(1990-1999). Hersenonderzoek zou het verschil
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gaan maken en alles oplossen. ‘Het zou mooi zijn
geweest natuurlijk. Zoals gezegd enige bescheidenheid en nederigheid als wetenschapper is wel
gepast. Ondertussen moeten we niet ons enthousiasme verliezen en vooral doorgaan.’
Onverminderd doorzetten is inherent aan
wetenschap, vindt Hulst. ‘Je werkt met de hele
wereld aan één grote puzzel, zoals Alzheimer of
MS, maar je weet niet hoe die puzzel eruit ziet.

Dus je bent continu bezig om puzzelstukjes te
verzamelen en soms kun je er een paar toevallig
aan elkaar koppelen.’ Voor MS is bijvoorbeeld heel
lang gedacht dat het een auto-immuunziekte is
waarbij de witte isolerende stof rondom zenuwuitlopers (myeline) door het eigen lichaam wordt
afgebroken. Een wetenschappelijk artikel uit 2012
afkomstig van haar afdelingshoofd Jeroen Geurts
kwam met een nieuwe hypothese: myelineafbraak

Met patiënt en publiek op speurtocht naar kennis
‘De maatschappij verwacht
feiten en in steen gebeitelde
antwoorden, iets dat wij eigenlijk niet kunnen geven,’ vindt
neurowetenschapper Hanneke
Hulst. ‘Wetenschap is juist een
zoektocht naar kennis met het
hoogste mogelijke waarheidsgehalte en dat is dynamisch.
Wat ik vandaag aanneem als
waar, kan over tien of 50 jaar
nog steeds waar zijn, maar kan
ook achterhaald zijn. Dat is
vooruitgang, en ook lastig uit
te leggen.’ Maar dat is wel iets
waar Hulst groot voorstander
van is. Via stichting Brein in
Beeld en de Jonge Akademie
probeert zij het algemeen
publiek te betrekken. ‘We
moeten continu in gesprek
blijven met de maatschappij
en mensen meenemen in die
zoektocht naar kennis. Daardoor krijgen zij meer inzicht
in wat wetenschap is, hoe het
werkt én dat wetenschap meer

94

is dan ook maar een mening.’
Mensen willen graag van alles
weten over de hersenen. Hulst
denkt dat de hersenwetenschap
een mooi voorbeeld kan zijn om
mensen te binden en mee te
nemen in die speurtocht naar
kennis en nieuwe inzichten.
Het is echter niet eenvoudig
om het wetenschappelijke
proces goed over het voetlicht
te krijgen. Bovendien worden
zaken soms, ook door serieuze
wetenschappers, te eenvoudig
voorgesteld: ‘Gewoon goed kauwen dat vermindert dementie.’
Hulst zit soms tenenkrommend
achter de tv te kijken naar collega’s die het heel goed doen in
termen van wetenschapscommunicatie – ze hebben het publiek
geboeid – maar de nuance is
soms wel verloren gegaan. En
juist die nuances zijn de kern van
wetenschap. Aan de patiënten
die betrokken zijn bij haar onderzoek legt Hulst daarom graag uit
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hoe een fMRI-analyse werkt en
wat de resultaten betekenen. ‘Ik
verwacht niet dat ze het in detail
na kunnen vertellen, maar ik wil
ze wel een idee geven waarom
we dingen doen en hen meenemen in het proces.’
Dit wordt in ieder geval zeer
gewaardeerd door de proefpersonen. ‘Toen ik een grote groep
mensen met MS zeven weken
lang een computertraining
wilde laten doen, was een van de

vragen: werkt dit ook? Dan leg
ik uit dat we dat niet weten, en
het juist daarom gaan onderzoeken. Als er straks uitkomt
dat het niet werkt, dan vind ik
dat heel jammer, maar het is
zeker niet voor niets geweest.
Dit soort onderzoek kan je
volgens mij alleen doen als je
patiënten ook helemaal meeneemt. We moeten de puzzel
met elkaar oplossen.’

Functionele MRI-scans laten
zien welke hersengebieden
actief betrokken zijn bij een
bepaalde activiteit.

is slechts een secundair proces. Er gaat eerst iets
mis tijdens de hechting van myeline aan de zenuwuitloper. Doordat de myeline loslaat, komt er een
auto-immuunrespons opgang, die de myeline gaat
opruimen.
De huidige MS-medicatie is erop gericht om
myelineafbraak te voorkomen. ‘Die medicijnen
helpen wel even, maar uiteindelijk gaan mensen
toch achteruit, omdat het niet de oorzaak aanpakt,’
legt Hulst uit. De wetenschappelijke discussie
hierover is nog lang niet verstomd. Er zijn nog
steeds twee kampen in het onderzoeksveld. ‘In het
begin gaf dat wel heel heftige discussies. Onderzoekers die al tientallen jaren werkten aan de autoimmuungedachte stonden niet direct open voor de
nieuwe hypothese. Inmiddels worden de reacties
al wat minder heftig en helpen onderzoekers de
ontbrekende puzzelstukjes te vinden. Over 30 jaar
zullen we het echt weten. Het is heel spannend
om deze ontwikkeling van dichtbij mee te maken,’
vertelt Hulst enthousiast.

De kliniek in
Behalve tot nieuwe kennis, leidt fundamenteel
hersenonderzoek soms ook tot effectieve nieuwe
behandelingen in de kliniek van de psychiatrie
of neurologie. Ter voorbereiding van het gesprek
heeft Van Gool een kleine inventarisatie van de
literatuur gedaan om te zien in welke mate fundamenteel onderzoek daadwerkelijk heeft geleid tot
behandelingen in de kliniek. ‘Ik ben teruggegaan
naar de periode 1969-1984, de eerste 15 jaar van het
bestaan van stichting Biowetenschappen en Maatschappij, en vond 435 publicaties die suggereerden
dat het onderzoek een nieuwe therapie zou kunnen opleveren,’ vertelt Van Gool. ‘Ruim 95 procent
handelde over geneesmiddelen met prozaïsche
namen die niet meer terug te vinden zijn in het
Nederlandse Farmacotherapeutisch Kompas van
2019: tacitin voor angst, elantrine tegen parkinsonisme, floctafenine tegen pijn, zimelidine tegen
depressie, en cetiedil voor vaatverwijding. Allemaal
middelen met een mooie toekomst achter zich.’
Een kleine 4 procent (17 gevallen) van de destijds
onderzochte therapieën is vandaag de dag nog in
gebruik, bijvoorbeeld dopaminergetherapie voor
de Ziekte van Parkinson, de eerste benzodiazepines
voor slaapstoornissen en klassieke antipsychotica
als pimozide. Dat is op zich een mager resultaat.
Maar dat fundamenteel onderzoek tot toepassing
in de kliniek leidt, gebeurt dan ook maar hoogstzelden, vindt Van Gool. Veel brandende vragen in
de psychiatrie en neurologie zullen nooit door de
neurobiologie beantwoord worden, zoals wanneer
mag deze patiënt uit bed? Moeten we snel met
antibiotica starten of kunnen we beter nog even
wachten? Helpt het om corticosteroïden bij meningitis te geven? ‘Dit doet overigens niets af aan de
belangrijke waarde van fundamentele neurobiologie, als middel om onze kennis te vergroten zoals
het ook in cultureel opzicht waardevol is om meer
te weten te komen over hettitische taal- en letterkunde,’ verzekert hij.
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Cognitieve verbeteraars
Hulst vraagt zich af hoe het in de toekomst zal gaan
met gezonde mensen die niet alleen mooier maar
ook slimmer willen worden. Zal er een markt zijn
voor cognitieve verbeterbehandelingen: actieve
stoffen of de hersenstimulatietechnieken, die nu
voor patiënten worden gebruikt of ontwikkeld?
Diepe hersenstimulatie (DBS) bijvoorbeeld wordt
al succesvol toegepast bij mensen met de ziekte
van Parkinson. Hiervoor wordt een elektrode in
een specifieke hersengebied ingebracht, die is
verbonden met een neurostimulator elders in het
lichaam. Dat lijkt iets voor een Netflix-aflevering
van de sciencefictionserie Black Mirror, maar

deze techniek werd 50 jaar geleden al uitgevoerd
volgens Van Gool. ‘Het is nog steeds een behoorlijk
grondstoffelijke techniek. De elektrodes zijn wel
selectiever geworden en we weten iets meer over
prikkels en algoritmes, maar de behandeling is in
essentie hetzelfde, en wordt nog steeds maar weinig gebruikt.’ Er zijn nu wel andere technieken in
ontwikkeling om de hersenen te stimuleren zoals
transcraniële magnetische stimulatie (TMS) of
het nieuwere transcraniële Direct Current Stimulatie
(tDCS). Deze laatste techniek wordt onderzocht om
na een beroerte het herstel van een taalstoornis te
bevorderen. De elektroden, waardoor een zwakke
elektrische stroom gaat, worden gewoon op het

Neurofilosofie
Sommige mensen met multiple sclerose (MS) krijgen last
van cognitieve stoornissen,
zoals geheugen-en concentratievermindering, maar andere
niet. Hoe dat kan en wat het
onderliggende mechanisme is,
probeert neurowetenschapper
Hanneke Hulst te achterhalen. Met verschillende cognitieve trainingsprogramma’s
wil Hulst onderzoeken of zij
cognitieve stoornissen kan
verminderen of voorkomen en
in welk stadium van de ziekte
de hersenen nog plastisch
genoeg zijn om te veranderen.
Zo onderzocht zij samen met
Margriet Sitskoorn en Karin
Gehring van de Universiteit
Tilburg de effecten van een
aandachtstraining op de cog-
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nitieve functies van mensen met
MS. ‘In mijn standaard neuropsychologische testen zag ik weinig
of geen verandering optreden
na het volgen van de computertraining, maar de patiënten zelf
rapporteren grote verbeteringen,’
vertelt Hulst. ‘De anekdotische
bewijsvoering is enorm hoog,
maar hoe kun je verhalen meenemen in je onderzoeksresultaten.
Vanuit de neurowetenschappen
kan dat niet, dat is heel kwantitatief.’ Dit was voor haar de reden
om een studie filosofie te gaan
volgen. ‘Vanuit de filosofie heb
je veel meer mogelijkheden om
kwalitatieve verhalen mee te
nemen in je onderzoek. Dan kun
je kijken naar wat een patiënt
zelf nodig heeft om te verbeteren
en hoe je dat kunt evalueren.
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Mensen met MS zijn ook erg
vermoeid en vaker depressief.
Hoe ga je dan toch een uitspraak
doen over hun cognitie? Dan
laten we nu nog buiten beschouwing hoe een patiënt functioneert in de omgeving, hoe het

zorgsysteem is geregeld en
of iemand voldoende sociale
steun ontvangt van familieleden. Ook dat bepaalt wie de
patiënt werkelijk is.’

hoofd bevestigd om de hersenschors via de schedel
(transcranieel) te stimuleren.

De hersenen
zitten in een
hoofd dat
op een
lichaam zit;
dat heeft alles
met elkaar
te maken

Hoofd op een lichaam
Wat we volgens van Gool in de toekomst niet uit
het oog moeten verliezen is dat een hoofd op een
lichaam zit. ‘Dat wordt wel eens vergeten in de
neurowetenschappen. De antwoorden op neurologische of psychiatrische problemen zouden wel
eens bij de interactie met overige lichaamsdelen
kunnen liggen. In ons hoofd zit bijvoorbeeld zo’n
600 kilometer aan bloedvaten. Als je die openknipt
en uitspreidt, heb je ongeveer 20 vierkante meter
oppervlak voor interactie.’ Een bejaarde die blaasontsteking heeft, kan een delier krijgen waardoor
hij of zij totaal de weg kwijt is. ‘In de neurobiologische literatuur kom je wel heel ingewikkelde
schema’s tegen maar die verklaren weinig. Op de
eenvoudig klinische vraag waarom raak je in de
war als je blaas ontstoken is, hebben we gewoon
geen antwoord,’ stelt Van Gool. ‘Mogelijk heeft het
iets te maken met ontstekingsstoffen (cytokines)
die circuleren in de bloedbaan en die een interactie
aangaan met de bloedvaten.’
Schadepreventie
Een andere belangrijke boodschap is dat we meer
aan preventie van hersenziekten moeten denken.
Een ziekte als dementie wil je het liefst voorkomen. Want kapot is kapot. ‘Dat is misschien
iets dat nog meer geldt voor hersenen dan voor
andere lichaamsonderdelen. Zodra de tekenen
van verschrompeling zichtbaar zijn, gaan die niet
meer weg,’ zegt Hulst. ‘Daarom denk ik dat eerder

ingrijpen, eerder anticiperen heel erg belangrijk
gaat worden in de toekomst. Dat gaat ook veel
vergen van het zorgsysteem dat nu gericht is op het
behandelen van symptomen. De vraag is hoe ver
ga je daarin zonder medicalisering en het aanwakkeren van hypochondrie? Hoe kun je mensen wel
waarschuwen maar niet doodsbang maken voor
alles wat ze niet gaan krijgen.’
Via preventie van hersenschade is er dan ook
veel winst te boeken volgens beide hersenwetenschappers. ‘Hoe beter we straks weten hoe onze
hersenen werken, hoe beter we aanbevelingen
kunnen doen om je hersenen gezond te houden.
Niet alleen voor mensen die een risico hebben om
een aandoening te ontwikkelen, maar voor elk
gezond mens. Dat begint al op school,’ filosofeert
Hulst.
Ook een beter begrip van de invloed die lichamelijke aandoeningen hebben op de werking van hersenen kan veel schade voorkomen. ‘Om beroertes
te voorkomen hoef je niet te weten hoe de hersenen werken, maar wel hoe je atherosclerose kunt
tegengaan. Zo zijn door goede behandeling van
hoge bloeddruk (hypertensie) het aantal nieuwe
gevallen met beroertes met een herseninfarct of
een hersenbloeding flink gedaald. Tegelijk zien we
het aantal nieuwe gevallen van dementie iets naar
beneden gaan. Mogelijk komt dat ook daardoor.
Gewoon goede algemene lichamelijke gezondheidszorg vertaalt zich ook in minder hersenschade,’ benadrukt Van Gool nogmaals. Vandaar:
de hersenen zitten in een hoofd, dat zit op een
lichaam, en dat heeft alles met elkaar te maken!
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klimaat

1972

In de eerste jaren van stichting
Biowetenschappen en Maatschappij was ‘klimaat’ nog iets dat er
gewoon was: warm in de tropen en
nat en kil bij ons. Dat het klimaat
ook kon veranderen, of sterker
nog: dat de méns het klimaat kon
veranderen, was een notie die pas
doordrong in de decennia daarna.
Zorgen over het aardse milieu
waren er evenwel genoeg. De
oprichting van de stichting viel ook
niet toevallig samen met de jaren
waarin de ‘Club van Rome’ van zich
deed spreken. Die signaleerden
al dat de mens een stevig stempel drukte op het aardse milieu,
zoals ethicus M.B.H. Visser in 1972
schreef:
‘Het probleem van de ontregelde
groei is duidelijk aanwezig bij de
groei van de wereldbevolking. De
moeilijkheid is dat de druk hiervan
overal op aarde anders wordt ervaren, en dat effecten van indamming van de mensenvloed pas op
langere termijn zichtbaar worden.
[…] Wij hopen dat deze uitgave, als
eerstgeborene van de Stichting,
geen aspecten van bevolkings- of
afvalproblemen met zich mee zal
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brengen, maar zinnig materiaal
mag leveren voor meningsvorming
over: biowetenschappen en maatschappij.’
Dr. M.B.H. Visser in cahier Commentaren op de Club van Rome, 1972

1993

Voordat de stichting in de eenentwintigste eeuw het eerste cahier
uitbracht over klimaatverandering, boog zij zich al over andere
mondiale problemen die door de
mens worden veroorzaakt, zoals
de problematiek rond schaars
(schoon) water:
‘Sinds de oliecrisis is iedereen
ervan doordrongen dat wij zuinig
moeten zijn met energie. Dat
besef geldt nog niet voor zoet
water. Tot de watercrisis uitbreekt,
Deskundigen voorspellen dat we
niet lang op deze crisis hoeven te
wachten. Nog voor het jaar 2000
zullen op veel plaatsen ter wereld
door toename van de bevolking en
economische groei de voorraden
grondwater uitgeput raken en de
oppervlaktewateren vervuild zijn.’
Redactie, voorwoord in cahier Zoet
water, 1993

2003

Het probleem van het veranderende klimaat valt volgens sommigen nog in het niet bij de onvoorstelbare aantasting van diverse
ecosystemen op aarde onder
invloed van de almaar uitdijende
populatie H. sapiens. De Nederlandse paleontoloog professor Bert
van der Zwaan adresseerde dat
probleem loepzuiver in het cahier
Systeem Aarde:
‘Er zitten een aantal beangstigende aspecten aan massa-extincties van lang geleden, als je ze
bekijkt in het licht van de moderne
aantasting van de biodiversiteit.
Ze laten ons zien dat een dominoeffect bij het uitsterven een grote
rol speelt. Verdwijnt er een schakel
uit de ecologische keten, bijvoorbeeld aan de basis, dan kan de hele
keten ineenstorten, al gaat het
proces in het begin langzaam.
[…]Volgens de beste schatting ligt
het tempo van uitsterven de afgelopen decennia minimaal vierduizend keer hoger dan het geologische gemiddelde. En dat is zelfs
nog hoger dan de hoogste piek in
extincties die we ooit gekend hebben, de Perm-Trias extinctie.
[…]Toch schuilt het belangrijkste

gevaar niet in het uitsterven van
zoogdieren of vogels, ook al is het
massaal, maar in verstoring van
het hele systeem. Zo zijn in hoog
tempo bossen gekapt, ongeveer
tachtig procent van de oorspronkelijke wereldbebossing is nu
verdwenen.’
Prof. dr. Bert van der Zwaan (hoogleraar Biogeologie aan de Universiteit Utrecht) in cahier Systeem
Aarde, 2003

2015

Vandaag de dag is de antropogene
verandering van het aardse klimaat niets minder dan een gegeven, dat alleen door een krimpend
groepje zogenaamde sceptici nog
wordt ontkend. De Wageningse
hoogleraar natuurbeheer professor
Frank Berendse riep de lezers in
2015 op om die realiteit in de volle
breedte onder ogen te zien:

Prof. dr. Frank Berendse (hoogleraar
Natuurbeheer bij Wageningen
University & Research), inleiding in
cahier Klimaatverandering, 2015

‘De discussie over de vraag of het
klimaat wel of niet verandert is
niet meer aan de orde. Het klimaat
is veranderd en de gevolgen daarvan zijn voor iedereen te zien.
[...] Behalve op de natuur heeft
klimaatverandering vergaande
gevolgen voor een groot aantal
maatschappelijke factoren.
[…] Tot nu toe heeft de Nederlandse maatschappij zich vooral
geconcentreerd op de consequenties van de opwarming voor de
bescherming tegen de zee en de
grote rivieren.
[..] We [moeten] zeer spoedig ook
de andere gevolgen onder ogen
zien.’
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Zo ingrijpend als het
probleem van het
veranderende klimaat
lijkt, zo jong is het
thema ook in het
maatschappelijk discours.
‘Het verre verleden leert
dat we de verandering wel
bijzonder serieus moeten
nemen.’

9

Invloed van ons CO2
onmiskenbaar
£ £ rob buiter

‘Al 56 miljoen jaar!’ Op de vraag hoe lang ‘klimaatverandering’ al een belangrijk thema is,
refereert hoogleraar paleoceanografie Appy Sluijs in ieder geval niet naar de relatief recente film
An Inconvenient Truth, uit 2006, van de Amerikaanse ‘bijna-president’ Al Gore. In plaats daarvan
noemt hij met een dikke knipoog het Paleoceen-Eoceen Thermale Maximum. ‘Op de overgang
tussen die twee geologische tijdperken, precies 56 miljoen jaar terug, was er een kortstondige
stijging van de temperatuur en ook van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Op de grafieken van de
gereconstrueerde temperatuur van de afgelopen tientallen miljoenen jaren zie je die PETM, zoals
wij die periode in ons jargon noemen, als een heel kort, scherp piekje terug. En ook hier in deze
boorkern uit de bodem van de oceaan kun je hem messcherp herkennen.’

H

et archief met alle boorkernen van de
faculteit Aardwetenschappen van de
Universiteit Utrecht, waar Sluijs hoogleraar is, zit midden in een verhuizing,
dus erg veel kan hij daar niet van laten zien. Maar
voor de gelegenheid heeft Sluijs wel een kopie
achter de hand gehouden van één van de stukken
boorkern, om aan zijn bezoek te tonen. ‘Dit is een
kern uit de Zuid-Atlantische Oceaan, die we in
2003 van een diepte van zo’n 120 meter onder de
oceaanbodem omhoog hebben gehaald. Je ziet hier
heel duidelijk de overgang van een witte bodem
met veel kalk, naar een helrode zeebodem met
vooral klei. Die scherpe overgang kun je op heel

veel plekken, diep in de ondergrond terugvinden.
Hij markeert de overgang naar warmer water met
ook meer CO2, waardoor het zuurder is en kalk dus
oplost.’
‘Met de huidige manier van onderzoek wordt de
resolutie van de informatie uit dit soort boorkernen ook steeds beter. Naast die behoorlijk extreme
PETM, hebben we de laatste jaren ook verschillende kleinere piekjes in de temperatuur ontdekt’,
aldus Sluijs. ‘De precieze details van deze perioden
van sterke klimaatverandering kennen we nog
niet. We zien wel dat zowel de temperatuur als de
CO2-concentratie in die perioden snel stijgen, maar
de causaliteit kunnen we formeel niet vaststellen.
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Het is bijvoorbeeld denkbaar dat éérst de temperatuur ging stijgen, waarna methaanhydraten uit
de zeebodem uiteenvielen, en zo een positieve
feedback veroorzaakten: nog meer opwarming
door nog meer broeikasgassen, waardoor nog
meer opwarming, enzovoort. Maar dat is allemaal
theorie. Voor bijvoorbeeld methaan hebben wij
geen betrouwbare proxy, zoals dat heet, dus een
of andere waarde die wij nu nog kunnen meten in
boorkernen die iets zegt over de methaangehalten
van toen. Voor bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2
in het oceaanwater, en daarmee de zuurgraad van
het water hebben we wél proxies, zoals de hoeveelheid kalk in een bepaalde aardlaag of de chemische

Prof. dr. Ellen van Donk en prof. dr. Appy Sluis
Professor Ellen van Donk (1953) is
aquatisch ecologe aan het Nederlands
Instituut voor Ecologie, NIOO-KNAW,
hoogleraar aquatische ecologie aan
de Universiteit Utrecht en bestuurslid
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samenstelling van de kalkfossieltjes. In deze kern
zie je dus precies wanneer kalk in de oceaan en op
de zeebodem ging oplossen door de grote hoeveelheid CO2 die in het water kwam.’
Wat Sluijs vooral interessant vindt aan de
PETM, is de vergelijking met wat er nu gebeurt
in het klimaat. ‘De opwarming ging destijds
weliswaar tien keer zo langzaam, maar daarmee
is het nog steeds de enige episode die zich nog
enigszins laat vergelijken met wat er nu gebeurt.
Binnen vijf tot tienduizend jaar warmde de
wereld gemiddeld een graad of vijf op. En ja, de
vergelijking is niet perfect, want de uitgangssituatie was veel warmer en de opwarming ging veel
trager, maar het is het beste dat we hebben. Welke
verschuivingen zag je toen in de ecologie? Welke
planten en dieren stierven uit en welke pasten
zich aan? En hoe hield die relatief korte periode
van opwarming van het klimaat na “slechts” 200
duizend jaar weer op?’
Klimaatonderzoekers als Sluijs worden tot op
zekere hoogte geholpen door gasbelletjes die in
oud ijs zijn opgesloten. Daar kunnen tot op de
dag van vandaag de concentraties CO2 en andere
gassen in worden gemeten. ‘Het probleem is dat
er nergens op aarde ijs te vinden is dat ouder is
dan vijf miljoen jaar. Dat oudste ijs ligt in kleine
pakketjes rond Antarctica, maar niet meer op de
originele plek. Het oudste ijs dat je nog in het
juiste geologische verband kunt vinden is op zijn
best anderhalf miljoen jaar oud en zit op een paar
kilometer diepte in de Antarctische ijskap. Voor de
perioden daarvoor, die ik interessant vind, zullen
we het dus met indirecte aanwijzingen moeten
doen.’
In de periode vlak vóór het PETM was het op
aarde gemiddeld meer dan 10 °C warmer dan nu.
‘Mede daardoor stond de zeespiegel ook honderd
meter hoger dan nu; er was immers nauwelijks
landijs’, vertelt Sluijs. ‘Het leven op aarde zag

terug, in 1912 uit de Brabantse bodem bij Woensdrecht omhoog werden gehaald door de Dienst der
Rijksopsporing van Delfstoffen, de voorloper van
de Rijksgeologische Dienst. ‘Daar zit de laag van 56
miljoen jaar oud op “slechts” 600 meter diepte. Uit
aardlagen die 56 miljoen jaar terug droog lagen,
weten we dat deze periode van snelle klimaatverandering een boost is geweest voor de evolutie van
moderne primaten. Voor de PETM zagen we nog
geen primaten die de bomen in konden om fruit
te plukken, tijdens deze klimaatpiek ineens wel.
Ook de moderne walvissen zijn in deze periode
ontstaan. Het was dus niet alleen een periode van
extreme klimaatverandering, maar ook van een
grootschalig ontstaan van diersoorten.’
Tot zichtbaar genoegen van aquatisch ecologe
Ellen van Donk, constateert Sluijs dat ‘fytoplankton’, dus plantaardige eencelligen een relatief
constante factor waren in het verhaal. ‘Alleen in
de warmste delen van de tropische zeeën zagen
we geen algen meer. Nog wel bacteriën die aan
fotosynthese deden.’ ‘Het leven op aarde is ooit ook
begonnen met die fotosynthetiserende cyanobacteriën. Dat waren de eerste organismen die zuurstof
gingen produceren’, vult Van Donk aan. ‘Het zou
dus best kunnen dat op enig moment de cirkel
rond wordt gemaakt. Als alles uitsterft, blijven
alleen de “cyano’s” nog over.’

Noordpool de pineut
De opwarming van de aarde gaat
niet overal even snel. Vooral rond de
Noordpool gaat de opwarming harder
dan in andere streken. Waarschijnlijk
komt dit omdat de directe reflectie
van zonlicht daar relatief het snelst
afneemt, door het verdwijnen van
sneeuw en ijs. Rond de Zuidpool ligt
een veel dikker pakket sneeuw en ijs,
waardoor het zogeheten albedo, dus
de mate van reflectie van het zonlicht,

daar nog op peil blijft. Pas wanneer de
kortgolvige stralen van de zon worden
opgenomen door de aarde en weer
worden uitgezonden als langgolvige
warmtestralen, kunnen ze worden
vastgehouden door de broeikasgassen
in de atmosfeer. Het verdwijnen van
witte sneeuw en ijs heeft dus een snel
effect op het klimaat in noordelijke
streken.

er daarmee ook heel anders uit. Nederland was
bedekt onder tientallen meters zeewater. Als ik
hier in Utrecht tot een kilometer of twee diep
ga boren, kom ik dan ook fossielen tegen uit die
tijd die thuishoren in een ondiepe, warme zee.
Tegelijk waren er ook heel veel overeenkomsten
tussen die warme periode en de omgeving van
nu, bijvoorbeeld op het niveau van de algen in de
oceanen.’
Sluijs heeft deze subtropische wereld ook
onderzocht aan boorkernen die meer dan een eeuw

Wanneer Sluijs en Van Donk wel serieus antwoord
moeten geven op de vraag wanneer klimaatverandering een issue is geworden, moeten ze goed
graven in het geheugen. ‘Ik ben in 1974 begonnen
met mijn studie biologie. In die tijd waren zure
regen, eutrofiëring en het gat in de ozonlaag al wel
belangrijke thema’s, maar over klimaatverandering
hadden we het toen nog niet echt’, stelt Van Donk.
Voor Sluijs, die in ’98 begon met zijn studie, lag
dat al anders. ‘Het eerste rapport van het IPCC, de
Intergovernmental Panel on Climate Change van de
Verenigde Naties was denk ik de eerste wereld-
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De oceaan, miskende hoofdrolspeler in het klimaat
Wat doet iemand die de
impact van zijn handelen op
het klimaat wil compenseren?
Die koopt bijvoorbeeld tegelijk
met zijn vliegticket ook een
certificaat waar bomen mee
worden geplant. ‘Ik geef eerlijk
toe, dat doe ik ook’, zegt professor Gert-Jan Reichart, oceaanonderzoeker aan het Koninklijk
Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee en tevens
hoogleraar mariene geologie
aan de Universiteit Utrecht.
‘Maar dat is vooral omdat ik
als bezorgde burger denk dat
íets doen altijd beter is dan
niets. Als wetenschapper kan
ik alleen maar constateren dat
alles wat we op land proberen
te doen om het klimaat te sturen gerommel is in de marge.
De bulk van de energie en ook
de bulk van de CO2 zit in de
oceanen. Van alle warmte die
wij door het versterkte broeikaseffect hebben toegevoegd
is 97 procent in het oceaanwater gaan zitten. Van de door
ons toegevoegde CO2 is 30

procent in het water verdwenen.
In algemene zin circuleert maar
liefst 95 procent van de biologisch beschikbare koolstof in
de oceaan. Die andere 5 procent
zit voor een deel in de lucht en
dan nog een paar procent in alle
biomassa bij elkaar, dus planten
en dieren, en in bodems.’
De verandering van het klimaat
vertaalt zich in de oceaan onder
andere in het verzuren van het
water. De pH is de afgelopen
decennia al gedaald van 8,10
naar 8,05. Reichart: ‘Dat lijkt
misschien niet veel, maar die
verzuring betekent nu al dat
bepaalde schelpdieren en koralen
grotere moeite hebben om kalk
vast te leggen.’
Waar ‘klimaatcompensatie’ zich
tot nu toe vooral toespitst op
het planten van bomen, dus op
het sleutelen aan een piepklein
koolstofreservoir, stelt Reichart
dat we vroeg of laat niet meer
ontkomen aan serieuzere ingrepen. ‘Dan denk ik aan vormen van
geo-egineering die nu nog verboden zijn onder het Verdrag van

Het enige Nederlandse onderzoeksschip voor oceaanonderzoek, de RV Pelagia
van het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Londen uit 1972. Dat verbod is er
niet voor niets. Je wilt namelijk
voorkomen dat je door gesleutel
aan bijvoorbeeld de koolstofvoorraad in de oceanen processen
op gang brengt die de ecologie
op zijn kop zetten. Maar als je
eerlijk bent ligt het niet in de lijn
der verwachtingen dat mensen de uitstoot van CO2 zó ver
terugschroeven dat significante
opwarming nog kan worden
tegengegaan. We zullen dus echt
CO2 uit de atmosfeer moeten

wijde wake-up call. In kleinere, wetenschappelijke
kring had het rapport uit 1979 van de Amerikaanse
meteoroloog Jule Charney toen al het nodige stof
doen opwaaien. In Carbon dioxide and climate: A
scientific assessment concludeerde hij met een klein
groepje collega’s, dat een verdubbeling van de
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halen. Dat kan bijvoorbeeld
door zogeheten alkaliniteit
aan de oceaan toe te voegen.
Daarmee wordt het water
minder zuur, waardoor het
automatisch meer CO2 gaat
opnemen uit de atmosfeer.
Maar dat soort zaken moeten
wel eerst wetenschappelijk
goed worden uitgezocht, voor
je eraan begint’, waarschuwt
Reichart.

hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zou leiden tot een
opwarming van 3 graden, met een onzekerheid
van plus of min 1,5 graden. Veertig jaar later zijn
dat opvallend genoeg de getallen waar de enorme
groep wetenschapers van het IPCC nog steeds op
uitkomt! We weten inmiddels veel meer van het

klimaat en deze schatting is veel beter wetenschappelijk onderbouwd, maar blijkbaar zijn de onzekerheden nog steeds even groot.’

Over de
precieze
consequenties
van de
verdubbeling
van de CO2concentratie
bestaat nog
onduidelijkheid

Waar geen onzekerheid meer over zou mogen
bestaan, wat om het even welke populist ook
zegt, is de toename van CO2 in de atmosfeer door
toedoen van de mens. Sluijs: ‘We zijn de grens van
400 ppm, dus deeltjes CO2 per miljoen inmiddels
voorbij. Dat is bijna de helft meer dan de 280 ppm
uit de pre-industriële periode. Je kunt gewoon
spijkerhard uitrekenen dat 90 procent van die
toename van CO2 voor rekening komt van de
verbranding van fossiele brandstoffen. Methaan
dat vrijkomt uit de smeltende permafrost is nog
geen grote speler in dit verhaal. Sowieso waren de
bevroren toendra’s tot voor kort een sink, dus een
plek waar juist CO2 werd opgeslagen. Inmiddels
lijkt er geen opslag en geen uitstoot van CO2 uit
die gebieden te zijn, maar in de toekomst gaat er
waarschijnlijk wel degelijk meer CO2 en methaan
vrijkomen. Het methaan dat uit smeltende bodems
vrijkomt is weliswaar per molecuul 23 keer sterker
in het vasthouden van warmte dan CO2, maar
methaan blijft veel korter in de atmosfeer hangen.
Na tien jaar is alle methaan uiteengevallen in CO2
en water. En die CO2 zijn we niet zomaar kwijt. Dat
blijft tienduizenden jaren in de atmosfeer en oceaan hangen!’
De consequenties van die toegenomen hoeveelheid broeikasgassen zijn een stuk minder zeker.
‘Zonder broeikasgas zou het hier onleefbaar zijn.
Maar over de precieze consequenties van de verdubbeling van de concentratie die we deze eeuw
nog gaan meemaken bestaat nog onduidelijkheid.
Wetenschappers die de impact van opwarming op
allerlei aspecten van de aarde bestuderen, zoals de
smelt van ijskappen en zeespiegelstijging, rekenen
nog steeds met de zogenoemde “Charney-gevoeligheid”, die dus uitgaat van wereldwijd gemiddeld

drie graden opwarming bij een verdubbeling van
de CO2-concentratie, plus of minus 1,5 °C.
‘De consequenties van die onzekerheid zijn
aanzienlijk’, benadrukt Sluijs. ‘Blijft de opwarming
beperkt tot anderhalve graad, dan gebeurt er misschien niet veel met de enorme ijsmassa die op
Groenland ligt. Warmt de aarde meer dan die drie
graden op, dan is het met de ijsmassa op Groenland
op termijn gedaan en kijken we ook aan tegen een
forse wereldwijde zeespiegelstijging.’
In het publieke discours zijn de marges nog veel
groter, merkt Sluijs. ‘Daar schommelen de opinies
tussen de Thierry Baudets van deze wereld, die roepen dat er niets aan de hand is – wat aantoonbare
onzin is – en aan de andere kant de doemdenkers
die roepen dat nog deze eeuw Amersfoort aan zee
komt te liggen. Ook dát is aantoonbare onzin. Maar
die extreme standpunten kleuren de publieke klimaatdiscussie wel. Zeker nu er in de politiek over
concrete maatregelen wordt gesproken, neemt bij
het publiek de twijfel toe. Psychologen verklaren
die twijfel uit het feit dat mensen nu ineens aan
den lijve gaan ondervinden wat klimaatbeleid betekent. Niet doordat ze al merken dat het één graad
warmer is, maar vooral omdat ze ineens moeten
nadenken over een dure warmtepomp in hun
huis en andere maatregelen om de CO2-uitstoot te
beperken. Als wetenschappers proberen we vooral
nuance in de discussie te brengen en dat valt niet
altijd mee. We proberen onder andere via docenten op middelbare scholen de wetenschap over
klimaatverandering te laten zien.’
De gemiddelde opwarming van de aardse atmosfeer is nu nog beperkt tot iets meer dan één graad,
maar de effecten daarvan zijn al zonder meer
merkbaar, stelt Van Donk. ‘Een wat bizar voorbeeld
zag ik ooit rond Spitsbergen. Ik was daar voor ecologisch onderzoek, terwijl collega’s onderzoek wilden doen aan de lichamen van slachtoffers van de
pestepidemie aan het eind van de veertiende eeuw,
die daar in de permafrost begraven zouden moe-
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Extreem weer door klimaatverandering
De klimaatmodellen van het
IPCC en daarmee ook van
het Nederlandse Koninklijk
Nederlands Meteorologisch
Instituut, het KNMI in De Bilt,
zijn over één ding kraakhelder:
de gemiddelde temperatuur
op aarde gaat omhoog en dat
is voor het overgrote deel te
wijten aan menselijk handelen.
Behalve een verhoging van de
gemiddelde temperatuur op
aarde, voorspellen de klimaatmodellen ook een toename
van weersextremen, een claim
waar vanuit de zogenaamd
‘sceptische hoek’ nogal eens
kritiek op komt. Zo stelde de
Amerikaanse statisticus Roger
Pielke jr. ooit dat de schade
door orkanen in Amerika
weliswaar meetbaar toeneemt,
maar dat dat komt omdat nu
eenmaal steeds meer economische ontwikkeling is: een
orkaan die over leeg land raast
zal immers geen (financiële)
schade berokkenen.
Voor de Nederlandse kli-

maatonderzoeker dr. Geert-Jan
van Oldenborgh van het KNMI
snijdt die kritiek geen hout. ‘Als
je logisch nadenkt, zou economische ontwikkeling de schade
door orkanen juist moeten
laten afnemen, omdat mensen
steeds steviger gaan bouwen.
Bovendien was de statistische
methode die Pielke gebruikte om
de schade te nuanceren helemaal
niet bruikbaar bij zoiets extreems
als orkanen. Inmiddels hebben
andere onderzoekers de claims
van Pielke en anderen ook al
voldoende onderuitgehaald.’
Toch ziet ook Van Oldenborgh dat
in de jaarlijkse weersmetingen
niet alle extremen toenemen.
‘Het meest logisch in het licht
van de klimaatverandering en
de temperatuurstijging is de
afname van de koudegolven. De
temperatuur wordt sinds 1900 op
een standaard manier bijgehouden, en dan zie je in Nederland,
maar ook in andere delen van de
wereld de periodes met extreme
koude duidelijk afnemen. Het

jaarlijkse aantal orkanen op de
wereld lijkt juist min of meer
constant, maar de hoeveelheid
regen die bij die orkanen neerkomt neemt wél weer toe.’
Met het stijgen van de temperatuur is het niet heel verrassend
dat ook het aantal hittegolven
toeneemt. Van Oldenborgh: ‘Wel
vreemd daarbij is dat we de hittegolven twee keer sneller zien
toenemen dan onze modellen
voorspelden.’
Voor Nederland voorspellen de
modellen van Van Oldenborgh en
collega’s steeds minder sneeuw,
minder ijswinters, meer regen
in de winter en ook extremere
zomerbuien. ‘Voor extremen
in droogte ligt het verhaal iets
genuanceerder’, waarschuwt
Van Oldenborgh. Hier wordt ook
het verschil tussen het (ervaren)
weer op de korte termijn en
het klimaat op de lange termijn
duidelijk. Met de zomer van 2018
nog vers in het geheugen lijkt
het op het eerste gezicht immers
evident dat het droger wordt.

ten liggen. Zij wilden het DNA van deze mensen
en mogelijk ook van de pestbacterie Yersinia pestis
bekijken, maar de meerderheid van de slachtoffers
bleek al niet meer in de bevroren bodem te liggen.
Het verlies van dit soort archeologische archieven
is een eerste, tastbaar effect van de opwarming van
de aarde.’
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‘Toch zien we op de langere
termijn bij ons nog geen trend
in de extreme droogtes. De
modellen voorspellen dat dit
de komende twintig tot dertig
jaar wel anders gaat worden.
In de landen rond de Middellandse Zee zien we dat nu al
wel, net als in het zuidpuntje
van Afrika, maar in Oost-Afrika
en ook Brazilië zien we net als
bij ons nog geen structurele
toename van droogte-extremen.’
‘Op het gebied van wind zijn de
voorspellingen notoir problematisch’, zegt Van Oldenborgh.
‘Een rij bomen op honderd
meter afstand van een windmeter geeft al een verstoring
van de metingen. Wat dat
betreft heeft de verruwing van
Nederland, van het oppervlak
wel te verstaan, met bijvoorbeeld steeds meer hoge gebouwen en windmolens mogelijk
meer effect op de wind dan de
klimaatverandering.’

Veel subtieler zijn de gevolgen voor de ecologie,
stelt Van Donk. ‘In veel verschillende ecosystemen
zie je mismatches tussen predatoren en prooien
die anders op de opwarming reageren. Een bekend
voorbeeld is de koolmees, die de eileg zó probeert
te timen dat de jongen uitkomen op het moment
dat er een piek is in het aantal rupsen. Maar die

Als de rups zich wel aanpast
aan het veranderende
klimaat en de koolmees
niet, vist de laatste achter
het net.

In de oceanen
is verzuring
door extra
CO2 een
concreet
probleem voor
schelpdieren
en koralen

zie je in de oceanen, waar verzuring door extra CO2
een concreet probleem wordt voor schelpdieren en
koralen en waar de opwarming de stofwisseling
van veel koudbloedige dieren opjaagt, waardoor ze
steeds meer voedsel nodig hebben.’
Maar waar Van Donk zich als ecoloog grote
zorgen maakt over de effecten van klimaatverandering, roept zij ook op tot voorzichtigheid bij
het uitrollen van duurzame maatregelen om die
veranderingen tegen te gaan. ‘Als ecoloog kan ik
mij bijvoorbeeld grote zorgen maken om de vele
windmolens en zonnepaneelvelden die overal en
nergens uit de grond schieten, maar dat maakt mij
natuurlijk nog geen klimaatscepticus. Ik denk wel
dat we goed moeten nadenken over de maatregelen die we nemen. Tegelijk maak ik mij over de
mens grotere zorgen dan over de meeste dieren.
In de vrije natuur passen de meeste soorten zich
uiteindelijk wel aan. Ik ben bang dat het scenario
voor de mens een stuk rampzaliger is.’
rupsen komen steeds eerder uit hun eitjes door de
opwarming, terwijl de eileg van de koolmees niet
in hetzelfde tempo opschuift. In het geval van de
koolmees lijkt het effect op de populatie overigens
beperkt. Door het grote aantal jongen dat jaarlijks
uit het ei kruipt, worden de effecten nog wel opgevangen. Maar dit soort mismatches zie je op heel
veel niveaus in verschillende voedselketens. Ook in
het water speelt een vergelijkbaar effect op algen,
zoöplankton en vissen. Dat zoöplankton reageert
vooral op de daglengte en minder op temperatuur,
terwijl algen, het voedsel van zoöplankton, en
vissen, de predatoren, op de actuele temperatuur
reageren.’
Een ander effect is de verschuivende verspreiding
van soorten. ‘Warmteminnende soorten rukken
langzaam op naar het noorden, terwijl ook de zuidgrens van koudeminnende soorten steeds verder
omhoog kruipt. Niet alle soorten zullen zich op die
manier kunnen aanpassen. Weer andere effecten

Waar Sluijs wil waken voor al te extreme verhalen
die mensen eerder verdoven dan slagvaardig zouden kunnen maken, benadrukt hij dat de klimaatverandering echt wel ergens over gaat. ‘In mijn
dagelijks werk kijk ik naar de CO2-concentraties en
temperaturen uit een heel ver verleden. Maar als ik
vervolgens ga kijken naar wat we nu doen, dan is
dat echt nog een flinke stap extremer. De hoeveelheid koolstof die wij jaarlijks de lucht in braken
is letterlijk astronomisch. In 2014 heeft de NASA
de ruimtesonde Rosetta naar de komeet met de
prachtige naam 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko
gestuurd. Dat is een brok steen met een doorsnede
van vier kilometer en een dichtheid van ruim 500
kilo per kuub, met genoeg massa – en dus zwaartekracht – om er een satelliet omheen te laten
draaien. De hoeveelheid koolstof die wij jaarlijks
uitstoten heeft dezelfde massa! Probeer je dat eens
voor te stellen. Dat is dus ook niet iets wat we
zomaar even omdraaien.’
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wetenschaps
communicatie

1972

Al sinds de oprichting van de
stichting probeert Biowetenschappen en Maatschappij de
discussies over belangrijke maatschappelijke thema’s te entameren en te faciliteren door middel
van het uitbrengen van cahiers
die de stand van de wetenschap
op een bepaald thema belichten.
De eerste directeur zei daar het
volgende over:
‘De stichting Biowetenschappen
en Maatschappij is opgericht met
het doel informatie te verspreiden
over de ontwikkelingen van de
biowetenschappen en de invloed
daarvan op mens en maatschappij. Een van de middelen hiervoor
is het uitbrengen van publicaties
die stof opleveren voor discussies
over zaken die op een gegeven
moment in het middelpunt van
de belangstelling staan, of die
naar ons idee het waard zijn onder
de aandacht van het publiek
gebracht te worden.’
Dr. M.B.H. Visser (directeur BWM
in 1972), voorwoord in cahier Commentaren op het rapport van de
Club van Rome, 1972
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1982

1986

‘In haar Cahier “Leven op maat”
van september 1975, is de stichting
al ingegaan op het risico-debat
rondom het recombinant-DNAonderzoek. Zij bracht destijds
als argument naar voren dat
wetenschappers voor ethische
en maatschappelijke keuzes
worden gesteld, die zij niet alléén
mogen nemen. Aanleiding was de
waarschuwing van wetenschappers zelf dat nog onvoldoende was
onderzocht of gerecombineerde
organismen mogelijke gevaren
konden opleveren na eventuele
ontsnapping uit het laboratorium.’

‘Het ongevraagd voorgeschoteld
krijgen van wat elders bedacht is
onder het mom dat het wel goed
zal zijn voor de mensen, geeft een
frustrerend gevoel van machteloosheid, dat in een zich emanciperende samenleving tot een
fundamenteel onbehagen leidt.
Daarom stelde en stelt onze Stichting zich ten doel: ‘In brede kring
het inzicht te bevorderen in de
actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing der biowetenschappen, in het bijzonder met
het oog op de betekenis van en
gevolgen van deze ontwikkeling
voor mens en maatschappij.’

Een rode draad door de vele
cahiers van de stichting was het
thema genetica, en dan vooral
de mogelijkheden om aan de
genetische codes te sleutelen. In
de communicatie daarover, kwam
de onzekerheid die lange tijd ook
onder wetenschappers heerste
duidelijk naar voren.

Redactie, voorwoord in cahier
Biotechnologie, 1982

Een decennium daarna was het
niemand minder dan de oprichter van de stichting, wijlen Prins
Claus, die memoreerde waarom
er vier keer per jaar informatieve
cahiers over belangrijke thema’s
als de genetica worden uitgebracht:

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Claus der Nederlanden, voorwoord
in cahier Biomaatschappij, 1986

Bio -Wetenschappen en Maatschappij
Leren rekenen met kansen
Zwartepieten met zieke
koeien
Natuurrampen zijn niet
natuurlijk
Uitbundig leven onder
toezicht
Gevaarlijk leven
De politieke agenda

Leven met onzekerheid
Redactie:
prof. dr. J.P.M. Geraedts
prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt
Liesbeth Koenen (tekstredactie)

1996

Dat heldere, feitelijke communicatie alléén nooit het enige
antwoord kan bieden op de
grote maatschappelijke vragen,
verwoordde chemicus en VVDpoliticus dr. Leendert Ginjaar heel
helder in het cahier ‘Controversen’.
‘Vaak wordt gewezen op de noodzaak van mentaliteitsverandering
om milieuproblemen te kunnen
oplossen: men moeten zich meer
verantwoordelijk gaan voelen
voor het milieu. Dat is echter niet
eenvoudig […]. Verantwoordelijkheidsbesef veronderstelt bovendien dat mensen zich ten volle
bewust zijn van de bedreiging van
het milieu, zodat men de oorzaak
van de problemen (ook) bij zichzelf
gaat zoeken en een eigen bijdrage
aan de oplossing ervan noodzakelijk gaat vinden. Slechts weinig
mensen zullen deze stap op eigen
houtje zetten.’
Dr. Leendert Ginjaar e.a., in cahier
Controversen – biowetenschappen
en besluitvorming, 1996

2008

Hoe informeer je de burger zonder onnodige paniek te zaaien,
of zonder juist de gevaren te
bagatelliseren?
‘Verantwoordelijk omgaan met
onzekerheid is een hele opgave.
(…) Daarom moeten degenen in
de samenleving die er iets over te
zeggen hebben goede en voldoende ‘onzekerheidsinformatie’
krijgen. Maar de meeste wetenschappers hebben niet geleerd
om onzekerheden op een heldere
manier over te brengen, terwijl
goede communicatie tussen
onderzoekers en beleidsmakers
enerzijds en tussen beleidsmakers
en het publiek anderzijds in dezen
cruciaal is.’
Prof. dr. ir. Marjolein van Asselt
(hoogleraar Risk Governance aan
de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de
Universiteit van Maastricht) en
Livia Smits (student-assistent), in
het cahier Leven met onzekerheid,
2008

2017

Ondanks alles wat er in de Tweede
Wereldoorlog is gebeurd, is het
idee van een rassenhiërarchie
nooit verdwenen. De wetenschap
kan daar wel e.e.a. tegenover
plaatsen, maar die boodschap lijkt
niet aan te komen bij het grote
publiek.
‘Het woord ras is een van de
meest beladen woorden ter
wereld geworden, terwijl het geen
enkele steekhoudende biologische betekenis heeft. Nou ja, bij
honden, koeien en legkippen wellicht. Het woord ras drukt de hele
ellende die de blanke superioriteit
heeft voortgebracht goed uit.
(…) Dit cahier biedt onder andere
een goed overzicht van de raciale
kletspraat en ‘nep-wetenschap’ die
daar uiteindelijk uit voortkwam.
Bovendien leest u hoe zelfs dat
kleine beetje genetische verschil
tussen groepen mensen maar
heel relatief is in het licht van de
invloed van onze omgeving.’
Prof. dr. Jelle Reumer (bijzonder
hoogleraar vertebraten paleontologie aan de Universiteit Utrecht),
voorwoord in het cahier Rassenwaan, 2017
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De oprichting van stichting Biowetenschappen en Maatschappij, in 1969, viel niet
toevallig samen met een golf van democratisering; ook in de wetenschap. Toch zit
er rond de toekomst van de wetenschapscommunicatie volgens Jos van den Broek
en Maarten Keulemans wel een donker randje.

10

Doe eens gek, in
de communicatie
over wetenschap
£ £ rob buiter

‘Hé, meester Jos!’ ‘Hé Youssef!’ In Leiden, de stad waar geboren Tilburger Jos van den Broek nu al
een halve eeuw woont, gaat regelmatig zijn hand omhoog als er een bekende langskomt. In het
Rijksmuseum Boerhaave, waar Van den Broek bestuurslid is van de stichting ‘Vrienden van …’ is
dat al helemaal het geval. Maar als een leerling op excursie in dit museum voor de geschiedenis
van de natuurwetenschappen zijn bijlesdocent herkent, gaat het gezicht van Van den Broek pas
echt stralen. ‘Er is niets mooier dan jonge kinderen enthousiast maken voor wetenschap’, vindt
hij. ‘Als ik voor leerlingen van groep 7 cito-trainingen geef, in een moskee hier in Leiden, gaat het
eigenlijk ook altijd een beetje over sterrenkunde of biologie. Rekenen moet je een beetje smeuïg
maken, anders gaat het niet leven.’

H

et Rijksmuseum Boerhaave – ‘wist je
dat “we” dit jaar Europees Museum van
het jaar zijn?’ – is gekozen als decor voor
de thuiswedstrijd van twee wetenschapscommunicatoren pur sang. Behalve Van den
Broek is ook zijn plaatsgenoot Maarten Keulemans,
wetenschapsredacteur van de Volkskrant aangeschoven. Die heeft dan net een opiniebijdrage in
zijn krant gehad onder de prikkelende kop ‘Wetenschap, communiceer eens wat mínder’.
‘De directe aanleiding voor dit verhaal was een
persbericht dat ik op mijn bureau kreeg over “Het
ouderdomsgen” dat ontdekt zou zijn’, zo verduidelijkt Keulemans zijn boude oproep. ‘Onder

andere op de site van de NOS zag ik vervolgens
berichten verschijnen dat Alzheimer bij wijze van
spreken al bijna verleden tijd was. Maar wat was
er werkelijk aan de hand? Er was nota bene een
oude associatiestudie van stal gehaald, waar weer
een klein beetje nieuw werk aan was gedaan. Een
bepaalde genetische variant lijkt inderdaad samen
te hangen met een kleinere kans op bepaalde
soorten dementie, maar van enige causaliteit
is nog geen spoortje te bekennen. Hier was dus
gewoon flink op de trom geroffeld door de voorlichters van het betreffende instituut. En dat zie
ik al lange tijd aan de lopende band gebeuren. Het
is pure pr-praat voor een universiteit of een ander
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Prof. dr. Jos van den Broek
en Maarten Keulemans
BWM-bestuursadviseur professor Jos
van den Broek (1951) is biochemicus
en bioloog en emeritus-hoogleraar
wetenschapscommunicatie aan de
Rijksuniversiteit Leiden en oud-hoofdredacteur van Natuur en Techniek en
Bionieuws.

Maarten Keulemans (1968) is als
antropoloog en geschiedkundige vrij
snel na zijn afstuderen wetenschapsjournalist geworden. Hij is nu wetenschapsredacteur bij de Volkskrant en
eveneens oud-hoofdredacteur van
Natuur en Techniek.

onderzoeksinstituut en heeft geen ene moer met
wetenschap te maken.’
De oproep ‘communiceer eens wat minder’, lijkt
dan ook vooral gericht aan wat Keulemans noemt
‘de communicatietypes’ van de verschillende instituten. ‘Breng vooral de communicatie terug naar
de wetenschappers zélf’, vindt hij. ‘Dat willen ze
best! De meeste wetenschappers die ik ken, doen
niet anders dan dag en nacht, bijna te pas en te
onpas, over wetenschap praten met wie het maar
wil horen. Als ik dan minister Van Engelshoven

112

kwartaal 3-4

2019

jubileumcahier

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoor zeggen dat ze vier miljoen euro gaat vrij maken voor
wetenschapscommunicatie, dan ben ik bang dat
dat allemaal terecht gaat komen bij de pr-types,
niet bij de wetenschappers zelf. Doodzonde vind ik
dat. De tijd dat wetenschap in een ivoren toren zat,
ligt toch echt jaren achter ons.’
‘Misschien ligt die tijd wel – niet toevallig –
een jaar of vijftig jaar achter ons’, oppert Van den
Broek. ‘Het eind van de jaren 60 was niet alleen de
tijd van de Praagse Lente en de Parijse studentenopstand, maar ook van de oprichting van de Bond
van Wetenschappelijke Arbeiders, van de eerste
Brede Maatschappelijke Discussies en dus ook van
de stichting Biowetenschappen en Maatschappij.
De democratisering die over Europa trok, liet ook
zijn sporen na in de wetenschap. De ramen gingen
open!’
Waar het volgens Keulemans vijftig jaar na dato
echter nog steeds aan ontbreekt, is een reële kijk
op het wetenschappelijk bedrijf. ‘Wetenschap is
geen toverdoos waar om de haverklap pillen tegen
Alzheimer of wat voor wondermiddeltjes dan ook
uit rollen. Wetenschap is vooral gestolde twijfel.
Ondertussen is dat volgens mij het mooiste bedrijf
dat er is en daar kun je ook niet genoeg over communiceren, maar wel door de juiste mensen en op
de juiste manier.’
Wetenschapsjournalistiek …
Binnen de journalistiek is in de afgelopen decennia
een groeiend legertje van wetenschapsjournalisten opgestaan. In de meeste gevallen zijn dat niet
zozeer journalisten die de wetenschap als hun
sub-specialisme hebben gekozen, maar eerder
wetenschappelijk opgeleide academici die de stap
naar de popularisering en de journalistiek hebben
gezet. Het zijn de journalisten die enerzijds de
‘lastige wetenschap’ in begrijpelijke termen uitleggen en anderzijds de zin van de onzin scheiden
in het wetenschappelijk nieuws. Toch weigert

‘Vroeger was
een wetenschapper
iemand die
heel genuanceerd sprak
en waren
journalisten
de mensen die
probeerden op
te pimpen. Nu
is dat eerder
andersom’

Keulemans bij het zoeken naar oorzaken van het
vermeende ontsporen van de wetenschapscommunicatie de hand in de eigen boezem van de
wetenschapsjournalistiek te steken. ‘Zeker, wij
zijn het die uit alle aangeboden nieuws de zin van
de onzin moeten filteren. Maar dan staan we wel
achteraan een lange rij van mensen die eerst een
gelikt abstract bij een wetenschappelijke publicatie hebben geschreven, waar vervolgens weer
een schreeuwend persbericht bij wordt gemaakt.
Vroeger was een wetenschapper iemand die alleen
maar heel genuanceerd, met veel mitsen en maren
kon praten en waren de journalisten de mensen
die dat probeerden op te pimpen. Nu is het eerder
andersom aan het worden. De gepimpte verhalen
komen nu uit de instituten zelf. En als niet gespecialiseerde nieuwsjournalisten die verhalen dan
oppikken, mogen de wetenschapsjournalisten
weer de party poopers zijn, die komen vertellen dat
het allemaal een beetje anders zit. Dat voelt vaak
wel als vechten tegen de bierkaai. Want hoeveel
kranten of omroepen hebben nog een serieuze
wetenschapsredactie?’
Volgens Van den Broek speelt daarbij tegenwoordig ook zoiets als een ‘NWO-effect’. ‘Bij het

hengelen naar onderzoeksgeld moeten wetenschappers vaak op voorhand al aangeven wat ze
aan persaandacht denken te genereren. Wetenschappers die het goed doen in de media hebben
gewoon een grotere kans om nieuwe fondsen aan
te boren.’
… een vak voor hoofd en handen, ook het hart?
Van den Broek vindt wetenschapsjournalistiek een
vak voor hoofd, hart en handen. ‘In mijn tijd als
hoofdredacteur van Bionieuws speelde bijvoorbeeld
de kwestie rond de kokkelvisserij in de Waddenzee. Kanoetenonderzoeker Theunis Piersma, tegenwoordig hoogleraar trekvogelecologie, maakte
zich toen heel boos over de kaalslag die met name
rond het onbewoonde Waddeneilandje Griend
aan de gang was. Kokkelvissers kwamen met grote
schepen alle schelpdieren opzuigen tot vlakbij het
eiland. In de jaren daarna zag Piersma “zijn” populatie kanoetstrandlopers in dat deel van de Waddenzee compleet instorten. Ik zag het toen als mijn
taak om dat ook stevig te brengen op de voorpagina
van het vakblad voor biologen.’
Maar daar begint Keulemans dan toch te sputteren. ‘Vind jij het de taak van de wetenschapsjour-

Op het grensvlak van
wetenschapsjournalistiek
en activisme foerageren
kanoetstrandlopers.
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nalistiek om stelling te nemen?’, zo vraagt hij Van
den Broek bijna retorisch. ‘Sommige visserijbiologen uitten hun twijfels’, erkent Van den Broek.
‘Ze riepen dat Piersma overdreef. Maar zelfs als
Piersma maar voor 90 procent gelijk zou hebben
dat de kokkelvisserij onherstelbare schade had
aangericht aan het ecosysteem, vond ik dat ik de
wetenschapsjournalistieke taak en ook de maatschappelijke plicht had om dit groots te melden. Ik
ben er toen wel in detail ingedoken en heb de rapporten van de eerste hoofdletter tot de laatste punt
gelezen. Ben ook met Piersma het wad op geweest.
Ik wist waarover ik schreef.’
Keulemans blijkt die twee liever te scheiden. ‘De
wetenschapsjournalistiek moet het maatschappelijk debat voeden met informatie, zeker. Maar de
politieke conclusies die daaruit worden getrokken
zijn toch echt aan de maatschappij en daarmee aan
de politiek. Wetenschap en journalistiek zouden
volgens mij nooit activistisch moeten worden.
Natuurlijk, ik bedrijf de wetenschapsjournalistiek ook met mijn hart, maar ik vind het aan mijn
lezers om uiteindelijk keuzes te maken op basis
van de informatie die ik als wetenschapsjournalist zo eerlijk en volledig mogelijk probeer over
te brengen. Je zult moeten accepteren dat er altijd
mensen zullen zijn die de kokkelvisserij nu eenmaal belangrijker vinden dan de natuur.’
Schurende, waardevrije en betrokken journalistiek
De afgelopen vijftig jaar hebben meer dan voldoende hete hangijzers in de wetenschapscommunicatie en -journalistiek voortgebracht: voor- en
nadelen van genetische modificatie, vermeende
risico’s aan vaccinatie, de verandering van het
klimaat onder invloed van de mens, de aantasting van het milieu door kokkelvissers of andere
economische activiteiten … ‘Binnen dat palet
geniet ik het meest van journalistiek die een beetje
schuurt’ zegt Keulemans bijna verlekkerd. ‘Wetenschap die ingaat tegen de heersende opvatting.
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Onlangs heeft de Technische Universiteit Eindhoven bijvoorbeeld bedacht dat ze de diversiteit en
creativiteit moet bevorderen door voorlopig alleen
nog maar vrouwen aan te nemen. Maar één van
onze freelancers is daarop in de wetenschappelijke
literatuur gedoken over diversiteit en creativiteit.
Alleen maar denken in termen van man-vrouw
blijkt dan een enorm beperkte opvatting van dat
begrip “diversiteit”. Het kan net zo goed zijn dat
binnen een ogenschijnlijk homogene groep blanke
mannen, allemaal rond de veertig, meer diversiteit
bestaat in termen van creatief denken, dan binnen een groep die keurig voor de helft bestaat uit
vrouwen, met ook nog een representatieve portie
gehandicapten, LHBT-ers of wat wij maar politiek
correct kunnen bedenken aan zogenaamde diversiteit. Heerlijk toch, als je zo wakker wordt geschud
door wetenschappelijk onderzoek?’
Toch moet ook Keulemans erkennen dat 100 procent waardevrije wetenschap en dito journalistiek
uiteindelijk een illusie is. ‘Ook op onze redactie
is dat een voortdurende discussie. Van oorsprong
is de Volkskrant een linksgeoriënteerde krant en
er zijn genoeg collega’s die dat in de kolommen
willen teruglezen. Maar als wetenschapsredactie
proberen we toch vooral zo zuiver mogelijk te
blijven. We willen ook voorkomen dat we meerennen achter allerlei hypes aan. Bij het bespreken van
wetenschappelijk nieuws doen wij bijvoorbeeld
altijd navraag bij een collega-wetenschapper die
niet direct bij het betreffende wetenschappelijke
artikel betrokken was.’
Van den Broek verzet zich op zijn beurt tegen
het idee dat betrokken journalistiek betekent dat
je je ogen zou sluiten voor zwakke kanten aan een
onderzoek. ‘Ik mag mij dan hard maken voor het
milieu, maar dat betekent niet dat ik daar niet de
zin van de onzin kan scheiden. Rond dezelfde tijd
dat ik de “kokkelkwestie” op de voorpagina van
Bionieuws zette, heb ik mij ook hevig verzet tegen
zwak onderzoek dat zou aantonen dat er door

Zeker weten vereist meten
Zoveel mensen, zoveel zinnen is
een oud gezegde. Maar omdat
wij biologisch gezien tot de
kuddedieren behoren, zoeken
we voortdurend naar gemeenschappelijke zingevingen, die
ons als groep verbinden. Dat
noemen we dan cultuur. We
laten ons daarbij sturen door
twee, bijkans tegengestelde
krachten: enerzijds een subjectieve, ons gevoel, of instinct zo u
wil, en anderzijds een objectieve, onze rede, ons vermogen tot logisch redeneren en
concluderen op basis van feiten.
Die twee kunnen in harmonie
aanwezig zijn in één mens en
dan is die mens tevreden en
zeker van zijn zaken, maar veel
vaker zijn ze lastig met elkaar
te combineren. Wij laten ons
in het algemeen sneller leiden
door onze gevoelens dan door
onze rede. En als iemand ons
aanspreekt op die gevoelens
en ons daaruit voortvloeiende
gedrag en daar beredeneerde
argumenten tegenover stelt,
voelen we ons eerder boos dan
dankbaar, ook al is de mening
van die ander onderbouwd
met gestaafde feiten en solide
argumenten. We willen graag
zelf bepalen wat we ergens van
vinden en wat waar en onwaar
is. “De wetenschap” zou ons

daarbij van dienst kunnen zijn,
want wetenschapsbeoefening
is bij uitstek waarheidsvinding,
maar de vraag: “Is wetenschap
(ook maar) een mening?”, die de
laatste tijd steeds vaker wordt
gesteld, illustreert hoe moeilijk
het voor velen is wetenschappelijk
bevindingen te accepteren. Moeten we die als feitelijk zien, als
vaststaand, onfeilbaar en waar?
Waarom zouden we een wetenschapper geloven die beweert dat
homeopathische verdunningen
niet kunnen werken, en niet een
goede kennis die bij hoog en bij
laag beweert dat homeopathie
echt werkt? Wat is dat met dat
“ingestraalde water” waar Peter
Popov, een Amerikaan die al
eens is ontmaskerd als bedrieger,
miljoenen aan verdient? Hoe kan
het dat er hordes mensen een
polsbandje hebben gekocht waarvan werd beweerd dat de drager
ervan baat zou hebben van “goede
kosmische krachten die via met
elkaar resonerende hologrammen
de balans en spierkracht zouden
verbeteren”? Omdat het fijne
verhalen zijn. Wetenschappelijk
onderzoek (sic!) heeft aannemelijk
gemaakt dat fijne verhalen ons
blij maken. Onderzoeken of het
klopt? Bah, saai. Pas als onderzoek
(liefst met veel tamtam gebracht)
aantoont dat het echt flauwekul is

schap niet wordt afgedaan als
“ook maar een mening” moeten
we ons niet terugtrekken in de
voormalige intellectuele “ivoren
torens” van onze laboratoria en
departementen, maar uitleggen en nog eens uitleggen
waarom het zo mooi is wat
we doen. Waar we dat moeten
doen? Gewoon, in de media,
Wil dat werken, willen we dat
in zaaltjes en achter spreekgede boodschap overkomt, dan is
stoeltes. Door wetenschappers
dus wat de wetenschap moet
doen: ongegeneerd zijn prachtige, met goede communicatieve
en vooral didactische vaarfascinerende verhaal vertellen,
digheden, die openstaan voor
op een manier die voor iedereen
discussie en dialoog en interbegrijpelijk is. Uitleggen waar de
actie met het publiek. Alles is
nieuwsgierigheid vandaan komt,
uit te leggen. Maar let wel: we
uitleggen hoe die nieuwsgierigmoeten daarbij vooral niet de
heid leidt tot onderzoek, hoe dat
fout maken borstroffelend van
onderzoek (het “meten”) wordt
alles rond te bazuinen of ons te
uitgevoerd en tot welke conclulaten leiden door enthousiaste
sies dat aanleiding geeft (het
medewerkers van communica“weten”) en welke spannende
nieuwe vragen er dan opdoemen. tie-advies bureaus, die elk klein
succesje met veel bombarie op
Dat alles met grote aandacht
websites posten, rondtwitteren
voor de methodes die worden
en facebooken en dat alles in
gebruikt. Want daarin schuilt de
grote kracht van “de wetenschap”: gelikte teksten waarin van alles
wordt geclaimd, wat dan niet
de methodologische, kritische
blijkt te kloppen of veel te mooi
en niets ontziende objectiviteit
ervan. Voor de wetenschap is juist wordt voorgespiegeld. Dat heeft
een volslagen averechts effect.
niets 100% zeker, er is altijd twijDan blijft wetenschap in de
fel, maar hoe vaker het mislukt
om een bestaande wetenschappe- ogen van “de leek” ook “maar
een mening”.
lijke bevinding onderuit te halen,
hoe steviger die bevinding blijft
Bas Defize, bestuurslid BWM
staan. Als we willen dat wetenvoelen we ons bekocht en willen
we ons geld terug. Ook weer een
mooi verhaal. Is dat erg? Wel als
de uit “gevoel” afkomstige beslissingen aantoonbaar schadelijk
zijn voor de wereld om ons heen.
En daar ligt een belangrijke taak
voor de wetenschap.
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Vroeger werden verhalen
over ufo’s en monsters van
Loch Ness nog volkomen
serieus genomen. Vandaag
de dag is de wereld veel
wetenschappelijker
geworden.
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vervuiling van ons milieu een verschuiving van
de normale geslachtsverhouding onder de Nederlandse baby’s zou optreden. Dat onderzoek deugde
gewoon niet en dat moet je dan dus ook hardop
zeggen.’
Eind aan de ufo’s en Loch Ness
Onder al deze nuances ligt volgens Van den Broek
nog steeds de verbazing van wijlen Prins Claus, die
met zijn vrouw prinses Beatrix in een auto naar de
BBC zat te luisteren, die een reportage uitzonden
over de toekomstige mogelijkheden van genetische modificatie. ‘Als wij dit niet wisten, hoe kan
het Nederlandse volk dit dan weten’, zou Claus
toen, kort voor 1969 hebben gezegd. Het werd het
begin van ‘hun’ stichting BWM.
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‘Sinds die tijd is het met de wetenschapscommunicatie in grote lijnen alleen maar beter gegaan’,
constateert ook Keulemans. ‘Mijn pleidooi of het
inmiddels niet een onsje minder kan, is dan ook
echt niet meer dan dat: een onsje minder; een
kleine correctie op een prachtige stijgende lijn.
Want wat zijn we ver gekomen sinds mijn jeugd,
toen verhalen over ufo’s en Monsters van Loch
Ness nog volkomen serieus werden genomen. Vandaag de dag is de wereld veel wetenschappelijker
geworden. Let wel: ook de verhalen van bijvoorbeeld de tegenstanders van vaccinatie. Die komen
niet met het argument dat ze iets in de prut op de
bodem van hun kopje koffie hebben gelezen, nee,
die citeren ook artikelen uit The Lancet. Goed, ze
citeren het doorgaans verkeerd, maar ze proberen
in elk geval de taal van de wetenschap te spreken.’
‘Als je goed luistert’, stelt Keulemans, ‘is zelfs
Donald – wetenschap-is-ook-maar-een-mening
– Trump gevoelig voor wetenschappelijke informatie. Hij is geen keiharde ontkenner van klimaatverandering. Het interesseert hem gewoon geen
biet, maar dat is wat anders. En ook Thierry Baudet
past langzaam zijn verhaal een beetje aan. Waar hij
eerst riep dat de energietransitie duizend miljard
zou kosten, krabbelt hij op dat punt langzaam
terug. Onder zijn kreupele verhaal zit wel degelijk
een diepere laag van maatschappelijke onrust;
van mensen die zich zorgen maken dat we allerlei
verworvenheden weer zouden moeten afzweren
om het klimaat te redden.’
Toekomst van de wetenschapscommunicatie
Tussen al die toegenomen wetenschapscommunicatie blijft volgens Keulemans altijd ruimte voor
wat evolutionair bioloog professor Menno Schilthuizen ooit noemde: het intellectueel amusement.
‘Het mag per slot van rekening toch ook leuk blijven? Sterker nog: ik denk dat we als wetenschapsjournalistiek meer mee moeten gaan met de tijd.
Doe eens gek in de wetenschapscommunicatie! Er

Waarom
zou je een
krant kopen
als je het
nieuws
gratis van
het web kunt
plukken?

groeit nu een generatie op die veel informatie van
snelle grappige filmpjes van internet haalt. Dan
ben ik ook niet te beroerd om als ‘#FitboyMaarten’
met een zweetband om mijn kop in de sportschool
een serie korte filmpjes voor de site van de Volkskrant te maken, met allerlei wetenswaardigheden
over sport en voeding’, vertelt hij met een vette
lach.
‘Een van mijn best gelezen Volkskrant-stukken
ooit ging over de manipulaties van de stemming
rond het populaire programma Expeditie Robinson.
Ken je dat programma? Na een groepsopdracht en
een stemronde moet er steeds één iemand het programma verlaten. En wat denk je: als de stembriefjes uit de koker worden gehaald, gaat dat vaak wonder boven wonder keurig gelijk op tussen de twee
minst populaire kandidaten. Pas bij het laatste
stembriefje wordt duidelijk wie eruit ligt. Ik heb
toen door een wiskundige laten uitrekenen wat de
kans is dat je die stembriefjes zo uit de bus haalt
dat ze zo keurig om en om naar boven komen. Die
kans bleek astronomisch klein. De programmamakers hebben gewoon in de montage de volgorde
veranderd, zodat het voor de kijker extra spannend
wordt. Dat stuk is toen een keer of 200 duizend
bekeken op onze site. Geweldig toch, dat je op die
manier een waarschijnlijk onverwachte doelgroep
in aanraking brengt met de wetenschap?’
Tegelijk gelooft Keulemans dat er ook altijd een
markt zal blijven voor het publiek met de langere spanningsboog. ‘Blijf dus ook vooral cahiers
maken’, raadt hij BWM aan. ‘Misschien bereik je
daar het Telegraaf-publiek niet direct mee, maar ik
geloof ook wel in een soort doorsijpel-effect. De
informatie uit de serieuze wetenschapscommunicatie bereikt uiteindelijk ook wel de mensen die de
cahiers niet lezen.’
Voor Van den Broek ligt de sleutel vooral bij de
jeugd; bij de Youssefs en andere kinderen die hij
tijdens een lesje rekenen in aanraking brengt met
de fascinatie voor het universum of de biologie. ‘Ik

geloof dat ik op mijn 68ste dat kinderlijk enthousiasme en die nieuwsgierigheid nog steeds niet
kwijt ben. Als ik het Leids universiteitsblad Mare
in de bus krijg met een zogenaamd biologisch
afbreekbaar plastic er omheen, dan knip ik het folie
in tweeën en zet die in twee bakjes water met en
zonder een enzymatisch wasmiddel op de plank
om te zien hoe afbreekbaar dat nou echt is. Dat
blijkt dan behoorlijk tegen te vallen!’
De wetenschapsjournalistiek die we verdienen
Onder het gunstige gesternte voor de wetenschapscommunicatie schuilt uiteindelijk wel
degelijk nog een donkere kant. ‘Gaan de marketeers het niet winnen van de wetenschappers?’, zo
vragen Keulemans en Van den Broek zich eensgezind af. Keulemans: ‘Bij de meeste geschreven
media en zeker bij de publieke omroepen is het
aantal wetenschapsredacteuren te schaars. In deze
tijden van globalisering vloeien de advertentieinkomsten door digitale communicatie in rap
tempo naar Google en Facebook, dus welk medium
kan en wil er nog voldoende betalen voor goede
wetenschapsjournalistiek? En welke consument
betaalt er nog voor? Als je het korte verhaal over de
eerste drie wolvenwelpen op de Veluwe gratis van
de NOS-site kunt plukken, waarom zou je dan nog
een krant kopen met het uitgebreidere verhaal plus
de achtergronden? In die zin krijgen we misschien
de wetenschapsjournalistiek die we verdienen.’
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