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Samenvatting en conclusies
De fysica heeft de afgelopen eeuw baanbrekende bijdragen geleverd aan medisch onderzoek 
en behandeling. Op dit moment zijn medisch en biologisch onderzoek in een stroomver-
snelling terechtgekomen en de fysica kan daar een belangrijke bijdrage aan blijven leveren. 
FOM kan en moet hier initiatief behouden en nieuwe initiatieven ontwikkelen. De verken-
ningscommissie Gezondheid komt tot zes conclusies voor mogelijke FOM-initiatieven:

Conclusie 1:   De thema’s Cel en Brein zijn bij uitstek geschikt om met fundamenteel 
natuurkundig onderzoek substantieel bij te dragen aan het thema 
gezondheid.

Conclusie 2:   Programmatische aansturing met duidelijke centrale doelstellingen zal 
het natuurkundig onderzoek aan de cel in Nederland beter positioneren. 
Hierdoor zullen dwarsverbanden ontstaan die het begrip zullen uitbrei-
den voor de processen op de schaal van biomoleculen tot aan de cel als 
schakel in de systeembiologie.

Conclusie 3:   Het geheel van de Nederlandse natuurkundige onderzoeksinspanning 
van het thema Cel dient ingebed te worden in grote multidisciplinaire 
initiatieven die nu en in de toekomst op het gebied van de systeem-
biologie worden uitgewerkt.

Conclusie 4:   Fundamenteel onderzoek naar het functioneren van het brein zal tot 
grote doorbraken leiden in de komende decennia en krijgt steeds meer 
een exact en fysisch karakter. Het begrip van de werkingsmechanismen 
zal leiden tot inzicht in brein-gerelateerde ziektes, maar ook tot grip op 
patroonherkenning, bijvoorbeeld voor geautomatiseerde diagnose en 
begrip van lerende zelforganisatie.

Conclusie 5:   Een goede aansluiting tussen het in voorbereiding zijnde ‘Nationaal 
Initiatief Hersenen en Cognitie: from molecule to mind’, het Neuro-
informatica-initiatief, en fysisch, wiskundig en informaticaonderzoek 
aan het brein moet worden gewaarborgd. FOM kan een belangrijke rol 
spelen door het fysisch onderzoek naar het begrijpen van de elementaire 
functionele mechanismen actief te stimuleren. Daarnaast is het van 
belang om met het relevante fysisch onderzoek te participeren in de 
grote multidisciplinaire initiatieven.

Conclusie 6:   De informatie-uitwisseling tussen medici en biologen aan de ene kant en 
fysici aan de andere kant is in veel gevallen niet optimaal. Oplossingen 
voor betere informatie-uitwisseling en daadwerkelijke samenwerking 
moeten worden gevonden, op bestuurlijk niveau, maar met name op het 
uitvoerend niveau. Het begrijpen van elkaars taal en cultuur is hierbij 
cruciaal. Een stimuleringsprogramma met bijvoorbeeld ZonMw naar 
analogie van het succesvolle ALW/FOM-programma Fysische Biologie 
biedt daartoe uitstekende kansen.
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 1  Introductie
De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Fundamenteel onderzoek speelt hier een 
leidende rol in, maar dient zich ook voortdurend aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden en de nieuwe vragen die zich aandienen. Een continue ijking van onder-
zoeksstrategieën is daarom noodzakelijk om optimaal te profiteren van nieuwe ontwikke-
lingen en zodoende die ontwikkelingen weer vorm te geven. In dit licht heeft de Raad van 
Bestuur van FOM besloten om in 2006 het innovatiethema ‘gezondheid’ te verkennen. In 
eerste instantie is er een voorverkenning geweest door een beperkte groep trekkers, die is 
besproken in een kick-off meeting op 9 februari 2006. Het Uitvoerend Bestuur van FOM heeft 
naar aanleiding van de positieve conclusies uit deze bijeenkomst besloten tot een uitge-
breidere verkenning en daartoe een commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit:  
prof.dr. Sijbrand de Jong (voorzitter), dr. Jos van Haaren, prof.dr. Marileen Dogterom,  
prof.dr.ir. Martin van Gemert en prof.dr.ir. Bart ter Haar Romeny (namens NWO-ZonMw), 
bijgestaan door drs. Job de Kleuver van het FOM-bureau.

De voorliggende verkenning is in relatief korte tijd en met beperkte menselijke inzet 
uitgevoerd. Het geeft daarom globale richtingen aan en geen gedetailleerd uitgewerkte 
voorstellen en plannen. De opdracht voor deze verkenning en het traject dat daaraan is 
voorafgegaan is beschreven in Appendix A.

 2 De keuze van de thema’s
Gezondheidszorg wordt steeds geavanceerder. In toenemende mate bepaalt state-of-the-art 
wetenschap de diagnostische en therapeutische mogelijkheden en toepassingen. Funda-
menteel fysisch onderzoek heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de huidige medische 
praktijk, van Röntgenfoto’s tot de behandeling van wijnvlekken met lasers. De rol van de 
toepassing van natuurkundige kennis in apparatuur voor de gezondheidszorg is zeker nog 
niet uitgespeeld. Daarnaast worden er interessante nieuwe mogelijkheden geopend door 
een verschuiving van het medisch onderzoeksfocus van effectgerichte methodes naar het 
begrijpen van de elementaire bouwstenen en processen van het leven.

Een van de eerste Röntgenfoto’s: 
de hand van de vrouw van Röntgen, 
(1895, collectie Reynolds Historical 
Library).
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Het onderzoek naar het begrip van levende systemen is in een zodanige stroomversnelling 
geraakt, dat nu meer dan ooit tevoren de kwantitatieve en een model-gedreven aanpak die 
de fysica eigen is mogelijk én nodig is. Alleen op deze manier zal het verder ontwikkelen 
van het begrip van processen van het leven en daarmee verdere vooruitgang van de 
gezondheidszorg mogelijk zijn.

In plaats van bestaand fysisch onderzoek als uitgangspunt te nemen is gekozen om twee 
door gezondheid geïnspireerde thema’s centraal te stellen. Veel, zo niet alle, ontwikkelings-
lijnen die zijn te trekken vanuit bio/medisch, fysisch en instrumenteel oogpunt blijken 
samen te komen in twee duidelijke foci: de Cel en het Brein. Het thema Cel dient te worden 
begrepen als de studie naar het functioneren van de cel gebaseerd op het collectief gedrag 
van moleculen in de cel (in de context van systeembiologie). Het thema Brein gaat over het 
begrijpen van het functioneren van de menselijke geest van molecuul tot bewustzijn  
(from molecule to mind).

Systeembiologie, en in het bijzonder het zichtbaar maken en begrijpen van processen in de 
cel, staat op dit moment zeer in de belangstelling. Op dit gebied worden vrijwel voortdurend 
doorbraken bereikt. Dat wil niet zeggen dat we al een groot begrip hebben van het precieze 
functioneren van de cel als geheel of als deel van een groter geheel. Hier is nog veel werk te 
verzetten vanuit alle mogelijke invalshoeken in de medische wetenschappen, de biologie, de 
scheikunde, de wiskunde en de fysica.

Met de komst van MRI en verfijningen daarvan is het begrip van het functioneren van het 
brein snel vooruitgegaan. In termen van een beschrijving in elementaire fysische en 
chemische processen is kennis van het brein nu nog minder vergevorderd dan van het 
functioneren van de cel. Op het moment dat die kennis wel verworven wordt en ook zeer 
complexe systemen in elementaire termen kunnen worden beschreven zijn de toepassin-
gen eindeloos. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze toepassingen in de komende 
decennia uiterst belangrijk worden en mogelijk tot een revolutie leiden die vergelijkbaar is 
met de komst van de stoommachine of het world wide web, waardoor het welzijn en de 
tijdsbesteding van een groot deel van de wereldbevolking worden beïnvloed.

De twee thema’s Cel en Brein zijn dus op dit moment anders gefaseerd in hun ontwikkeling, 
waarbij voor het thema Cel waarschijnlijk snel doorbraken kunnen worden geforceerd, 
terwijl de grote doorbraken op het gebied van het thema Brein een langere voorbereidings-
tijd vragen.

De Wikkelkinderen (1617, onbekende schilder, collectie 
Muiderslot). Het kleurverschil in deze eeneiige tweelingen 

wordt geweten aan het tweelingtransfusiesyndroom, 
veroorzaakt door vaatverbindingen op hun gezamenlijke 

placenta die hun bloedsomlopen aan elkaar koppelt. Groei 
van die verbindingen veroorzaakt via de wet van 

Poiseuille een chronisch bloedverlies bij de bleke en 
chronisch bloedtoevoer bij de rode tweeling. Deze tweeling 
is waarschijnlijk kort na geboorte overleden. Tegenwoordig 

kan dit probleem in een groot aantal gevallen worden 
verholpen door het dichten van  

placentaire vaatverbindingen met een laser.
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Een bijdrage aan deze thema’s kan op twee manieren interessant zijn voor fundamenteel 
fysisch onderzoek. Een aantal van de deelvragen binnen de thema’s betreft zondermeer 
fundamenteel fysische onderzoeksvragen, zoals bijvoorbeeld het begrijpen van moleculaire 
processen binnen cellen. Daarnaast is er een mogelijkheid tot gezamenlijke ontwikkeling 
van nieuwe apparatuur die zowel binnen de thema’s kan worden gebruikt als voor (ander) 
fundamenteel fysisch onderzoek. Een voorbeeld is het ontwikkelen van beeldvormingstech-
nieken met halfgeleidersensoren die ook bij fysische experimenten met elementaire 
deeltjes van doorslaggevend belang zijn. Binnen beide thema’s komen beide zaken aan de 
orde.

Zowel voor het thema Cel als voor het thema Brein zijn al veel onderzoeksgegevens voor-
handen. In beide gevallen ontbreken veelal modellen om deze gegevens te combineren tot 
een compleet beeld van waaruit doelgericht nieuwe experimenten kunnen worden opgezet. 
Juist het op deze manier modellen bouwen en verfijnen is natuurkundigen vanaf de 
opleiding met de paplepel ingegeven. Aanwezigheid van natuurkundigen in multidiscipli-
naire onderzoeksteams is alleen al om deze reden een verrijking. Anderszins dient ook 
vanuit de fysica bijgedragen te worden aan een strategie die gericht is op grootschalige 
verklaringsmodellen. De modelmatige aanpak wordt verder versterkt door de toenemende 
mogelijkheden in computing, zowel wat betreft beschikbare rekenkracht als algorithmen en 
wiskundige methoden.

Binnen de thema’s Cel en Brein spelen fysisch georiënteerd onderzoek in bijvoorbeeld 
beeldvorming, straling, nanofysica en -technologie een belangrijke rol. Op deze gebieden 
heeft Nederland al een behoorlijke basis. De twee belangrijkste elementen om tot een groter 
succes te komen zijn het aanbrengen van coherentie in relatie tot de thema’s van het 
lopende fysisch onderzoek en het aansluiten, c.q. inbedden van dit onderzoek in multidisci-
plinaire programma’s. Er zijn verschillende programma’s, al dan niet multidisciplinair, 
buiten de fysica die in aanmerking komen om aansluiting bij te zoeken. Een belangrijk 
aanknopingspunt vormt de zojuist uitgekomen NWO-strategie ‘Wetenschap gewaardeerd!’, 
waarin ‘systeembiologie’, ‘hersenen en cognitie’ en ‘nieuwe instrumenten voor de gezond-
heidszorg’ drie van de dertien thema’s zijn waarop deze organisatie inzet. Daarnaast zijn er 
raakvlakken met de NWO-thema’s ‘dynamica van complexe systemen’, ‘gebruik van 
nanowetenschap en -technologie’ en ‘kennisbasis voor ICT-toepassingen’. Inzet van het 
Nederlandse natuurkundeonderzoek op deze thema’s zal een belangrijke bijdrage zijn aan 
het verwezenlijken van de NWO-strategie.

Diffusie Tensor Imaging is een 
nieuwe methode om met behulp van 
MRI in elk voxel de 3x3 diffusie-
tensor van de Brownse beweging 

van watermoleculen te meten. De eigenvectoren van deze tensor geven de assen van de ellipsoïde 
van deze diffusie. In buisvormig weefsel, zoals zenuw- en spiervezels, is deze sigaarvormig, en 
kan de richting van de vezels niet-invasief worden bepaald. Links: hoog-detail vezelstructuur van 
de hartspier.
Rechts: zenuwbundels in het brein, complementaire verbindingsinformatie voor functionele MRI.
Illustratie: A. Vilanova, T. Peeters, TU/e, Biomedische Technologie
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2.1 CONCLUSIE VOOR DE KEUZE VAN DE THEMA’S

Conclusie 1:
De thema’s Cel en Brein zijn bij uitstek geschikt om met fundamenteel natuur-
kundig onderzoek substantieel bij te dragen aan het thema gezondheid.

 3 De cel
De levenswetenschappen maken momenteel uiterst belangrijke ontwikkelingen door.  
De recente vooruitgang op het terrein van de genomics, proteomics en technologische 
doorbraken, maken de kwantitatieve en modelgestuurde analyse van complexe biologische 
processen mogelijk. Dit is nodig voor het werkelijk doorgronden van hoe levende systemen 
functioneren. Deze nieuwe fase in de levenswetenschappen wordt systeembiologie 
genoemd. 

Systeembiologie wordt in de nieuwe NWO-strategie genoemd als een van de nieuwe 
thematische programma’s en staat daar als volgt omschreven: ‘De essentie van systeem-
biologie is kwantitatief te achterhalen hoe moleculen, cellen, organellen, organen en 
organismen in tijd en ruimte samenwerken om biologische processen te laten verlopen.’

Een succesvolle benadering van de systeembiologie vereist een intensieve samenwerking 
tussen biologen, biochemici, natuurkundigen, wiskundigen en informatici. Werkelijk begrip 
van hoe levende organismen functioneren zal voortkomen uit een interdisciplinaire 
aanpak, waarbij modelmatig denken en experimen-
ten hand in hand gaan. De resultaten van dit type 
onderzoek zullen grote invloed hebben op onze 
maatschappij, met name op het gebied van de 
gezondheid, farmacie, voeding en bioproces-
technologie.

Kennis op het niveau van de cel of van enkele cellen, 
kan ons helpen om reeds in een presymptomatisch 
stadium ziektes te diagnosticeren zoals kanker, 
diabetes, Alzheimer, Parkinson, virusinfecties en 
aandoeningen van hart en longen. Fysische waarne-
mingen, methodes en modellen kunnen daarnaast 
belangrijke bijdragen leveren aan het onderzoek aan 
therapieën en medicijnen. Dit zou kunnen leiden tot 
een snellere vrijgave van nieuwe therapieën. Een 
voorbeeld van een fenomeen dat al uitgebreid 
bestudeerd is, maar nog veel onderzoek zal vergen 
voor een volledig begrip is apoptose, de zelfgepro-
grammeerde celdood.

Apoptose is een serie gebeurtenissen in 
de cel waardoor deze zichzelf opheft, 
daarbij ook de omgeving waar-
schuwend, zodat de resten van de cel 
ordentelijk worden opgeruimd.
Foto: www.eirx.com
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3.1 NEDERLANDSE POSITIE EN BESTAANDE INSPANNING

De systeembiologie krijgt in de nieuwe strategie van NWO veel aandacht. Dit reflecteert aan 
de ene kant een mondiale trend richting de systeembiologie (zie het 7e kaderprogramma 
van de EU en verschillende recentelijk gestarte onderzoeksinitiatieven en nieuwe instituten 
in bijvoorbeeld Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Konink-
rijk). Aan de andere kant is dit het gevolg van een actieve wetenschappelijke interesse bij 
Nederlandse onderzoekers in de levenswetenschappen. Meerdere consortia van biomedische 
en biologische onderzoeksinstellingen in Nederland geven in hun toekomstplannen aan in 
de systeembiologie te zullen investeren. Deze instanties (zoals Center for Medical Systems 
Biology, Cancer Genomics Centre, BioCentrum Amsterdam, Kluyver Centre for Genomics of 
Industrial Fermentation, Centre for Biosystems Genomics) zijn al sinds enige tijd met elkaar 
en met een breed scala aan industrieën (TNO, Unilever, DSM, Philips, Organon, Keygene) in 
gesprek om tot onderzoeksvoorstellen te komen (bijvoorbeeld via het SysBioNL-initiatief). 
Hierbij klinkt duidelijk de wens door om de natuurkunde en wiskunde in Nederland daar 
sterker bij te betrekken.

In Nederland is op het gebied van de moleculaire en cel-biofysica veel gebeurd de laatste  
jaren. Onder andere gestimuleerd door gezamenlijke ALW/FOM- en NWO-programma’s is 
een groot aantal nieuwe (jonge) onderzoekers van start gegaan dat hun onderzoek geheel 
wijdt aan de fysische studie van biologische systemen. Dit werk is vooral sterk op het gebied 
van onderzoek aan single molecules waar sterktes ontwikkeld zijn in onder andere de nano-
manipulatie, en waar spectroscopische technieken worden toegepast (zoals aan de TUD, LEI, 
AMOLF en VU). Ook op het gebied van beeldvorming en -verwerking gebeurt veel (onder 
andere aan de UT, TU/e, UvA, AMOLF en UU). Al deze groepen zijn over het algemeen 
intensief in gesprek met partners uit de biologie en de integratie van het onderzoek tussen 
biologie en natuurkunde verloopt daar dus goed. Aan het onderzoek van meer complexe 
systemen zoals membranen en biopolymeernetwerken wordt ondertussen ook steeds meer 
onderzoek gedaan (onder andere via een recent FOM-programma van groepen bij AMOLF, 
LEI en VU). Natuurkundige groepen die aan gen- en eiwitregelnetwerken werken zijn er 
sinds kort ook (bij AMOLF). Daarnaast is een groot potentieel aan onderzoekers aanwezig 
met kennis en expertise op het gebied van onderzoek aan zachte materialen. Meer dan nu 
het geval is zou deze expertise ingezet kunnen worden voor onderzoek op het gebied van de 
systeembiologie. 

De functie en werking van eiwitten hangt niet alleen af 
van de aard en volgorde van de aminozuren waaruit het is 
opgebouwd, maar ook van de manier waarop het eiwit is 
gevouwen in een ruimtelijke structuur. Dit is een model 
van HIV-integrase-eiwit dat HIV gebruikt om zich aan ons 
DNA vast te klampen. (Om zelf mee te rekenen, zie 
folding.stanford.edu, waarvan ook deze illustratie.)
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Op het gebied van moleculaire beeldvorming en het gezondheid/technologie raakvlak lopen 
sinds kort (in ieder geval) de volgende initiatieven: het Center for Molecular Medicine 
(Philips Research, TU/e, UM en AzM) en het onderzoeksinstituut Health Science and  
Technology, HST, (LEI, LUMC, Erasmus MC, EUR en TUD). Deze initiatieven zijn erop gericht 
in de toekomst zeer vroegtijdige diagnose en specifieke en doelgerichte behandeling 
mogelijk te maken. Een bouwsteen hiervoor is gevoelige detectie van kenmerkende stoffen 
in patiëntenmateriaal met behulp van sensoren (molecular diagnostics). Een tweede onderdeel 
van molecular medicine is lokalisatie van afwijkend weefsel in de patiënt met behulp van 
beeldvormende technieken in combinatie met specifieke contrastmiddelen (‘moleculaire 
beeldvorming’). Ook kunnen deze basistechnologieën gebruikt worden om veel sneller dan 
nu effectieve geneesmiddelen te ontwikkelen (molecular therapy).

Het biologisch onderzoek in Nederland op het gebied van de systeembiologie heeft reeds 
een herkenbare traditie. Tot nu toe is dat voornamelijk vanwege de inspanningen van 
enkele individuele groepen (bijvoorbeeld VU en TNO/LEI). Het potentieel voor samenwerking 
tussen model-gedreven fysisch onderzoek en de biologie is echter groter dan wat we ons nu 
realiseren. Zo’n verdere samenwerking zou tot een duidelijker zichtbare Nederlandse 
bijdrage aan dit wereldwijde onderzoek en tot een steviger verankering van dit type 
onderzoek in Nederland kunnen leiden. Er kan veel bereikt worden wanneer de nieuwe 
onderzoeksactiviteiten werkelijk geïntegreerd worden tussen de verschillende disciplines. 
Problemen binnen de systeembiologie vereisen zowel van natuurkundigen dat ze zich de 
biologische problematiek eigen maken als van biologen dat ze meer op een model-gedreven 
manier hun experimenten uitvoeren en analyseren. 
Slechts detailvragen stellen of technieken naar elkaar ‘over de heg gooien’ is niet voldoende.

3.2  KANSEN VOOR BIOLOGISCH EN MEDISCH GEÏNSPIREERD FUNDAMENTEEL 
ONDERZOEK MET EEN UITDAGENDE FYSISCHE COMPONENT

In dit thema Cel beperken we ons tot de systeembiologie op de lengteschaal tussen mole-
culen en één of enkele cellen. Op deze schaal is veel fundamenteel fysisch onderzoek nodig 
én mogelijk. Bovendien nemen we waar dat er in de fysische gemeenschap in Nederland 
juist op dit niveau veel potentieel aanwezig is.

Aan de basis van het functioneren van cellen liggen genen en eiwitten die de bouwstenen 
van de cel vormen. Via interacties tussen deze bouwstenen ontstaan uiteindelijk dyna-
mische supramoleculaire structuren (de ‘hardware’ van cellen) die in ruimte en tijd  
gecontroleerd worden door biochemische regelnetwerken (de ‘software’ van cellen) om  
zo het functioneren van cellen mogelijk te maken. Duidelijk is dat, willen we het 
(dis)functioneren van cellen begrijpen, we de balans en het gedrag dat uit deze interacties 
voortkomt (de ordeningsprincipes) dienen te begrijpen en niet kunnen volstaan met het 
identificeren en (bio)chemisch/fysisch karakteriseren van alle componenten. Veel van het 
huidig natuurkundig onderzoek richt zich nog op de fysische studie van (enkele) moleculen 
en/of één of enkele celcomponenten. Een belangrijke nieuwe stap zal dus gemaakt moeten 
worden om het collectieve gedrag dat uit de interacties voortkomt te begrijpen.
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Fysisch onderzoek kan en moet aan bovenstaande op twee verschillende manieren bijdragen:
• Het in detail zichtbaar maken van de (dynamische) processen en ruimtelijke organisatie 

van de cel via geavanceerde (onder andere moleculaire) beeldvormingstechnieken, en het 
op gecontroleerde wijze kunnen manipuleren van cellen, inclusief het toedienen van 
(farmaceutische) moleculen met behulp van fysische technieken. Hier is al veel gedaan.  
Er hoeft in dit type onderzoek niet gewacht te worden op wetenschappelijke doorbraken: 
er kunnen onmiddellijk incrementele resultaten geboekt worden. Dit gebied heeft 
synergie met het onderzoek aan de medische beeldvorming van het brein.

• Onderzoek naar de organisatieprincipes en materiaaleigenschappen van actieve, zelf-
assemblerende biologische structuren. Aandacht voor collectieve eigenschappen van 
celcomponenten. Doorgronden van de ontwerpprincipes van gen- en eiwitregelnetwerken 
die het functioneren van cellen aansturen. Dit onderzoek vergt een combinatie van 
theoretische modellen, computersimulaties, modelexperimenten, reconstitutie (syntheti-
sche biologie) en onderzoek aan levende cellen, onder andere met behulp van bovenge-
noemde beeldvormingstechnieken. Hier is echt fundamenteel nieuw werk te doen.

De natuurkunde is in het verleden zeer succesvol geweest in onderzoek aan bijvoorbeeld 
gecondenseerde materie in relatie tot de ontwikkelingen in de micro-elektronica. De 
Nederlandse fysica heeft ook belangrijke resultaten geboekt in onderzoek aan zachte 
gecondenseerde materie met directe toepassingen in bijvoorbeeld de display-, verf- en 
voedselindustrie. De ervaring die hier is opgedaan kan ingezet worden bij het begrijpen van 
het collectieve gedrag van moleculen in cellen. Daarnaast hebben biologische systemen een 
aantal eigenschappen, die fundamentele nieuwe uitdagingen met zich meebrengen voor de 
natuurkunde: biologische structuren en regelnetwerken opereren ver uit evenwicht in een 
ruisige omgeving, zijn gebaseerd op een beperkt aantal discrete (moleculaire) componenten, 
veranderen voortdurend (onder andere in reactie op omgevingssignalen op korte tijdschaal 
en via evolutionaire processen op langere tijdschaal), zijn zelfassemblerend, zelfsturend, 
zelfherstellend, enzovoort.

3.3 MOGELIJKE ONDERNEMERS VOOR DIT THEMA

Grote spelers op dit gebied zijn nu al (i) een Amsterdams cluster bestaande uit AMOLF, VU, 
UvA en CWI, (ii) het Health Science and Technology (HST) onderzoeksinstituut van de LEI, 
LUMC, EUR, Erasmus MC en de TUD, en (iii) het Center for Molecular Medicine op de High 
Tech Campus in Eindhoven (Philips Research, TU/e, UM en AzM). Daarnaast zijn er bij vrijwel 
alle andere universiteiten (UT, UU, RuG, RU) en een aantal onderzoeksinstituten (zoals  
KVI en NIKHEF) kleinere initiatieven en bijdragen te vinden. Vanuit FOM-perspectief kunnen 
deze bijdragen nog beter worden gefocusseerd op het thema systeembiologie, waarbij met 
name kan worden gelet op het elkaar versterken van de verschillende onderzoeksprojecten 
en het opvullen van eventuele omissies in het programma. Belangrijker is het om aanslui-
ting te zoeken bij die programma’s op het gebied van de systeembiologie waarbinnen het 
bestaande fysische onderzoek goed ingebed kan worden. Het Center for Molecular Medicine 
en het SysBioNL-initiatief geven goede mogelijkheden tot gezamenlijke projecten met het 
bedrijfsleven.
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3.4 CONCLUSIES VOOR HET THEMA CEL

Conclusie 2:
Programmatische aansturing met duidelijke centrale doelstellingen zal het 
natuurkundig onderzoek aan de cel in Nederland beter positioneren. Hierdoor 
zullen dwarsverbanden ontstaan die het begrip zullen uitbreiden voor de  
processen op de schaal van biomoleculen tot aan de cel als schakel in de  
systeembiologie.

Bij het vormgeven van zo’n programmatische organisatie dient gezorgd te worden 
dat individuele excellentie, creativiteit en initiatief voldoende tot uitdrukking 
kunnen blijven komen.

Conclusie 3:
Het geheel van de Nederlandse natuurkundige onderzoeksinspanning van het 
thema Cel dient ingebed te worden in grote multidisciplinaire initiatieven die nu 
en in de toekomst op het gebied van de systeembiologie worden uitgewerkt.

Tegelijkertijd dienen lokale multidisciplinaire verbanden die al bestaan te worden 
gekoesterd.

 4 Het brein
Het begrijpen van de werking van het brein is een van 
de grote uitdagingen voor de komende decennia.  
Het gebruiken van de mechanismen die daar worden 
gevonden gaat grote impact hebben op vele maat-
schappelijke toepassingsgebieden, zoals beeldherken-
ning (‘video-Google’, robot vision, computer-onder-
steunde diagnose, spraakherkenning), lerende 
systemen (beslissen in de geneeskunde, vertaal-
systemen, data mining), robot motoriek, CNS-gestuur-
de revalidatie, neuronale computers en natuurlijk op 
diagnose en behandeling van brein-gerelateerde 
ziektes.

Een actief veld in de hogere functies van het brein is 
het cognitieonderzoek, waar op dit moment in 
Nederland en internationaal veel aandacht voor is.  
Dit betreft vooral veel fenomenologisch onderzoek 
naar functionele activiteit bij bepaalde cognitieve 
taken, en hun rol in geestesziekten en de psychologie. 
Het is essentieel het fundamenteel onderzoek naar 
basisprincipes en het cognitieonderzoek goed in 
balans te brengen. Het Nederlandse onderzoeksveld 
bevindt zich in een goede positie om hier een leiden-
de rol in te spelen.

Functionele MRI-opname van de visuele 
cortex, in uitgevouwen aanzicht bij 
stimulatie van het rechter gezichtsveld. 
Rechtsonder de periodieke stimulus-
timing. 
Illustratie: R. Goebel, Universiteit 
Maastricht, www.brainvoyager.com.
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4.1 NEDERLANDSE POSITIE EN BESTAANDE INSPANNING

Op dit moment is de aandacht voor de cognitieve wetenschappen groot. Het onderzoeks-
programma Cognitie heeft een totaalbudget van 12,5 miljoen euro, is begonnen in 2001 en 
loopt af in 2006. Het programma wordt gezamenlijk gefinancierd door het Algemeen Bestuur 
van NWO, de vijf NWO-gebieden ALW, EW, GW, MaGW en ZonMW en de technologiestichting 
STW. Het onderzoek aan de onderliggende elementaire mechanismen is relatief kleiner.  
Net als in de moleculaire wetenschappen, is goed begrip van de kleinere basisstructuren en 
het vermogen tot modelleren ervan essentieel. Hierin spelen vooral fysica, fysiologie, 
informatica en wiskunde een grote rol. 
FOM kan een rol spelen door het onderzoek naar het begrijpen van de elementaire functionele 
mechanismen te stimuleren.

Terwijl in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw onderzoek naar de werking van de herse-
nen zich in de eerste plaats richtte op de werking van sensorische systemen, is er sindsdien 
grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de neuronale functies en anatomische 
substraten aan de basis van complexe cognitieve processen. Zo is er enorme vooruitgang bij 
het beschrijven van de verschillende soorten leerprocessen en geheugenformatie, waarvan 
de inzichten domeinen bestrijken die variëren van de moleculaire biologie, via de fysiologie 
tot de cognitieve psychologie. Verder is er enorme vooruitgang in het onderzoek naar de 
(cognitieve) basis van emoties, motivatie, aandacht, taal en vele andere vormen van 
complexe cognitie. De vooruitgang in kennis en technologie (EEG, fMRI, etc.) komt ook door 
multidisciplinaire samenwerking van cognitieve neurowetenschappen, psychologie, 
radiologie en bedrijven. Voorbeelden zijn de onderzoekssamenwerking van de Faculteit 
Biomedische Technologie van de TU/e met Philips Medical Systems, en van de Faculteit 
Psychologie van de Universiteit Maastricht met Siemens. Een inbreng vanuit de fysica zal 
een stimulans kunnen zijn om de verschillende niveaus van onderzoek van deze cognitieve 
processen beter te ondersteunen en te integreren.

Met voltage sensitive dyes kan de activiteit van honderdduizenden cellen tegelijk worden 
bestudeerd op de cortex. De visuele cortex blijkt buitengewoon precies te zijn gestructureerd 
in zogenaamde hyperkolommen: kleine eilandjes, elk met een nauwkeurig spaakwiel van 
cellen met een bepaalde oriëntatiegevoeligheid voor lijnen en randen. Door biocytin te 
injecteren in cellen met bekende oriëntatie kan zichtbaar worden gemaakt dat op de cortex 
verbindingen bestaan tussen zelfs ver van elkaar liggende cellen met dezelfde oriëntatie 
(over een sigaarvormig gebied), waardoor een ‘voting mechanisme’ model voor Gestalt-
wetten ontstaat (www.weizmann.ac.il/brain/grinwald). Inzicht in dergelijke patronen  
van dataverwerking inspireert tot nieuwe wiskundige modellen voor de detectie van  
zeer zwakke lijnvormige structuren zoals catheters bij zeer lage Röntgendoses (R. Duits,  
E. Franken, alexandria.tue.nl/extra2/200513647.pdf)

Voltage sensitive dye opnames van de visuele cortex van de spitsmuis  
(www.fitzpatricklab.net).
De kleur geeft de oriëntatie aan van de lijn waarvoor de cel gevoelig is.  
Injectie van biocytin (linksboven) in een gebied van 90º gevoeligheid geeft 
synaptische boutons te zien in gebieden met dezelfde oriëntatie (lichtblauw).
Bron: W.H. Boskin et al., J. of Neuroscience, 17(6) (1997) 2112
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In Nederland participeren vele laboratoria die zich bezighouden met fundamenteel ele-
mentair breinonderzoek in een recent gevormd platform ‘Neuroinformatica’. In dit platform 
spelen de onderzoeksgebieden wiskunde en informatica ook een grote rol. Recent heeft een 
voorstudiecommissie van de KNAW aanbevolen een verkenning cognitie te starten, mede 
als vervolg op de KNAW-verkenning die in 1997 heeft plaatsgevonden en die de cognitie-
wetenschap in Nederland een grote impuls heeft gegeven. Een tendens is dat cognitieweten-
schap zich steeds verder baseert op kwantitatieve meetgegevens en dat dit in de toekomst 
naar steeds fundamenteler en elementairder niveau zal worden doorgetrokken. 
De fysica kan een bijdrage leveren aan de versterking van het kwantitatieve onderzoek en daarmee  
de versterking van het fundamentele en elementaire niveau in het cognitieonderzoek in Nederland.  
FOM zou deze versterking actief moeten stimuleren.

Er is een goed spectrum van expertise in Nederland aanwezig op het gebied van door 
fysiologische resultaten geïnspireerde rekenmodellen. Voorbeelden zijn het simuleren en 
doorrekenen van grote neuronale netwerken, het in detail bestuderen van lokale mecha-
nismen ten aanzien van plasticiteit, ontwikkeling en informatieverwerking, integratie van 
functionele en anatomische beeldvorming van het brein voor activiteits- en connectiviteit-
lokalisatie, wiskundige modellen voor perceptual grouping en Gestalt, perceptie van de  
3D-ruimte en actieve exploratie van oog, hand en lichaam, en neuro-musculaire koppeling 
en controle, enzovoort.

De Rotterdamse hersenonderzoeker  
dr. Casper Hoogenraad onderzoekt 

waarom de contactpunten (synapsen) 
tussen hersencellen sterkere signalen 
doorgeven naarmate ze meer worden 

gebruikt. Hierbij is met name de 
signaalstof glutamaat betrokken.  

Hij filmt hierbij met zeer gevoelige 
fluorescentiemicroscopen de dichtheid 

van receptoren en andere eiwitten in de 
levende hersencellen van de  

hippocampus.
A. Hippocampus neuron geïnjecteerd bij 

DIV13 met groen fluoriserend eiwit en 
paars gekleurd voor het glutamaat-

receptorinteractie-eiwit.
B. Een dendrietsegment is vergroot om 
details te laten zien van de lokalisatie 
van GRIP1 in dendrieten en synapsen.

Bron: NWO Jaaroverzicht 2005
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4.2  KANSEN VOOR BIOLOGISCH EN MEDISCH GEÏNSPIREERD FUNDAMENTEEL 
ONDERZOEK MET EEN UITDAGENDE FYSISCHE COMPONENT

Op dit moment zijn er doorbraken op het gebied van voltage sensitive dyes, waarmee men 
grote groepen cellen kan ‘zien’ vuren. Hiermee is de cruciale beperking van de elektrofysio-
logie opgeheven waarbij slechts een enkele of heel weinig cellen konden worden gemeten. 
De cortex blijkt een enorm regelmatige structuur te bezitten. Daarnaast zijn de mogelijk-
heden voor het simuleren van steeds grotere neurale netwerken binnen handbereik door 
grid computing en het ontwikkelen van slimme algoritmen. Ook zijn de ontwikkelingen van 
molecular imaging markers in een stroomversnelling gekomen, waardoor in meer detail de 
lokale rol van de biochemie kan worden bestudeerd.

4.3 MOGELIJKE ONDERNEMERS VOOR DIT THEMA

De groepen die op dit moment aan fysisch georiënteerde onderzoeksvragen werken zijn 
relatief gering in aantal. Ze zijn wel vrijwel allemaal georganiseerd in het Platform Neuro-
informatica, wat aangeeft dat er naar integratie en coherentie van onderzoeksonderwerpen 
wordt gestreefd. De hierbij betrokken groepen zijn allemaal bijzonder actief en hebben een 
relatief grote ondersteuning uit de tweede geldstroom, zeker gezien de relatief kleine 
inspanning in de eerste geldstroom op dit gebied. De betrokkenheid van FOM bij deze 
tweede geldstroombijdragen is relatief klein.

Vooral de link tussen de fysiologisch metende groepen en de computationele neuroweten-
schappen en de wiskunde is belangrijk, en moet versterkt worden. De ‘fysiologen’ putten 
ideeën voor hun waarnemingen uit de computationele modellen, en de ‘modellenbouwers’ 
putten inspiratie voor hun theorieën uit de fysiologisch gemeten werkelijkheid. Nederland 
heeft in dit opzicht heel interessante vooruitzichten. Er is volop spin-off mogelijk naar 
economische activiteit, zoals in het begin genoemd. De KNAW heeft recent een aanbeveling 
doen uitgaan voor een verkenning ‘Bio-Wiskunde’. Een dergelijke aanbeveling voor een 
verkenning ‘Cognitie’ zal waarschijnlijk binnenkort uitkomen. Een plan voor een Nationaal 
Initiatief Hersenen en Cognitie is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Aanslui-
ting bij deze initiatieven kan betekenen dat FOM dit gebied niet vanaf de bodem hoeft op te 
bouwen, maar op een rijdende trein kan springen. Hierbij dient dan wel te worden gelet op 
de identiteit van de eigen inbreng van FOM. Als nucleus voor een coherente FOM-inbreng 
kan worden overwogen bestaande kwalitatief goede biofysicagroepen die op dit terrein 
actief zijn maar nu nog weinig FOM steun krijgen, te mobiliseren.

Parkinsonpatiënten ontwikkelen soms spontaan een oncontroleerbare 
tremor. Door elektrische stimulatie in de subthalamicus (2x5 millimeter) 
diep in het brein kan een inhibitie worden opgewekt. Na plaatsing van 
de elektroden kan dit door de patiënt zelf worden geregeld. Onlangs is 
in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (zie foto) een mobiele 
intra-operatieve MRI-scanner aangeschaft. Samen met de TU/e worden 
virtual realitytechnieken ontwikkeld om elektronische atlasinformatie 
en de pre-operatieve MRI/CT-scans en Diffusie Tensor Imaging-kaarten 
te integreren met de intra-operatieve data.
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Het gebruiken van de onderzoeksresultaten uit breinonderzoek voor commerciële toepas-
singen zijn legio. Op dit moment worden deze resultaten maar heel gedeeltelijk gebruikt in 
innovatieve toepassingen, maar dat zal over de komende decennia waarschijnlijk drastisch 
veranderen. Het zou dan ook niet moeilijk moeten zijn om de industrie voor medefinancie-
ring van dit onderzoek te interesseren. Een voorbeeld van een recent concreet initiatief is 
het project MIDAC (Minimal Invasive Diagnostics Application Center) waarin de RU, UT en 
UMC St. Radboud samenwerken met een aantal industriële partners in Oost-Nederland en 
waarvoor het ministerie van EZ en de provincie Gelderland elk een kwart miljoen euro ter 
beschikking stellen.

4.4 CONCLUSIES VOOR HET THEMA BREIN

Conclusie 4:
Fundamenteel onderzoek naar het functioneren van het brein zal tot grote 
doorbraken leiden in de komende decennia en krijgt steeds meer een exact en 
fysisch karakter. Het begrip van de werkingsmechanismen zal leiden tot inzicht in 
brein-gerelateerde ziektes, maar ook tot grip op patroonherkenning, bijvoorbeeld 
voor geautomatiseerde diagnose en begrip van lerende zelforganisatie.

Conclusie 5:
Een goede aansluiting tussen het in voorbereiding zijnde ‘Nationaal Initiatief 
Hersenen en Cognitie: from molecule to mind’, het Neuro-informatica-initiatief, 
en fysisch, wiskundig en informaticaonderzoek aan het brein moet worden 
gewaarborgd. FOM kan een belangrijke rol spelen door het fysisch onderzoek naar 
het begrijpen van de elementaire functionele mechanismen actief te stimuleren. 
Daarnaast is het van belang om met het relevante fysisch onderzoek te partici-
peren in de grote multidisciplinaire initiatieven.

 5 De fysische onderzoeks-
  gebieden en technieken 
  binnen de thema’s cel en brein
In de eerste hoofdstukken van deze verkenning is vooral vanuit de externe omgeving 
gekeken naar de uitdagende onderzoeksvragen, met name op de thema’s Cel en Brein.  
Maar ook vanuit de fysica zelf zijn er tal van vernieuwende en uitdagende vraagstellingen 
op deze thema’s. Juist in een tijd en maatschappij waarin gezondheid zo’n belangrijke rol 
speelt, moet het mogelijk zijn vanuit vele gebieden binnen de fysica, steeds in eendrachtige 
samenwerking met medici/biologen, belangwekkende bijdragen te leveren. FOM zou dit 
actief moeten bevorderen.

Binnen de thema’s Cel en Brein is een veelheid aan fysische onderzoeksgebieden en 
fysische technieken te plaatsen. Een eerste aanzet om de verbanden te leggen is weer-
gegeven in onderstaande tabel en de daaropvolgende tekst. Ter illustratie is een aantal 
voorbeelden gegeven, maar er is natuurlijk nog veel meer opwindend onderzoek gaande.
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Een flink deel van het onderzoek aan de cel en het brein speelt zich af op het niveau van 
(macro)moleculen, dus op de schaal van nanometers. 
Nanofysica en -technologie speelt in dit gebied dan ook een belangrijke rol. Een groot deel 
van de fundamentele onderzoeksvragen in de nanofysica en -technologie is ook relevant 
voor het beantwoorden van fundamentele vragen op het gebied van de cel en het brein. De 
apparatuur die ontwikkeld is en wordt voor de nanofysica kan ook voor onderzoek van de 
cel en het brein worden ingezet. Voor deze apparatuur is er een overlap met beeldvorming. 

Fysisch onderzoek of fysische techniek Cel Brein

Nanofysica en -technologie • •

Moleculaire celbiofysica • •

Biomaterialenonderzoek • •

Vloeistof- en gasdynamica • •

Stralingsfysica • •

Statistische fysica • •

Zintuigfysica  •

Neurobiofysica  •

Grootschalige data-analyse, modellering en computersimulaties • •

Beeldvorming en -analyse • •

De kracht van de inzet van 
technieken uit de nanofysica wordt 
bijvoorbeeld gedemonstreerd in een 
onderzoek van de TU Delft, waarbij 
met behulp van magnetische 
pincetten zichtbaar is gemaakt hoe 
een enkel topoisomerase-IB-enzym 
de torsie uit een enkele DNA-streng 
haalt. 
Bron: Nature 434, 671-674,  
31 March 2005
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Moleculaire celbiofysica heeft zich tot apart onderzoeksgebied ontwikkeld en is uiteraard 
zeer relevant voor onderzoek aan de cel, en voor onderzoek in het overlapgebied van de cel 
en het brein. Een voorbeeld van recent Nederlands onderzoek in deze richting is aan 
microtubuli - buisjes van eiwitten - die fungeren als pijlers en transportbanden van de 
cellen in ons lichaam. Ze groeien en krimpen voortdurend, maar onderzoekers hadden tot 
nu toe alleen een statisch beeld van de dynamica die leidt tot het moleculaire assemblage-
gedrag: stilstaande plaatjes van elektronenmicroscopen. Met optische pincetten is het nu 
mogelijk het assemblageproces op moleculair niveau dynamisch te volgen.

Biomaterialenonderzoek is ook een apart onderzoeksgebied, hoewel in Nederland niet 
groot. Dit onderzoek is belangrijk in alle gevallen waarin de cel en het brein invasief worden 
onderzocht. Overigens geeft het onderzoek naar biomaterialen, zoals coconzijde, spinrag en 
calcificatie van schelpen en dergelijke, belangrijke spin-off in technologie, bijvoorbeeld van 
sterke draden en harde oppervlakken.

Onderzoek naar vloeistof- en gasdynamica, met 
name ook stroming, vormt een essentieel element in 
het begrijpen van het functioneren van de cel en dus 
ook van hersencellen. Het gebruiken van microbellen 
als contrastmiddel in echografische beeldvorming is 
inmiddels een standaard beeldvormingstechniek. 
Onderzoek aan de wisselwerking tussen een enkele 
bel en een enkele cel opent bijvoorbeeld de weg naar 
het deponeren van medicijnen in cellen met behulp 
van ultrageluid: het belletje kan de kracht van het 
ultrageluid versterken en focusseren tot op een 
duizendste millimeter. 

Stralingsfysica vormt, soms letterlijk, een belangrijke 
bron voor het gecontroleerd toebrengen van schade 
aan (macro-)moleculen en natuurlijk ook voor 
beeldvorming, zowel anatomisch (doorlichten) als 
functioneel (bijvoorbeeld PET). Hoewel de fysica hier 
grotendeels bekend lijkt en de innovatie vooral in de 
biomedische toepassingen zit, is de interactie tussen 
langzame deeltjes en macromoleculen nagenoeg 
onbekend, terwijl het vermoeden steeds sterker wordt 
dat juist deze deeltjes verantwoordelijk zijn voor veel 
(ongewenste) stralingsschade aan weefsel. Door 
schade aan DNA-moleculen toe te brengen met 
bijvoorbeeld zware ionenstraling en de daaropvol-
gende reparatie zichtbaar te maken, bijvoorbeeld  
met fluorescerende eiwitten kunnen de reparatie-
mechanismen worden onderzocht.

Een groep aan de 
Universiteit Twente 

heeft deze wissel-
werking met hoge-
snelheidsfotografie 

kunnen vastleggen en 
een theorie ontwikkeld 
die de waarnemingen 

goed beschrijft. 
Bron: Nature 423, 153, 

8 May 2003

Schade aan DNA-moleculen toegebracht met zware 
ionenstraling en de daaropvolgende reparatie wordt hier 

zichtbaar gemaakt met fluorescerende eiwitten.
Illustratie: B. Jakob, et al., Radiat. Res. 2003
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Statistische fysica, met name bijvoorbeeld ver-uit-evenwicht statistische fysica en de fysica 
van systemen met niet heel veel maar ook niet heel weinig deeltjes, vormt nog grote 
uitdagingen in de beschrijving van fundamenteel fysische fenomenen. Het onderzoek aan 
regelnetwerken gebaseerd op een eindig aantal moleculen kent bijvoorbeeld nog vele 
nieuwe uitdagingen. Het aanpakken en oplossen van deze fundamentele fysische vragen is 
funderend onderzoek voor het begrijpen van het collectief gedrag van moleculen in cellen 
(inclusief hersencellen).

Zintuigfysica en neurobiofysica zijn gebieden die 
evident onderdeel vormen van het begrijpen van het 
brein. Deze gebieden zijn vaak voortgekomen uit 
traditionele medische fysica en biofysicagroepen.  
In 2004 is bijvoorbeeld een Vici-subsidie verleend voor 
onderzoek dat kan leiden tot het kraken van de 
neuronale codes van het auditief systeem. In 2005 is 
een Vici-subsidie verleend voor onderzoek naar het 
multi-schaalmechanisme van het visueel systeem.

Grootschalige data-analyse is in sommige gebieden 
van fysisch onderzoek, zoals elementaire deeltjes-
fysica, al gemeengoed en wordt daar verder ontwik-
keld. In de bio-informaticavariant zal grootschalige 
data-analyse een cruciale rol gaan spelen in het 
combineren en analyseren van experimentele 
gegevens op het gebied van de cel en het brein.  
Zo komt men tot modellen, die vervolgens weer hun 
eigen rekenbehoeften creëren. Hier is synergie 
mogelijk zowel in het gebruik van apparatuur (zoals 
met het GRID), als in het delen van algoritmes en 
methoden. Ook data-mining van de enorme medische 
beelddatabanken in ziekenhuizen behoort tot de 
mogelijkheden. Immers, tachtig procent van de 
Nederlandse ziekenhuizen slaat alle beelden digitaal 
op, 10-15 Terabyte per jaar per ziekenhuis, gedurende 
10 jaar.

De vorm van de oorschelp blijkt een 
verrassende functie te vervullen bij de 
lokalisatie van geluid, zodat ook 
mensen die aan één oor doof zijn de 
bron van geluid goed kunnen loka-
liseren. 
Illustratie: www.mbfys.ru.nl/~johnvo/

GRID-computing zal in de toekomst een grote bijdrage 
kunnen leveren aan de gezondheidszorg. Nu al zijn wereld-
wijd meer dan honderd centra met significante rekenkracht 
met elkaar verbonden in één virtueel systeem. Dit aantal zal 
in de toekomst waarschijnlijk snel toenemen.
Bron: goc02.grid-support.ac.uk/googlemaps/lcg.html
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Beeldvorming en -analyse zijn essentiële gereedschappen voor fundamenteel onderzoek 
aan zowel de cel als het brein. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen anatomische 
beeldvorming, zoals Röntgenfoto’s, MRI, CT en ultrasound, en functionele beeldvorming, 
zoals bijvoorbeeld PET en fMRI. Deze twee invalshoeken, anatomisch en functioneel,  
worden al systematisch gecombineerd (bijvoorbeeld in PET-CT). In relatie tot medische en 
biologische beeldvorming en beeldanalyse zijn zowel fundamenteel fysisch onderzoek te 
voorzien als state-of-the-art apparatuur en methodologische ontwikkelingen. Deze laatste 
zijn inzetbaar voor zowel medisch/biologisch als voor fundamenteel fysisch onderzoek.

Recent heeft NWO haar strategie 2007-2010 gelanceerd. ‘Systeembiologie’, ‘hersenen en 
cognitie’ en ‘nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg’ zijn in dat strategisch plan 
thema’s waarop NWO de komende jaren wil inzetten. Het fysisch onderzoek dat wij 
voorzien binnen de thema’s Cel en Brein vindt verder nog aansluiting bij de thema’s 
‘dynamica van complexe systemen’, ‘gebruik van nanowetenschap en -technologie’ en 
‘kennisbasis voor ICT-toepassingen’. Inzet van het Nederlandse natuurkundeonderzoek op 
de thema’s Cel en Brein vervult daarmee een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken 
van de NWO-strategie. De relatief nieuwe opleidingen Biomedische Technologie en Biomedi-
sche Wetenschappen in Nederland trekken op dit moment veel studenten, die daar de beide 
talen van levenswetenschappen en technische wetenschappen/natuurkunde leren spreken.

5.1   CONCLUSIES VOOR INZET VAN DE FYSISCHE ONDERZOEKSINSPANNING 
VOOR MEDISCH-BIOLOGISCH ONDERZOEK EN TOEPASSINGEN 

Conclusie 6:
De informatie-uitwisseling tussen medici en biologen aan de ene kant en fysici 
aan de andere kant is in veel gevallen niet optimaal. Oplossingen voor betere 
informatie-uitwisseling en daadwerkelijke samenwerking moeten worden 
gevonden, op bestuurlijk niveau, maar met name op het uitvoerend niveau  
(‘de werkvloer’). Het begrijpen van elkaars taal en cultuur is hierbij cruciaal.  
Een stimuleringsprogramma met bijvoorbeeld ZonMw naar analogie van het 
succesvolle ALW/FOM-programma Fysische Biologie biedt daartoe uitstekende 
kansen.

Functioneel MRI-beeld van de hersenen. De rode gebieden 
waren actief bij het onthouden van visuele informatie, de 
groene gebieden waren actief bij het zich herinneren van 
die informatie. De gele gebieden waren actief voor beide 
acties.  
Illustratie: Stanford Medicine Magazine, Fall 2005
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Appendix A: Wat vooraf ging aan 
deze verkenning
RESULTATEN VAN DE VOORVERKENNING
Het voorverkenningsrapport is opgesteld door prof.dr. S. de Jong en dr. J. van Haaren.  
Zij hebben geïnventariseerd wat de slaagkans is om in de periode februari-mei 2006 te 
komen tot een goed beargumenteerde korte verkenning van de vraag: Zijn er met betrek-
king tot het thema gezondheid mogelijkheden een of meer interessante multidisciplinaire 
onderzoeksprogramma’s (met derden) te formuleren met daarin substantiële fundamentele 
fysische vraagstelling, c.q. een significante technisch-fysische uitdaging?  

In deze voorverkenning is een zevental onderzoeksthema’s naar voren gebracht, waar bij elk 
een motivatie is gegeven over de relevantie voor het thema gezondheid en het mogelijke 
fundamentele fysisch onderzoek. In de kick-off meeting van 9 februari 2006 zijn die onder-
werpen herschikt in een vijftal:
1.  Fysische systeembiologie;
2.  Nano-diagnostische tools en therapie;
3.  Brein en neurologisch systeem;
4.  Bio-compatibele materialen;
5.  Bundeltherapie en -diagnostiek.
Voor elk van deze onderwerpen zijn opwindende ideeën geopperd voor medische toepassin-
gen en fundamenteel fysisch onderzoek tijdens de bijeenkomst. Deze vijf thema’s zijn 
initieel als uitgangspunt genomen in deze verkenning. In tweede instantie bleek een 
herschikking in twee meer overkoepelende thema’s meer voor de hand te liggen. Deze 
thema’s Cel en Brein worden in dit rapport in meer detail beschreven.

OPDRACHT VAN HET UITVOEREND BESTUUR VAN FOM
De opdracht die het Uitvoerend Bestuur van FOM (UB) heeft gegeven aan de verkennings-
commissie heeft als centrale vraag: 
Op welke onderwerpen binnen het thema ‘gezondheid’ zijn, geïnspireerd door vragen vanuit de 
samenleving, industrie en/of andere wetenschapsgebieden, een of meer multidisciplinaire onderzoeks-
programma’s te formuleren met daarin een substantiële fundamentele fysische vraagstelling c.q. een 
significant technisch-fysische uitdaging?
Het UB heeft de verkenningscommissie gevraagd de op te nemen onderwerpen goed te 
onderbouwen, waarbij belangrijke aspecten zijn:
- een duidelijke articulatie van de externe vraagstelling vanuit de samenleving, industrie 

en/of andere wetenschapsgebieden;
- een heldere fundamenteel-fysische vraagstelling, c.q. een significante technisch-fysische 

uitdaging;
- de aantoonbare interesse van partners buiten de fysica, zowel uit andere wetenschapsge-

bieden als uit de industrie;
- de aanwezigheid van ‘ondernemers’, onderzoekers die hun nek willen uitsteken om als 

voortrekker een onderwerp in een later stadium uit te gaan werken.
Als eindproduct van de verkenning heeft het UB om een rapportage gevraagd voor  
15 juni 2006.
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Appendix B: Verantwoording opzet 
van de verkenning
GERAADPLEEGDE SCHRIFTELIJKE BRONNEN
 1. ‘De kennisraffinaderij, cognitiewetenschappen in Nederland’, eindrapport van de 

verkenningscommissie cognitiewetenschappen van de KNAW, maart 1997;
 2.  ‘Voorstudie verkenning Cognitie’, KNAW-voorstudiecommissie verkenning cognitie-

wetenschappen, 4 april 2006 en de feedback daarop van de KNAW-Commissie voor 
Cognitiewetenschap van 30 mei 2006, rapport te verschijnen eind augustus 2006;

 3.  ‘De Appel van Newton, Nieuwe mogelijkheden voor natuurkundig onderzoek van 
levende materie’, KNAW-verkenningscommissie natuurkunde van levende materie,  
C.W.J. Beenakker et al., 2003;

 4.  Notitie ‘IOP Programma BioMedische Technologie’, Eindhoven, 7 maart 2005;
 5.  FOM-focusnotitie ‘Fysica van Levensprocessen’ zie  

http://www.fom.nl/live/onderzoek/onderzoeksgebieden/fl/fl.pag;
 6.  ‘Nanomedizin, Innovationpotenziale in Hessen fur Medizintechnik und  

Pharmazeutische Industrie’, dr. V. Wagner en dr. A. Zweck,  
www.hessen-nanotech.de en www.hessen-biotech.de;

 7.  Informatie van de KNAW-verkenning Biowiskunde is te vinden op  
http://www.knaw.nl/cfdata/publicaties/detail.cfm?boeken__ordernr=20061047;

 8.  ‘Nationaal Research Initiatief Brein en Cognitie, from molecule to mind’, P. Hagoort et 
al., mei 2006;

 9.  ‘Leer het brein kennen’, NWO-commissie Hersenen en Leren, J. Jolles et al.,  
28 februari 2005;

 10.  ‘Beelden van het brein’, M. Doorn, 25 januari 2005;
 11.  ‘Dynamica van biomoleculen’, T. Schlathölter en R. Hoekstra, 24 mei 2006;
 12.  ‘Onderzoek medische beeldvorming op het KVI’, P. Dendooven, H. Löhner en  

S. Brandenburg, 1 juni 2006;
 13.  Programmadocumentatie over FOM-programma’s 14, 27, 49, 51, 56, 60, en 90.
 14.  Neuroinformatica: http://www.neuroinformatics.nl/
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