
COMMERCIËLE BIJLAGE
DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN NRC

Leidenkennisstad

Sterrewacht Leiden

Het nieuwe Naturalis
pagina 11

Ontdekt!
300.000 nieuwe sterrenstelsels
pagina 7

Innovatiedistrict  
van de toekomst
pagina 9

Interviews

Jessica Kiefte-de Jong
hoogleraar 

Leefstijlgeneeskunde  
pagina 3

Jan Dirk de Jong
lector Jeugdcriminaliteit 

pagina 4

Andrea Evers
winnaar Stevinpremie 

pagina 5



2  Kennisstad Leiden 

In 2019 vieren we het leven van Rembrandt van Rijn en de 444ste 
verjaardag van de Universiteit. De beroemdste student van Leiden, 
Rembrandt van Rijn als metafoor voor talentontwikkeling.

Een virtuele 
coach die nog 
elegant is ook
 

ontwikkelt zich in Leiden
Talent
Want een meester was hij. Maar hij was ook een 
leerling. Geboren in 1606 in Leiden leerde hij 
hier, in deze stad, zijn talent ontwikkelen. Door te 
experimenteren, de stad als decor te gebruiken, 
gezichten en uitdrukkingen te oefenen, met licht  
en donker te spelen.

Ook leerde hij hier te innoveren, handelen en 
ondernemen. In die tijd, de Gouden Eeuw, 
was Leiden een voorname stad, waar in 1575 
de Universiteit werd opgericht. Leiden was een 
broednest van aanstormend talent. Denk alleen 
maar aan Jan Lievens, Jan Steen en Gerrit Dou.

Nog altijd is Leiden een stad van cultuur en 
kennis. Een stad waar talent de ruimte krijgt zich 
te ontplooien. Waar de wetenschap met de 
Universiteit, het Leids Universitair Medisch Centrum 
en het Leiden Bio Science Park tastbaar is.  

Waar studenten onderdeel  zijn van de 
kenniscultuur, van Universiteit, Hogeschool 
tot MBO. De stad met het grootste 
biodiversiteitscentrum van Nederland, 
Naturalis. 

En vergeet de cultuur niet. Met meer 
dan dertien musea, veelal ontstaan uit de 
verzamelwoede van wetenschappers die 
doceerden aan de Universiteit (denk aan Lorentz, 
Einstein, Scaliger, Boerhaave), en drieduizend 
monumenten gaan cultuur en wetenschap hand in 
hand. Deze bijlage laat de ontwikkelingen van nu 
en van de toekomst zien. Want Leiden is nog altijd 
dat broedplaats van aanstormend talent.  
Hier worden vandaag de ontdekkingen van 
morgen gedaan!

          leiden.nl

Je rookt. Je beweegt te weinig. Dan kun je 
baat hebben bij een virtuele coach, zegt 
Niels Chavannes, hoogleraar e-Health 
Toepassingen bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC).

Afgelopen zomer kreeg een landelijk consortium met 
daarin LUMC en National e-Health Living Lab (NeLL), 
twee miljoen euro voor het Perfect Fit project. Met 
het geld ontwikkelt het consortium onder leiding 
van Niels Chavannes een virtuele coach die mensen 
gaat ondersteunen bij het aanleren van een gezonde 
levensstijl om zo het risico op hart- en vaatziekten  
te verminderen.

Chavannes: ‘De virtuele coach kent jou en je 
gewoonten. Hij spreekt je aan op een manier die bij jou 
past, streng of voorzichtig bijvoorbeeld. Hij komt in de 
vorm van tekstberichten, avatars of hij spreekt tegen je.’

Een simpel elektronisch recept, een personal coach 
via de mobiele telefoon, het meten van de eigen 
bloeddruk, een zorgrobot. Het valt allemaal onder 
e-health. Niels Chavannes is naast hoogleraar ook 
huisarts. Hem gaat het vooral om alledaagse zorg.  
‘Ik denk bij e-health bijvoorbeeld aan thuisarts.nl,  
een website met betrouwbare en onafhankelijke 
informatie van uw arts.’

Wie denkt dat e-health alleen voor vijftig-minners 
is bedoeld, heeft het mis. ‘Uit onderzoek onder de 
gebruikers van thuisarts.nl blijkt dat een groot deel 
van hen zeventig jaar of ouder is. Logisch, want zij 
zijn veelgebruikers. Ze willen niet voor ieder pijntje 
naar de huisarts, want daar zijn ze deze week al twee 
keer geweest. En ze willen betrouwbare info’, aldus 
Chavannes.

E-health is volgens hem belangrijk, want het verhoogt 
de mate van zelfstandigheid van burgers. Daarbij 
moeten de kosten in de gezondheidszorg omlaag,  
en daar kan e-health aan bijdragen. In de vorm van het 
Perfect Fit project bijvoorbeeld. Chavannes : ‘Je moet 
het zien als een elegante manier om iemand de goede 
kant op te duwen.’                   

Longaanval  Met behulp van kunstmatige 
intelligentie voorspelt een wiskundig model het risico 
op een longaanval. Het model is gekoppeld aan 
behandeladviezen, zoals meer luchtwegmedicatie 

of het doen van  ademhalingsoefeningen. 
Zorgverleners kunnen de adviezen 
afstemmen op de persoonlijke situatie van 
de patiënt. Te gebruiken op smartphone  

of tablet.

Eigen coach  Online behandelprogramma 
helpt mensen met een chronische aandoening in het 
omgaan met hun ziekte. Deelnemers krijgen  

een eigen coach die hen helpt bij het opstellen 
van persoonlijke doelen, het samenstellen 

van een persoonlijk behandelprogramma 
en het bereiken en vasthouden van  
die doelen. 

Depressiviteit  Digitale poli voor mensen met 
depressieve klachten. Via een app kunnen patiënten 
bellen, chatten en videobellen met hun psycholoog of 

soms psychiater. Ook kunnen ze gevoelens, 
doelen en gedachten registreren.  
De behandelaar kijkt mee. Is nog een studie 
maar de eerste indrukken zijn positief.

Chronische ziekten  Helpt gebruikers in 
het omgaan met de psychische en/of psychosociale 
gevolgen van chronische ziekten. Wil hun levensstijl 

veranderen en is bedoeld voor zowel 
patiënten als hun partners en mantelzorgers. 
Bestaat uit acht online-sessies met onder 
meer thuiswerkopdrachten, oefeningen  

en educatie.

                  nell.eu

Gezondheidsapps

http://leiden.nl
https://nell.eu
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Hoogleraar Jessica Kiefte-de Jong  
doet onderzoek naar voeding 
en leefstijl, onder meer bij  
risicogroepen. ‘Met al die  
pizzatenten en shoarmazaken  
wordt een gezonde keuze je niet 
makkelijk gemaakt.’  

Met haar zesendertig jaar is Jessica Kiefte-de Jong een van de 
jongste hoogleraren bij het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). Population health heet haar leerstoel, waarbij extra 
aandacht wordt besteed aan levensstijl en levensloop. 

Onlangs deed ze namens LUMC Campus Den Haag, Leiden 
University College en GGD Haaglanden onderzoek naar 
voedselarmoede in Haagse achterstandswijken, die zij trouwens 
liever aandachtswijken noemt. 
 
In deze aandachtswijken kampen de bewoners met veel 
verschillende problemen, ook op het gebied van voedsel. Vaak is 
er sprake van schulden. Dan is een  gezonde maaltijd niet alleen 
onbetaalbaar, maar staat het hoofd ook naar andere zaken.

Honger lijden
Regelmatig staat de ouder er alleen voor. Dan is er sprake van 
tijdgebrek. ‘Een alleenstaande ouder moet én werken én opvoeden 
én voor het huishouden zorgen. Een gezonde maaltijd schiet erbij 
in.’ En dan heeft Kiefte-de Jong het nog niet eens gehad over de 
voedselomgeving in deze wijken, want met de vele pizzatenten, 
shoarmazaken en snackbars om je heen wordt een gezonde keuze 
ook niet makkelijk gemaakt.    

In totaal spraken Kiefte-de Jong en haar onderzoeksteam met 250 
Haagse gezinnen over hun financiële situatie. In hoeverre is deze 
van invloed op hun eetgedrag? Een kwart van de ondervraagden 

antwoordde uit financiële nood wel eens een 
maaltijd over te slaan; 10 procent van de gezinnen 
die kampten met voedselarmoede zei af en toe zelfs 
honger te lijden of een dag niet hebben kunnen 
eten.

Zonder aanvullende maatregelen raakt de 
gezondheid van zulke gezinnen in de problemen. 
Daarom doen hoofdonderzoeker Kiefte-de Jong 
en promovenda Laura van der Velde een aantal 
aanbevelingen aan overheid en hulporganisaties. 
Richt je eerst op de eenoudergezinnen in de 
aandachtswijken, want zij hebben de meeste 
hulp nodig. Laat de voedselbank niet de enige 
optie zijn, maar organiseer ook andere activiteiten 
om bewoners met elkaar te verbinden wanneer 
er voedseltekort is. Let op bij het afgeven van 
vergunningen voor nog meer fastfood zaken.
 
En dan heeft de hoogleraar zelf ook nog wel een 
paar ideeën. Verklein de prijsverschillen tussen 
verse producten enerzijds en snacks en kant en 
klare-maaltijden anderzijds. ‘Die BTW verhoging op 
groenten en fruit helpt hier niet in mee.’ Laat winkels 
de gezonde en ongezonde keuzes anders in de 
schappen neerleggen, en niet alleen gezond eten in 
de hoek voor gezond eten uit te stallen. ‘Onderzoek 
heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat als gezond naast 
ongezond ligt, en het liefst op ooghoogte, mensen 
vaker voor gezond kiezen.’ Maar bovenal moeten er 
oplossingen op maat komen. ‘Simpelweg adviseren 
dat ze gezonder moeten gaan leven, helpt niet bij 
deze specifieke gezinnen.’

Kwetsbare gezinnen  
Naast oplossingen op maat moet de hulp ook 
op het juiste moment worden aangeboden. En 
dat geldt niet alleen voor kwetsbare gezinnen. 
Er zijn momenten waar mensen meer open staan 
voor gezond leven, voor een verandering van 
hun levensstijl. Bijvoorbeeld als het ouderschap 
zich aandient, men met pensioen gaat of ziek is 
geweest.   
 

Gezond leven   
moeilijker dan je denkt

Eet gezond: vooral plantaardig  
en beperk suikerrijke dranken  
en alcohol.

Blijf actief (minstens 2,5 uur  
bewegen per week) en zoek  
de buitenlucht op.

Ontspan en slaap voldoende: 
regelmatig je scherm uitdoen  
helpt hier ook goed bij.

Sta minstens wekelijks stil bij  
wat je echt belangrijk vindt  
in het leven.

1

2

3
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4 Tips  
om gezond(er) te leven

Met een prestigieuze Dekkerbeurs van de 
Hartstichting gaat de hoogleraar die momenten 
onderzoeken, met onder andere vragenlijsten 
en interviews. Om vervolgens deze momenten 
te herkennen en te begrijpen, zodat er door 
gezondheidsprofessionals op het juiste moment 
en door middel van de juiste toon gerichte 
leefstijladviezen gegeven kunnen worden.

Daarvoor gaan Kiefte-de Jong en haar team hart-
patiënten volgen, als ze weer uit het ziekenhuis 
zijn. Hoe kijken ze aan tegen wat zij hebben 
meegemaakt? Hoe beïnvloedt dit hun motivatie 
om gezonder te gaan leven? Gaan ze daadwerkelijk 
meer bewegen? Stoppen patiënten met roken – om 
daarna weer te beginnen? En waar komt dat door?
‘Uiteindelijk willen we inzicht krijgen in hoe mensen 
het beste te ondersteunen in gezond gedrag, 
om zo op termijn bij te dragen aan een optimale 
gezondheid.’
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Jeugdcriminelen aanpakken? 
Boosheid  
met liefde werkt

Jan Dirk de Jong is lector Aanpak Jeugdcriminaliteit op  
Hogeschool Leiden. Hij onderzoekt de kracht van verbondenheid.

De methoden van de lector zijn op z’n minst onorthodox. Jarenlang bezocht Jan Dirk  
de Jong voor  zijn onderzoek achterstandswijken, om daar met jongeren te spreken.  
Nu is hij lector Aanpak Jeugdcriminaliteit op Hogeschool Leiden en laat hij 
politieagenten, hulpverleners en voormalige jeugdcriminelen in zijn lessen vertellen.  
Die laatsten zijn belangrijke ervaringsdeskundigen, zegt hij. 

U haalt risicojeugd naar Hogeschool Leiden? ‘Ja, want zo 

komen mijn studenten in aanraking met straatcultuur vóór ze in de sector aan het werk gaan. 
Vanuit het lectoraat geven we veel aandacht aan de achtergronden van jeugdcriminaliteit, 
de analyse en aanpak van jeugdproblematiek en de attitude van toekomstige professionals. 
Daarin ligt de nadruk op vernieuwende inzichten over het maken van verbinding.’

U noemt deze 
methode ‘boosheid 
met liefde’? ‘Die term heb ik 
opgetekend in het veld. Hij betekent 
dat een hulpverlener er ís voor de 
probleemjongere. Hij bepaalt de 
grenzen voor je, schetst de gevolgen 
als je deze overschrijdt, wordt boos 
als je het verpest. Maar je kunt hem 
ook vertrouwen en er zeker van zijn 
dat hij er is, op de momenten dat je 
hem of haar nodig hebt.’

En, werkt het? 
‘Verbondenheid zorgt dat wat werkt, 
ook werkt. Sommige gemeenten 
kampen met een aantal probleem-
gezinnen. Alle betrokken partijen 
weten vaak wie het zijn, en toch 
is er niemand achter de voordeur 
geweest. Deze mensen vragen 
namelijk zelf niet om hulp. En dan 
blijkt doorgaans een bepaalde 
jongerenwerker, straatcoach 
of medewerker van een kleine 
zorginstelling wel contact te krijgen 
met deze gezinnen. In de bejegening 
doen zij dus blijkbaar iets bijzonders.’

Is het effect van 
verbinding te meten?
‘Samen met sociaalpsycholoog 
Adriaan Denkers heb ik een 
vragenlijst ontwikkeld, mijn studenten 
en collega-lector Hendrien Kaal 
hebben daarbij geholpen. Twintig 
vragen, voorzien van illustraties. We 
vragen naar je leefstijl, je vrienden, 
je plaats in de groep. Voel je je 
gezien en gehoord? We vragen naar 
je hulpverleners. Vertrouw je hen? 
Kortom, wat vind je van je groep, je 
gedrag, je hulpverlener?

We deden altijd onderzoek naar 
wat werkt: welke regels, welke 
toepassingen. Nu vragen we ook: 
wie werkt. Is je hulpverlener er op 
momenten dat het er toe doet? Op 
momenten dat het er niet toe doet, 
waardoor hij je vertrouwen wint?  
Inmiddels is deze vragenlijst aan 
circa duizend vmbo-leerlingen 
voorgelegd. Momenteel 
wordt de vragenlijst ook in een 
jeugdgevangenis voorgelegd.’

Welk onderzoek 
doen uw studenten? 
‘Dat verschilt. Laura Veerman 
bijvoorbeeld, afgestudeerd 
toegepaste psychologie, deed 
onderzoek bij het Netwerk 
Amsterdamse Helden, rolmodellen 
die activiteiten voor jongeren 
opzetten. Op basis van haar 
onderzoek schreef ze een advies 
met aanbevelingen voor optimale 
ondersteuning van de helden. 
Haar aanbevelingen werden direct 
overgenomen. Student Mahir 
Abdalla maakte ’s nachts metro’s 
schoon en ging dan direct door 
naar college. Hij liep stage bij 
Multi Plus Zorg, dat zich richt op 
verblijfplaatsen en dagbesteding 
voor moeilijk bereikbare jongeren. 
Hij werkt inmiddels bij de 
organisatie.’

Welke rol speelt het 
kenniscentrum? 
‘Om de wisselwerking tussen 
onderzoek, onderwijs en werkveld 
te stimuleren, hebben de vijf 
faculteiten van de Hogeschool 
ieder een kenniscentrum. Ik maak 
deel uit van de faculteit Sociaal 
Werk & Toegepaste Psychologie, 
de acht lectoraten binnen deze 
faculteit werken samen in het 
kenniscentrum Samen Redzaam. 
Het kenniscentrum richt zich op 
innovaties in het sociaal domein.’

Bent u zelf van de 
straat? ‘Integendeel. Mijn 
ouders hebben gestudeerd, ik 
ging naar het gymnasium. Tijdens 
mijn studie sociologie werd ik 
gevraagd onderzoek te doen naar 
de Marokkaanse rellen uit 1998, 
in Amsterdam West. Samen met 
een oudere onderzoeker ging ik 
op pad. We hadden een ietwat 
hautaine houding van: wij doen 
het onderzoek, jullie leveren 
ons twintig respondenten, dan 
schrijven wij een rapport en wordt 
jullie leven beter. Nou, voor we het 
wisten, waren we weer op weg 
naar huis. Dus nee, van de straat 
ben ik niet. Mijn eigen lessen op 
het gebied van bejegening heb 
ik echt door schade en schande 
moeten leren.’

Verbinding maken 
met een 
jeugdcrimineel? ‘Dat is 
belangrijk. Een jongere bijvoorbeeld, 
had een sportmedewerker bedreigd 
waarna de jongen uit de activiteit 
was gezet. Met een andere 
jongerenwerker kom ik hem tegen 
op straat. De man roept de jongen 
bij zich: ‘Jij gaat niemand uitschelden 
en bedreigen. Je moet je excuses 
maken’. De jongen zegt: ‘Ik zal sorry 
zeggen’. De man vraagt waarom de 
jongen zo doet. De jongen zegt geen 
voetbalschoenen te hebben en geld 
om ze te kopen. De man heeft nog 
        een paar liggen en geeft deze 
             aan de jongen. Maar hij zegt 
                 óók dat de jongen die 
                    excuses daadwerkelijk 
  moet maken. Zo heeft hij 
                       hem gecorrigeerd én 
      verbinding  gemaakt.’  

         Dat klinkt 
                    heel soft.  
                ‘Dat is het niet. 
              Natuurlijk, die  
      jongens moeten zich 
    leren gedragen en 
                      moeten hard worden 
  aangepakt als ze dat 
                  niet doen. Maar met alleen 
                hard aanpakken komen we 
           er niet. Ik zeg dan: wil je gelijk 
       hebben of wil je dat de situatie 
       verbetert? Politieagenten, 
       hulpverleners, ze zullen eerst 
       contact moeten maken. 
       Connection before correction.’

Taco van der Eb
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Werkt het ook andersom?  ‘Jazeker, dan  
heet het nocebo. Het blijkt bijvoorbeeld dat als patiënten 
de bijsluiters tot in de kleine letters lezen, de kans groter is 
dat zij de beschreven bijwerkingen ook echt krijgen.  
De behandeling door de arts kan ook zo’n effect sorteren.  
 
 

Zegt een arts bijvoorbeeld bij een prik ‘dit gaat even pijn 
doen’, dan ervaart de patiënt meer pijn dan wanneer de 
arts een geruststellende opmerking maakt.’

Wat betekent de Stevinpremie voor u?
‘Ik vind het belangrijk dat ons onderzoek zo veel mogelijk 
impact heeft en de Stevinpremie vergroot de impact.  
We hebben hier een groot aantal promovendi, die zowel 
fundamenteel als toegepast onderzoek doen; hun 
onderzoeken kunnen het verschil maken. Daarnaast 
wil ik met hulp van de Stevinpremie de mogelijkheden 
voor interdisciplinair onderzoek stimuleren. Dat gaan 
we doen door samen te werken met collega’s uit andere 
wetenschapsgebieden, maar ook met kunstenaars en 
maatschappelijke partners. Net als kunstenaars zijn 
wetenschappers doorgaans creatieve geesten, die mijns 
inziens veel van elkaar kunnen leren. Ten slotte wil ik de 
Stevinpremie benutten om het grote publiek bij de 
wetenschap te betrekken. Zo ontwikkelen we momenteel 
een platform waar mensen eigen ervaringen met placebo-
effecten vertellen.’ 

De Leidse universiteit valt vaak in de 
prijzen. Hoe kan dat?  ‘Onderzoekers aan 
Universiteit Leiden verbinden fundamenteel onderzoek 
vaak aan maatschappelijke toepassingen. Ons onderzoek 
kan daardoor relatief snel worden aangewend. Daarnaast 
worden we in de inhoud van ons onderzoek vaak vrij 
gelaten, waardoor er veel ruimte ligt voor creatieve 
onderzoekers. Dat vrijheidsprincipe is een intrinsieke 
Leidse waarde, een waarde die veel vrijdenkers naar onze 
universiteit trekt. Daarom, denk ik, doet Leiden het zo goed 
bij persoonsgebonden onderzoekssubsidies.’ 

‘Gezondheidszorg moet zich niet alleen op het lichaam 
richten, maar de hele persoon en omgeving meenemen. 
Het onderzoek van Andrea Evers naar placeboeffecten 
kan daarbij helpen. Dat onderzoek blijft niet onopgemerkt, 
gezien de reeks subsidies en prijzen die Evers, tevens 
hoofd van de afdeling  Gezondheids-, Medische-  en 
en Neuropsychologie van het LUMC, voor haar 
interdisciplinair onderzoek krijgt. Dit voorjaar werd bekend 
dat ze de winnaar is van de Stevinpremie van 2,5 miljoen 
euro voor ‘wetenschappers die een bijzonder succes 
hebben behaald op het gebied van kennisbenutting voor 
de samenleving’. 

Waarom moet de geneeskunde zich 
ook op de persoon richten?  ‘Ondanks 
onze technologische vooruitgang lijdt een groeiend aantal 
Nederlanders aan een chronische ziekte. Als we niets doen, 
lijdt veertig procent van hen in 2030 aan een chronische 
ziekte zoals diabetes. De gezondheidszorg richt zich tot 
nu toe vooral op het lichaam en minder op het gedrag van 
een persoon. Dat is onterecht. We moeten niet alleen het 
medicijn centraal stellen, maar ook de mens, de arts, de 
context.’

Wat moet er veranderen?  ‘Laten we alleen al 
eens kijken naar de verwachtingen van de patiënt. Die zijn 
namelijk te beïnvloeden. Oogt de wachtkamer vriendelijk? 
Is de ontvangst hartelijk? Is de arts positief gestemd over de 
behandeling? Heeft de patiënt zelf goede verwachtingen? 
Heeft hij vertrouwen in het ziekenhuis? Dat alles heeft 
invloed op de uitkomst van de behandeling.’

Dus je gedachten kunnen je beter 
maken?  ‘Zo makkelijk is het natuurlijk niet. En een 
arts moet de situatie ook zeker nooit beter voorstellen 
dan deze is. Maar een arts moet wel de tijd nemen, voor 
angsten, vragen en zorgen. Om uit te leggen waarom de 
behandeling of het medicijn gaat werken. Want dat draagt 
bij aan het herstel. Naast medicijnen hebben gedrag en 
gedachten óók invloed op gezondheid en ziekte.’ 

U doet ook onderzoek naar het 
placebo-effect. Dan denkt men al 
snel aan een neppil.  ‘Een placebo is het 
geheel van verwachtingen dat op zichzelf een lichamelijke 
of emotionele reactie veroorzaakt. Een chemische 
reactie in de hersenen die enkel is gebaseerd op onze 
verwachtingen. En het werkt. Ja, ook als de patiënt wéét 
dat het om een placebo gaat. Verwacht het lichaam een 
bepaalde stof aan te maken, dan kan het op een gegeven 
moment daadwerkelijk die stof gaan aanmaken. Op die 
manier kun je het lichaam conditioneren.’

Hoe dan?  ‘Je kunt het immuunsysteem trainen 
om in reactie op een medicijn zelf bepaalde stoffen 
aan te maken. Een voorbeeld: onderzoekers hebben 
allergiepatiënten een tijd lang tegelijk met hun anti-allergie 
medicijn een specifiek drankje laten drinken. Vervolgens 
gaven ze alleen het drankje. En wat bleek? De hersenen 
hadden geleerd om in reactie op het drankje zelf de 
ontstekingsremmende stof te produceren, vergelijkbaar 
met de hond van Pavlov die bij het horen van een bel 
speeksel produceerde omdat hij voedsel verwachtte. 
Dat betekent niet dat allergiepatiënten geen medicijnen 
meer hoeven te slikken, maar wellicht op de lange termijn 
wel dat de dosering naar beneden kan, met hulp van dit 
conditioneringsprincipe.’

Andrea Evers is hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de 
Universiteit Leiden. Ze won dit jaar de Stevinpremie, samen met 
de Spinozaprijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding 
in Nederland. 

Taco van der Eb

Beter worden?

   Een 
placebo 
   helpt
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Plastic De Universiteit Leiden bestaat 444 jaar en dat wordt gevierd. Onder andere 
door wetenschappelijk onderzoek te verrichten met de inwoners van de stad. Meedoen? Dat kan 

met het Citizen Science Project van de Universiteit Leiden. Met een app kan iedereen helpen 
meten waar het plastic afval in de Leidse grachten terechtkomt. 

De (open) vuilniszakken naast de container, de menukaarten van het terras, confetti en 
bekertjes van feestjes bij de gracht, en de plastic tasjes van de markt. Hoeveel van dit plastic 

stroomt er eigenlijk door onze grachten en rivieren en hoeveel hiervan bereikt de zee?  
Word plastic spotter en onderzoek samen met wetenschappers van het Citizen Science Lab,  

de Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, Universiteit Zürich en TNO hoeveel plastic  
er door jouw gracht, sloot of kanaal stroomt. 

 

Meer info op plasticspotter.nl

3 Oktober  Op 3 oktober 1574 vluchtten de Spanjaarden uit hun stellingen 
 rond Leiden en kwam er een einde aan het beleg van Leiden. Vier maanden later,  

op 8 februari 1575, schonk Willem van Oranje de stad een universiteit als dank voor het 
doorstaan van het Spaanse beleg. Ieder jaar viert de stad uitgebreid dat einde  

van het beleg (Leidens Ontzet), en sinds een paar jaar organiseert de Universiteit Leiden  
de 3 October University op deze dag. 

Dit jaar zijn er vier presentaties voor kinderen (en hun ouders en andere belangstellenden)  
met  onder meer: promovendus cognitieve psychologie Tom Roth vertelt hoe dieren  

verliefd kunnen worden, professor Ignas Snellen leert je hoe je buitenaardse werelden kunt 
ontdekken en Anne Schulp, de onderzoeker van Naturalis die enkele jaren geleden de resten  

van een enorme T. rex in Noord-Amerika (‘Trix’ staat inmiddels in Naturalis zelf) vond,  
vertelt hoe je een dinosaurus opgraaft.

3 October University, 3 oktober 2019 van 12 tot 15 uur, Van der Werfpark, Leiden. 

Wie is Ewine van Dishoeck?  Ewine van Dishoeck (1955) studeerde in 1980 summa 
cum laude af in de scheikunde, in Leiden. In 1984 promoveerde zij in Leiden, in de sterrenkunde, cum 
laude. Na omzwervingen via Harvard, Princeton en Caltech kwam ze naar Leiden terug. In 1995 
werd Van Dishoeck hoogleraar in de moleculaire astrofysica. Sindsdien onderzoekt zij de ijle ruimte 
tussen de sterren, de zogeheten interstellaire wolken van gas en stof die de geboorteplaatsen zijn 
van planeten en sterren. De uitkomsten geven richting aan de vraag of er leven mogelijk is op andere 
planeten.

In 2018 won ze de prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica van de Noorse Academie van Wetenschappen 
en Letteren, ook wel de Nobelprijs voor astrofysica genoemd. Sinds vorig jaar is ze president van de 
Internationale Astronomische Unie, die dit jaar honderd jaar  bestaat. 

De Leidse Aratea, bruikleen 
Universiteitsbibliotheek Leiden.

Van de maantekeningen van Galileo via  de stomme film Voyage dans 
la lune van filmpionier Georges Méliès naar de planetenprenten van 
kunstschilder en astronoom Trouvelot. De hemel inspireert al eeuwen-
lang artiesten en kunstenaars. Dat bracht Rijksmuseum Boerhaave op 
de tentoonstelling Kosmos: Kunst & Kennis, een expositie waar kunst en 
wetenschap zich buigen over de vraag ‘waar komen wij vandaan?’ 

Directeur Amito Haarhuis van Rijksmuseum Boerhaave vroeg de 
vermaarde Leidse hoogleraar Ewine van Dishoeck als gastconservator 
(zie kader). Van Dishoeck bestudeert in haar vrije tijd kunst waarin de 
hemel wordt verbeeld. Diverse  kunstwerken in de tentoonstelling, 
zoals de litho’s Comets (1938) en Stars (1938) van Wassily Kandinsky, 
behoren tot haar favorieten. 

En de sterrenhemel laat zich prachtig beschrijven en verbeelden, zo 
blijkt in Rijksmuseum Boerhaave. In de negende-eeuwse Leidse Aratea 
bijvoorbeeld, een van de belangrijkste Karolingische handschriften die 
in bruikleen is van de Universiteitsbibliotheek Leiden, en die miniaturen 
van 38 sterrenbeelden en een planetarium bevat. Of in de artist impres-
sions die de Euopean Space Agency (ESA) liet maken voor hun 
 ‘Moon Temple’, een stilteruimte op een mogelijke toekomstige 
maannederzetting.

In de tentoonstelling Kosmos: Kunst & Kennis  gaan  
Rijksmuseum Boerhaave en hoogleraar Ewine van Dishoeck op zoek 
naar de verbeelding van de hemel door de eeuwen heen.  

European Museum of the Year  De opmerkelijke 
combinatie van de hoogleraar moleculaire astrofysica met (beeldende) 
kunst zit Boerhaave als gegoten. ‘Niet voor niets ontving het museum 
dit jaar de prestigieuze European Museum of the Year Award, voor de 
kunstzinnige wijze waarop het over wetenschap communiceert, de 
inspirerende nieuwsgierigheid en het betrekken van een breed publiek 
bij belangrijke wetenschappelijke en ethische vraagstukken van deze 
tijd’, aldus Amito Haarhuis. 

Dat doet het ook in Kosmos: Kunst & Kennis. Juist de astronomie staat 
op een belangrijk punt in haar geschiedenis. Met de lancering van 
satellieten en de plaatsing van enorme telescopen, zoals in Chili waar 
men bouwt aan de Extreme Large Telescope (ELT), een telescoop met 
een diameter van bijna veertig meter, boeken astronomen enorme 
vooruitgang. Of, zoals Van Dishoeck zegt: ‘In 1919 wisten we van het 
bestaan van één sterrenstelsel, de Melkweg, en de acht planeten in ons 
zonnestelsel. Nu zijn er honderden miljarden andere sterrenstelsels en 
duizenden exoplaneten ontdekt.’

Leven in het heelal  Ter ere van het honderdjarig jubileum  
van de Internationale Astronomische Unie (IAU), waarvan Van 
Dishoeck president is, is er naast de tentoonstelling in Rijksmuseum 
Boerhaave ook een expositie in de Oude Sterrewacht. Met beide laat 
Van Dishoeck zien wat de sterrenkunde voor ons in petto heeft. ‘Met 
hulp van telescopen als de ELT, waarmee we heel scherp en heel diep 
kunnen kijken, wordt de vraag of er leven is in het heelal binnen de 
komende dertig à veertig jaar beantwoord.’

Kosmos: Kunst & Kennis. 10 oktober 2019 t/m 15 maart 2020                           
rijksmuseumboerhaave.nl 

Verbeelding       van de hemel

Elodie Burillon

http://www.plasticspotter.nl
https://www.rijksmuseumboerhaave.nl
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Rembrandt  Ontdek de band tussen de beroemdste schilder en de oudste 
universiteit in Nederland. In 2019 is het 444 jaar geleden dat de Universiteit Leiden werd 

‘geboren’ en 350 geleden dat de schilder Rembrandt van Rijn overleed. 
 

Rembrandt van Rijn schreef zich in 1620 in als student in aan de Leidse universiteit.  
Hij portretteerde diverse Leidse alumni en liet zich inspireren door onder andere de 

Leidse Hortus botanicus. Daarom sieren zeven uitvergrote werken van Rembrandt zeven 
universiteitsgebouwen in de Leidse binnenstad. Op de rechtenfaculteit hangt het beroemde 
portret van de Leidse rechtenalumnus Marten Soolmans (Rijksmuseum/Musée du Louvre).  
Op de Universiteitsbibliotheek, die zo’n honderd prenten van Rembrandt bezit, hangt een 

zelfportret. Een gidsje en website leiden de bezoekers langs de doeken.

Uitvergroot: Rembrandt & de Universiteit Leiden, diverse locaties Leidse binnenstad,  
tot februari 2020. universiteitleiden.nl/444/rembrandt

3 Oktober  Op 3 oktober 1574 vluchtten de Spanjaarden uit hun stellingen 
 rond Leiden en kwam er een einde aan het beleg van Leiden. Vier maanden later,  

op 8 februari 1575, schonk Willem van Oranje de stad een universiteit als dank voor het 
doorstaan van het Spaanse beleg. Ieder jaar viert de stad uitgebreid dat einde  

van het beleg (Leidens Ontzet), en sinds een paar jaar organiseert de Universiteit Leiden  
de 3 October University op deze dag. 

Dit jaar zijn er vier presentaties voor kinderen (en hun ouders en andere belangstellenden)  
met  onder meer: promovendus cognitieve psychologie Tom Roth vertelt hoe dieren  

verliefd kunnen worden, professor Ignas Snellen leert je hoe je buitenaardse werelden kunt 
ontdekken en Anne Schulp, de onderzoeker van Naturalis die enkele jaren geleden de resten  

van een enorme T. rex in Noord-Amerika (‘Trix’ staat inmiddels in Naturalis zelf) vond,  
vertelt hoe je een dinosaurus opgraaft.

3 October University, 3 oktober 2019 van 12 tot 15 uur, Van der Werfpark, Leiden. 

Je zou het een nieuwe kaart van de hemel kunnen noemen. 
Sterrenkundige Huub Röttgering van de Universiteit Leiden is 
hoofdonderzoeker van het internationale project Development 
and Commissioning van LOFAR voor de astronomie (DCLA). dat dit 
voorjaar een enorme ontdekking presenteerde: driehonderdduizend 
onbekende sterrenstelsels. Samen met tweehonderd onderzoekers uit 
achttien landen ontsluit hij nieuwe delen van ons heelal.

Sterrenkundige ontdekkingen doe je door radicaal anders te kijken, 
zegt hij. ‘Dat kan met LOFAR, ’s werelds grootste radiotelescoop.’ Maar 
de hoeveelheid en complexiteit van data die LOFAR oplevert, leidde 
tot grote problemen: hoe deze informatiebrij te verwerken? Tien jaar 
en een flinke dosis wiskunde en computertechnologie verder is het 
de onderzoekers gelukt uit de datakluwen de eerste beelden samen 
te stellen. Van een puzzel met miljarden stukjes zijn de eerste delen 
gelegd.   

Alleen al de twee procent van de hemel die nu door LOFAR is verwerkt, 
leverde ruim zestig wetenschappelijke publicaties op. ‘Je kunt het 
vergelijken met doorbraken in DNA-onderzoek. Als je die ene stap 
kunt nemen, kun je andere stappen veel sneller zetten. Het zijn niet 
één of twee ontdekkingen, maar een nieuwe wereld die opengaat. 
Een verborgen schatkamer waar van alles te ontdekken valt’, vertelt 
Röttgering. Ontmoedigd raakt hij niet door de onvoorstelbare 
informatiestroom: ‘Wie meer wil begrijpen heeft meer data nodig. Een 
volgende stap vergt niet twee, maar twintig keer zoveel data en daarna 
wel honderd keer zoveel. Dit materiaal is onze legacy voor de komende 
dertig jaar.’

Zwarte gaten  De geopende schatkamer herbergt bijvoorbeeld 
cruciale informatie over zwarte gaten: ‘We kunnen er nu miljoenen te 
pakken krijgen en hun ontstaansgeschiedenis en groei onderzoeken. 
En we zoeken naar de allereerste massieve zwarte gaten. LOFAR maakt 
het mogelijk verder terug te kijken in de tijd, dichter naar het begin. 
Hoe meer we van de hemel kunnen bekijken, hoe meer kans om die 
zeldzame eerste zwarte gaten te ontdekken.’

En dat is cruciaal voor ons begrip over het ontstaan van de 
wereld. ‘Zwarte gaten hebben enorme invloed op de vorming van 
melkwegstelsels. Ze reguleren hoeveel sterren er in een sterrenstelsel 
ontstaan. Alles hangt met alles samen: zonder sterren en ontploffende 
sterren is er geen zuurstof, geen ijzer. Alles wat wij gemaakt hebben, 
komt uit het binnenste van sterren.’

Inmiddels is het mogelijk per dag een nieuw beeld te genereren uit 
de verzamelde data. ‘In de komende vijf jaar willen we 100 procent 
van de noordelijke hemel in kaart brengen. We gaan veertien stations 
in heel Europa gebruiken. Door ze aan elkaar te koppelen kun je 
veel fijnmaziger kijken, maar de dataset wordt weer veel groter. Dat 
dataprobleem pakken we nu aan.’

Star Trek: the next generation  Het onderzoeksproject levert 
meer op dan fundamentele kennis over ons heelal. De reken- en 
dataprocessen rond LOFAR zijn de zwaarste in hun soort en zijn een 
vliegwiel voor het ontwikkelen van nieuwe rekenmodellen, software 
en hardware. Bovendien wordt een nieuwe generatie studenten en 
onderzoekers geschoold in het omgaan met big data. ‘Studenten, 
promovendi en post-docs denken allerlei nieuwe dingen uit. Zij 
hebben een stevige basis in wis- en natuurkunde en werken bij ons 
aan het oplossen van een echt probleem. Die beproefde combinatie 
is zeer gewild in andere sectoren.’     

Begin dit  jaar brachten sterrenkundige Huub Röttgering en zijn onderzoekers 
driehonderdduizend onbekende sterrenstelsels in kaart. Miljoenen zullen nog volgen. 

Schatkamer  
voor sterrenkundigen

De Carinanevel  bestaat uit 
interstellaire gas- en stofwolken. 
Deze worden beschouwd als de 

geboorteplaats van sterren.  
De Carinanevel is een van de 

grootste diffuse nevels  
aan de hemel en bevindt zich  
ver op het zuidelijk halfrond.

Wat is LOFAR?  LOFAR staat voor Low-Frequency Array. De 
radiotelescoop bestaat uit duizenden radio-antennes. De kern van 
de telescoop bevindt zich in Drenthe en staat in verbinding met 
radio-antennes in het buitenland. Zo ontstaat ’s werelds grootste 
radiotelescoop die processen toont die met optische instrumenten 
niet te zien zijn. Met LOFAR kunnen astronomen miljarden jaren 
terugkijken in de tijd, naar de periode voordat de eerste sterren en 
sterrenstelsels gevormd werden.      
       lofar.org

https://www.universiteitleiden.nl/444/rembrandt
http://www.lofar.org
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Kirsten Scheenstra
Slaagde afgelopen voorjaar voor de opleiding tot biologisch 
medisch analist bij mboRijnland. Liep in haar eindexamenjaar 
stage bij het Leiden Center for Applied Bioscience (LCAB). Daar 
werkte ze mee aan een onderzoek naar micro-organismen in 
de bodem van tulpenvelden. ‘Nu ziekten steeds vaker resistent 
worden tegen chemische bestrijdingsmiddelen, is het zaak om 
de biologische bestrijding te onderzoeken.’ Scheenstra heeft 
zich inmiddels ingeschreven voor de opleiding Biologie en 
Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Leiden; vier 
jaar geleden deed ze de opleiding ook al eens, maar toen haalde 
ze het eerste jaar niet en ging ze naar mboRijnland. ‘Nu ga ik het 
opnieuw proberen.’ 

Diederik Mud
Is tweedejaars student Biologie en Medisch Laboratorium-
onderzoek aan Hogeschool Leiden en volgt het honourstraject, 
waarin hij samenwerkt met studenten uit verschillende 
opleidingsrichtingen en -jaren. In de diverse honourstrajecten 
vergroten studenten hun maatschappelijk bewustzijn en kritisch 
vermogen, ontwikkelen ze innovatieve ideeën en ontdekken 
ze hoe ze een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de 
maatschappij. Samen met lector Willem van Leeuwen doet Mud 
onderzoek naar fusarium oxisporum, een schimmel die voorkomt 
bij ruim een vijfde van alle tulpenbollen. Met twee andere 
klasgenoten volgt Mud het honourstraject. ‘Omdat ik mezelf wil 
ontwikkelen en omdat ik een extra uitdaging naast school zocht.’ 
Mud hoopt later onderzoeker te worden.

Chivany Soemai
Slaagde afgelopen voorjaar voor haar studie Chemie aan 
Hogeschool Leiden. Voltooide haar afstudeerstage bij het Leiden 
Center for Applied Bioscience (LCAB). Daar ontwikkelde ze 
samen met anderen een methode om vetzuren te extraheren 
uit vingerafdrukken. ‘Op een plaats delict bijvoorbeeld, zijn 
vingerafdrukken vaak onvolledig. Misschien dat de chemische 
samenstelling van zo’n vingerafdruk extra informatie kan 
opleveren.’ Die vraag wordt in vervolgonderzoek behandeld. Dit 
jaar wil Soemai aan het werk. Daarna wil ze de masteropleiding 
analytische chemie volgen. ‘Ik ben een echte chemicus.’ 

 

Koplopers in
medicijnontwikkeling 
OcellO
Lange tijd werden nieuwe geneesmiddelen in pre-klinisch 
onderzoek getest op een dun laagje cellen gekweekt op plastic. 
Deze platte cellen blijken echter niet representatief voor de 
patiënt, waardoor de resultaten van het pre-klinische onderzoek 
vaak beperkte waarde hebben voor het vervolgonderzoek.

Daarom ontwikkelt OcellO technologie waarbij cellen geweekt 
worden op een manier die wél representatief is voor het 
menselijk lichaam, namelijk in 3D. Deze methoden bieden ook 
de mogelijkheid om complexer materiaal te gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld cellen uit patiëntenweefsel. Door de OcellO 
proefopzet kunnen veel verschillende kandidaat geneesmiddelen 
getest worden met een klein beetje materiaal: Het effect van 
de geneesmiddelen wordt nauwkeurig gemeten aan de hand 
van microscopie en geavanceerde beeldanalyse. Met deze 
informatie kan vervolgens beter bepaald worden welk van de 
kandidaat geneesmiddelen het beste werkt. Doordat OcellO 
ervoor zorgt dat zijn geavanceerde modellen nauw aansluiten op 
het vervolgonderzoek, hebben de geselecteerde kandidaten de 
meeste kans op succes in klinisch onderzoek.

OcellO is een unieke specialist en werkt wereldwijd samen  
met grote en kleine farmaceutische bedrijven om de beste  
geneesmiddelen te ontwikkelen voor betere behandeling  
van patiënten.
               
ocello.nl

Op het Leiden 
Bio Science Park 

zijn tweehonderd 
bedrijven gevestigd 

 – en dat worden  
er snel meer.  

Twee bijzondere 
bedrijven uitgelicht.

Hogeschool Leiden ligt midden in het 
Leiden Bio Science Park, het grootste  
life sciences kenniscluster in Nederland 
en kraamkamer voor baanbrekend 
onderzoek en innovatie. Hier werken 
studenten van de faculteit Science & 
Technology van Hogeschool Leiden 
in state-of-the-art laboratoria van de 
hogeschool samen met lectoren en 
onderzoekers aan opdrachten uit het 
bedrijfsleven.

Bijzonder is ook dat het middelbaar 
laboratoriumonderwijs van mboRijnland 
deel uitmaakt van deze faculteit. 
De aanwezigheid van studenten, 
docenten en onderzoekers uit meerdere 
opleidingen van het middelbaar – en 
hoger laboratoriumonderwijs zorgt 
voor een multidisciplinaire onderwijs- 
en onderzoeksomgeving, een mooie 
nabootsing van de werkelijkheid waar 
de studenten straks in komen te werken. 
Drie studenten uitgelicht.

hsleiden.nl
 

Hier werken 
mbo’ers  
en hbo’ers  
samen

VitroScan
Er zijn veel goede medicijnen beschikbaar voor de behandeling 
van patiënten met kanker. Tegelijkertijd is er veel verschil tussen 
de effectiviteit van geneesmiddelen voor de individuele patiënt. 
Sommige patiënten hebben een goede response op behandeling, 
terwijl voor anderen hetzelfde middel weinig effect heeft. 
VitroScan ontwikkelt diagnostische tests voor betere selectie van 
geneesmiddelen voor patiënten met kanker. 

Het bedrijf gebruikt de technologie van zusterbedrijf OcellO om 
de effectiviteit van geneesmiddelen zeer nauwkeurig te kunnen 
meten op een stukje tumorweefsel van patiënten voorafgaand 
aan de behandeling. Vervolgens wordt innovatieve data-analyse 
gebruikt om patronen te vinden die voorspellend zijn voor het 
resultaat van de behandeling. 

Voorlopig wordt de technologie in samenwerking met 
behandelaars in de ziekenhuizen gevalideerd. De overtuiging 
is dat toepassing van nieuwe technologie voor diagnostiek 
zeer belangrijk is om patiënten met kanker beter te kunnen 
behandelen.

vitroscan.nl

https://www.ocello.nl
https://www.hsleiden.nl
https://www.vitroscan.nl
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Koplopers in
medicijnontwikkeling 

Overal klinken boren, hamers en heimachines. Want op het 
Leiden Bio Science Park (LBSP) wordt gebouwd. Kantoren, 
laboratoria, woningen. Even verderop leggen bouwvakkers 
en schoonmakers de laatste hand aan de forse uitbreiding 
van het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center. Speelt 
het stadsgezelschap van Leiden, PS Theater, een voorstelling 
voor de buitenlandse werknemers op het park. Slalommen 
studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden 
tussen de gebouwen door over de fietspaden.

LBSP zit in de lift. Dat heeft diverse oorzaken.  
De gezondheidszorg verandert. Voorheen was de 
geneeskunde vooral gericht op het bestrijden van de 
symptomen, nu ligt de nadruk op de zoektocht naar de 
oorzaak van de ziekte en op de persoon toegesneden 
diagnoses, medicijnen en therapieën. En juist deze 
onderzoeken worden veelvuldig op LBSP uitgevoerd.

Bij sommige ziekten slaan de nieuwe vormen van 
gezondheidszorg meer dan goed aan. Mesothelioom en 
ovariumkanker betekenen nog vaak een doodvonnis, maar 
nu neemt men bij het Leidse bedrijf Vitroscan een zieke cel 
om deze buiten het lichaam op te kweken en er medicijnen 
op te testen. Bijkomend voordeel: ook de bijwerkingen 
kunnen buiten het lichaam worden getest. Uiteindelijk 
krijgt de patiënt een medicijn dat écht werkt en het is nog 
sneller en goedkoper ook.

Of neem diabetes 2. Tot voor kort kreeg een patiënt 
‘slechts’ insuline voorgeschreven, nu moet hij ook zijn 
levensstijl aanpassen – onder meer met hulp van e-health 
apps die ook op het park worden ontwikkeld.

Nieren kweken 
Ook bij de regeneratieve geneeskunde gaan de 
ontwikkelingen snel. Zo werken onderzoekers van 
het op het park gelegen Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) aan een methode om, met hulp van 
nier-stamcellen, nieren te kweken. En heeft iemand 
(aangeboren) diabetes 1, dan kunnen er in de nabije 
toekomst wellicht insuline producerende cellen worden 
ingebracht.  

   
Er is meer baanbrekend onderzoek op LBSP. Het bedrijf 
Galapagos staat op het punt een nieuw medicijn tegen 
reuma op de markt te brengen; Janssen Vaccines Leiden 
ontwikkelt een vaccin tegen HIV. Dat al die innovatie  
in Leiden ontstaat is niet verwonderlijk: Leiden behoort  
tot de absolute wereldtop op het gebied van Life Sciences 
& Health. 

Innovatiedistrict  
 van de toekomst

Natuurlijk zijn er ziekten waar artsen, onderzoekers en 
farmaceutische bedrijven nog weinig grip op hebben: 
depressie en schizofrenie bijvoorbeeld, bepaalde vormen 
van kanker en Alzheimer. Voor Alzheimer is grootschalig 
onderzoek nodig, onder meer door bij grote groepen 
proefpersonen gedurende een lange periode in hun leven 
bloed af te nemen. Krijgt een van de proefpersonen op 
latere leeftijd Alzheimer, dan kunnen onderzoekers ‘terug 
in de tijd kijken’ door de verschillen in de bloedmonsters te 
vergelijken. 

En op het moment dat een geneesmiddel in het verschiet 
ligt, zijn de experts bij het Centre for Human Drug Research 
(CHDR) op het park in staat om in vroege klinische 
onderzoeken met zo min mogelijk proefpersonen, zo veel 
mogelijk informatie uit een studie te halen.

 
Meer zelfstandigheid
Ook trends binnen de farmaceutische industrie zorgen 
ervoor dat het Leiden Bio Science Park de wind in de 
rug heeft. Immers, de trend van ‘big pharma’ lijkt zich te 
keren; juist kleinere, innovatieve bedrijven verheugen 
zich in een groeiende belangstelling. En dergelijke 
bedrijven bevinden zich op LBSP. Een voorbeeld is het 
bedrijf Galapagos. Afgelopen juli sloot Galapagos een 
miljardendeal met de Amerikaanse farmareus Gilead,  
mét behoud van zelfstandigheid. In ruil voor aandelen  
en verkooprechten ziet Gilead de komende tien jaar af  
van overname. 

‘Zo zou het vaker moeten’, zegt Wolf Ondracek, bestuurslid 
van de ondernemersvereniging LBSP. ‘Na overname door 
een groot farmabedrijf volgen doorgaans toenemende 
bureaucratie, steeds meer en gedetailleerde standaard 
operating systems en minder inbreng van onderzoekers.  
In reactie daarop vertrekken de innovatieve onderzoekers 
van het eerste uur. Dan waait de innovatie de deur uit’. 
Grote farmareuzen lijken zich dat steeds vaker te realiseren. 
 
De komst van het European Medicines Agency (EMA) 
tenslotte, belast met de toelating van geneesmiddelen 
tot Europa, heeft LBSP ook een belangrijke duw gegeven. 
Afgelopen maart streek EMA, als gevolg van de Brexit, neer 
op de Amsterdamse Zuidas. En de verwachting is dat veel 
farma en biotech bedrijven van buiten Europa een vestiging 
in Nederland, met name in Leiden, openen. 
 
Het LBSP heeft grote ambities en wil doorgroeien naar 
een innovatie district. In de komende jaren zal het aantal 
bedrijven op het park mede daarom stijgen van 200 
naar 300. Het aantal werknemers groeit van 19.000 naar 
25.000. Daarnaast worden er 1.100 woningen gebouwd, 
onder meer voor studenten en expats. Voorlopig klinken 
de boren, hamers en heimachines nog wel even.

leidenbiosciencepark.nl

De gezondheidszorg 
verandert. Op het 
Leiden Bio Science Park 
werken onderzoekers 
aan gepersonaliseerde 
medicijnen en therapieën.  

Een medicijn  
tegen reuma,  
een vaccin tegen HIV

https://www.leidenbiosciencepark.nl
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Zo doen we
dat niet meer 

Onderzoekers 
van Naturalis 

Biodiversity Center 
gebruiken nieuwe 

technieken en 
stuiten zo op  

niet eerder ontdekte 
 dieren- en 

plantensoorten. 
Maar haast is 

geboden. 
 Een miljoen soorten 
dreigt uit te sterven. 

 

In 1894 schoten Europese expeditiegangers op Borneo, Indonesië, een 
orang oetang vrouwtje dood.  Tot hun schrik bleek ze een jong bij zich te 
dragen. Hoewel de mannen het aapje probeerden te redden, overleed het 
een paar dagen later. De expeditiegangers conserveerden het beestje in 
een vat met alcohol en brachten het naar Nederland,  waar het verdween 
in het depot van ’s Rijks Museum van Natuurlijke Historie, de voorloper van 
Naturalis Biodiversity Center.

In 2011, hij was net aangetreden als directeur, zag Edwin van Huis het 
mensaapje voor het eerst. Het  lag in de grote toren van Naturalis, naast 
42 miljoen andere objecten, waaronder 14,6 miljoen insecten, 2,2 miljoen 
fossielen, 380.000 vogels en 135.000 varens. ‘Ik draaide het deksel van het vat 
open en zag een heel aandoenlijk kereltje liggen.’ Hij besloot het diertje een 
naam te geven, Aram, zoals in het liedje van Ramses Shaffy.

Op 31 augustus is Naturalis Biodiversity Center, na een ingrijpende verbouwing 
en een forse uitbreiding die drie jaar duurde, weer opengegaan. In het 
museum zelf zijn negenduizend objecten te zien, waaronder publieksfavorieten 
als de mammoet en de T. rex Trix.

Een ingewikkeld besluit
Ook Aram is er te zien, voor het eerst. Dat was een ingewikkeld besluit. Alle 
dieren die Naturalis in het museum toont, zijn een natuurlijke dood gestorven, 
want het museumpubliek vindt doodgeschoten dieren te confronterend. Van 
Huis: ‘Voor mij is dat reden om Aram juist wel te laten zien. Want dat is óók de 
geschiedenis van Naturalis en natuurhistorische musea. Nu zouden we niet 
overwegen een orang oetan te laten schieten voor de collectie. Daarbij willen 
we ook laten zien hoe snel de publieke opinie over hoe we met dieren en 
natuur moeten omgaan, is veranderd.’

De  oudste objecten in Naturalis zijn door avonturiers en tijdens expedities 
verzameld. In de periode daarna verschoof de focus van verzamelen van 
exotica naar systematisch, natuurhistorisch onderzoek. De 42 miljoen objecten 
in de collectietoren zijn grotendeels met dat doel verzameld en bieden een 
schat aan informatie voor onderzoekers.

Tegenwoordig is Naturalis Biodiversity Center een onderzoekscentrum, met 
zo’n tweehonderd onderzoekers. Zij doen onderzoek naar de biodiversiteit, 
beschrijven plant- en diersoorten en hun onderlinge samenhang, proberen 
de patronen van miljoenen jaren evolutie te doorgronden. Daarbij speelt het 
verzamelen, analyseren en vergelijken van data inmiddels een grote rol. 
 

Twintig miljoen soorten
Maar haast is geboden. Tot nu toe namen onderzoekers aan dat er wereldwijd 
tien miljoen verschillende soorten bestaan, maar stilaan vermoedt men 
wel twintig miljoen soorten. Vooralsnog zijn pas twee miljoen soorten 
geïdentificeerd. Van Huis: ‘En daar hebben we tweehonderd jaar over gedaan. 
In dit tempo zijn we over tweeduizend jaar nog niet klaar. Dat is onacceptabel.’

Intussen dreigt een miljoen soorten uit te sterven. ‘Houden we vast aan 
veldonderzoek, dan zijn we te laat’, aldus Van Huis. Dus verandert het beeld 
van de klassieke bioloog met een schepnet aan de slootkant naar de moderne 
bioloog in een laboratorium met dna-analyse apparatuur. Moderne apparatuur 
immers, is in staat dna-fragmenten uit bijvoorbeeld slootwater te identificeren 
en daarmee de soorten op te sporen die in dat water leven. Alle bekende 
soorten, maar ook nieuwe soorten worden op deze manier gevonden.  
Zelfs in het goed onderzochte Nederland denken onderzoekers van Naturalis 
zo’n 25.000 niet eerder beschreven soorten te vinden. ‘Je moet dan vooral 
denken aan kleine organismen in de bodem, in het zoete water en in de zee’, 
zegt Van Huis.

Voer boven het veld
De natuurhistorische collectie, de labs en data-specialisten vormen een 
wetenschappelijke infrastructuur. Het is zaak de data van de collectie te 
koppelen aan de data  van nu. Pas dan kunnen onderzoekers conclusies trekken 
over hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Daarbij worden steeds vaker 
nieuwe technieken ingezet, zoals in het onderzoek naar insecten. De afgelopen 
tijd sloegen onderzoekers wereldwijd alarm over de afname van het aantal 
insecten; in de afgelopen 75 jaar is het aantal insecten met bijna 80 procent 
verminderd, zo bleek uit diverse onderzoeken. 

Van Huis: ‘We moeten de biodiversiteit in Nederland  systematischer gaan 
monitoren.’  Onderzoekers zetten bijvoorbeeld nu laserstralen in, boven 
weilanden en velden. De waargenomen insecten laten zich dan aftekenen 
als een zwart puntje – hoe groter het puntje, hoe zwaarder het insect. Dat 
is belangrijke informatie, want insecten vormen het eten voor veel andere 
soorten. Hoeveel voer hangt er nu eigenlijk boven dat veld?

Digitalisering ten slotte, is noodzakelijk voor internationale samenwerking. 
Natuur trekt zich niets van landsgrenzen aan. In 2013 werd bij Luttelgeest een 
dode wolf gevonden. Op basis van diens dna kon men vaststellen dat het dier 
afkomstig was uit een populatie in de Karpaten. Sectie wees uit dat het dier al in 
de Karpaten was doodgeschoten en in Luttelgeest was neergelegd. 

En Aram? Door de genetische samenstelling van het mensaapje te vergelijken 
met die van hedendaagse jonge orang oetans in Borneo, kunnen onderzoekers 
iets zeggen over het verspreidingsgebied en de genetische variatie. Zo draagt 
Aram, honderdtwintig jaar na zijn ongelukkige dood, bij aan de kennis van nu.

De documentaire Aapje Aram is op 7 september 2019 te zien 
op NPO 2, om 21.05 uur.

Marianne van Velzen
Stadsdichter van Leiden 2018-2020
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De rijkscollectie omvat ca. 42 miljoen objecten, waaronder de hele 
Nederlandse biodiversiteit. Waardevolle informatie over soorten 
en hun voorkomen in de wereld is digitaal beschikbaar.

820 medewerkers 
waarvan meer dan 
200 onderzoekers 
leveren kennis op 
het hoogste niveau.

Kennis is er om te delen. Met weten-
schappers, met beleidsmakers maar ook 
met het publiek. In ons prachtige 
museum verwondert de rijkdom en de 
schoonheid van de natuur. Want wat 
je kent, daar ga je voorzichtiger 
mee om. In het publiek toegankelijke 
LiveScience zijn wetenschappers 
live aan het werk en delen ze 
hun passie voor de natuur!  

Betrouwbare data over biodiversiteit zijn 
hard nodig! Daarom verzamelen we niet alleen 
data van onze eigen onderzoekers, burgers of 
uit onze collectie, maar ook lopen we voorop 
in het delen van data met de wereld. 
Want betere data leidt tot beter beleid.  

Citizen Science
Burgers dragen bij. Door 
observaties te delen 
leveren ze waardevolle 
data over biodiversiteit. 

We bestuderen het leven in 
alle milieus. Te land, ter zee 
of in de lucht. Pas als we 
weten wat er leeft kunnen 
we het effectief behouden.

We gebruiken state of the art technieken 
om biodiversiteit te onderzoeken.

Beeldherkenning 
en Artificial 
Intelligence

> 45 vaste 
   onderzoekers

> 50 tijdelijke
   onderzoekers

> 120 gast-
    onderzoekers

> 10 hoogleraren
    1 lector
> 10 technici

> 35 promovendi
> 10 postdocs

Laboratoria

Museum

Collectietoren

DNA

Ancient DNA
uit de 200-jaar 
oude collectie

> 400.000 stenen en mineralen

> 7.500.000 fossielen

> 9.000 vissen

> 8.000.000 weekdieren

3D technieken

Imaging

> 1.500.000ongewervelde dieren

>80.000 reptielen 
en amfibieën

> 5.000.000 planten

> 75.000 zoogdieren

> 17.500.000 insecten

> 350.000 vogels

500.000 2D materiaal

Wij zijn Naturalis 
Biodiversity Center; hét 
nationale instituut op het 
gebied van biodiversiteit.

In ons museum tonen we 
de rijkdom en schoonheid 
van de natuur. Onze natuur-
historische collectie is één 
van de grootste ter wereld. 
Met alle kennis en data 
daaruit bestuderen onze 
wetenschappers het leven 
op aarde. Zo werken we 
aan grote, mondiale 
vraagstukken rondom 
klimaat, voedselvoor-
ziening, leefomgeving, 
geneesmiddelen en behoud 
van biodiversiteit. En dat is 
belangrijker dan ooit.

‘Naturalis is een bijzonder instituut binnen de Nederlandse 
wetenschap: hét nationale onderzoeksinstituut op 
het  gebied van biodiversiteitsonderzoek. De nationale 
natuurhistorische collectie die wij beheren bestaat uit 
42 miljoen objecten; in omvang en kwaliteit de vijfde 
natuurhistorische collectie van de wereld. De collectie is  
grotendeels digitaal ontsloten en daarmee een belangrijke 
internationale digitale onderzoeksinfrastructuur.  

Naturalis is met meer dan 400.000 bezoekers per jaar ook 
het grootste natuurhistorisch museum van Nederland. 

Met zo’n 120 wetenschappers werken we dagelijks aan 
onderzoek naar én behoud van biodiversiteit, geven we 
onderwijs aan Nederlandse universiteiten en hogescholen, 
en werken we met het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties aan slimme technische oplossingen voor het 
identificeren en monitoren van soorten.

Van over de hele wereld komen jonge onderzoekers bij 
ons een wetenschappelijke carrière opbouwen, waarna 
ze uiteindelijk als hoogleraar kunnen instromen op een 
universiteit. Naturalis richt zich op het vernieuwen van het 

onderzoeksdomein van de groene life sciences met  
nieuwe technologieën, nieuwe kennispartners en ons 
jonge wetenschappelijk talent.

Dat is wat Naturalis zo’n mooi instituut maakt:  
de combinatie van een eeuwenoude collectie met de vibe  
van jonge, bevlogen mensen met allerlei nationaliteiten  
en passie voor natuur.’  Zo geeft  zakelijk directeur 
onderzoek en onderwijs Maaike Romijn aan.

         naturalis.nl

Rembrandt 
kan leiden

Ik moest ver reizen om thuis te ontdekken,
omdat ik niet wist hoe subtiel herinneringen 

wortel schieten en nieuwe ver verdringen.
(Een fundering houdt niet van vertrekken).

Als ik - vaak urenlang - kijk naar hoe je ontwaakt
en stilletjes schetsen maak in mijn hoofd,

hoe 21e eeuw naast oud wordt gedoogd,
voel ik dat het zelden de essentie raakt.

Hij kon dat wel - geboren met verbeeldingskracht
en slechts een droge naald in koperplaat,

ongedwongen leiden, op de essentie ingezoemd.

Zou hij genoten hebben van de macht,
van zo kunnen tonen waar het écht om gaat?

Zou hij het opwinding hebben genoemd?

Marianne van Velzen
Stadsdichter van Leiden 2018-2020

https://www.leiden
https://www.naturalis.nl
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UIT in Leiden

Meer doen in Leiden? Kijk voor de meest complete UITagenda op:                           leiden.nl

Kunstroute Leiden
De kunstroute Leiden bestaat 25 jaar! Het startpunt van de kunstroute 2019 is het vernieuwde Museum De Lakenhal. 
Van daaruit trekken bezoekers naar de ateliers van kunstenaars, galeries en speciaal voor deze jubileumeditie opgezette 
initiatieven en projecten. Te zien is beeldende kunst in alle soorten en maten; van schilderkunst tot keramiek, van 
fotografie tot hedendaags design, van beeldhouwwerken tot innovatieve kunst.  
Kunstroute Leiden, 21 en 22  september 2019, 12.00 - 18.00 (gratis)                                        kunstrouteleiden.nl

Zelfportretten
In het Rembrandtjaar organiseert galerie Marktsteeg 10 een expositie met zelfportretten, het favoriete genre van 
Rembrandt, van vooraanstaande hedendaagse kunstenaars. Om zich te bekwamen in het vak bestudeerde Rembrandt 
in zijn jonge jaren veelvuldig het meest nabije model: zichzelf. Deze expositie toont waarom het zelfportret zo’n 
interessant thema in de kunstgeschiedenis is.
Marktsteeg 10, van 21 september 2019 t/m 9 februari 2020                                                                  marktsteeg10.nl

Helende kracht
Museum Volkenkunde wijdt een tentoonstelling aan genezingstradities wereldwijd. In de expositie Helende Kracht 
bewonder je bijzondere volkenkundige collecties met magische buidels vol geneeskrachtige stoffen, betekenisvolle 
sieraden en sjamanenmantels. Verbaas je over de vele amuletten uit de hele wereld, van Groenland tot Pakistan en  
van Mexico tot Tibet. Laat je inspireren door kunstenaars die zich met dit thema bezighouden, zoals Damian Hirst,  
Remy Jungerman, Joseph Beuys en Marina Abramovic.
Museum Volkenkunde, t/m 5 januari 2020                         volkenkunde.nl

Geheugensporen 
Wat is het nut van slaap voor het geheugen? Zijn herinneringen in ons geheugen altijd correct? Heeft vergeten een  
functie? Kunnen we herinneringen ‘overschrijven’? Dit jaar organiseert Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC)  
opnieuw een publieksdag. Deze editie gaat over het geheugen: Geheugensporen; het ik tussen verleden, heden en 
toekomst. Met medewerking van kunstenaars Esther Polak en Ivar van Bekkum.   
Stadsgehoorzaal Leiden, 11 oktober 2019                                     libc-leiden.nl

LUMC Wetenschapsdag 
Het LUMC opent de deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap. Hoe kun je in een lichaam kijken?  
Hoe gaat orgaandonatie in zijn werk? Wat gebeurt er in een apotheek? Dit en veel meer ontdek je op de 
LUMC Wetenschapsdag.  
LUMC, 6 oktober 2019, 12.00 - 17.00, toegang gratis                                                                      
                                  weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/2019/lumc-wetenschapsdag-2019/

Jonge Rembrandt – Rising Star
De overzichtstentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star, exclusief gewijd aan het vroegste werk van Rembrandt van 
Rijn, omvat circa veertig schilderijen, zeventig etsen en tien tekeningen. En wordt natuurlijk gehouden in Rembrandts 
geboorteplaats. Werken die de inmiddels wereldberoemde meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna 
vierhonderd jaar terug naar zijn geboortestad. Naast werk van Rembrandt zal er ook werk te zien zijn van onder andere 
Lievens, Lastman en Van Swanenburg. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Ashmolean Museum 
in Oxford, een van de belangrijkste musea in het Verenigd Koninkrijk.
Museum De Lakenhal, van 2 november 2019 t/m 9 februari 2020                                lakenhal.nl

Familiegeschiedenis schrijven
Journalist (NRC) en schrijver Yaël Vinckx, ze schreef oa. de familieroman De oorlog van mijn moeder en de biografie 
Volgens Willem, geeft een cursus ‘Familiegeschiedenis Schrijven’. Met deze cursus kun je je ook storten op het schrijven 
van een bedrijfs- of een stadsgeschiedenis.  
LAK, 14 oktober t/m 25 november, zes lessen, maandagavond  
                                        universiteitleiden.nl/cursussen/lak/schrijven/familiegeschiedenis-schrijven

Brave New World
Provocatieve, creatieve en invloedrijke denkers op het gebied van wetenschap, technologie en kunst komen bijeen  
om zich over de ethische en sociale impact van moderne technologieën op de mens en onze samenleving te buigen.  
De thema’s van dit jaar zijn ‘Brain Hacking and the Future of Consciousness en ‘The Future of All Species – What it is  
to be Human’. Met lezingen, discussies, workshops en prikkelende kunstinstallaties.
Naturalis Bio Diversity Center, 4 en 5 november 2019                                                                         bravenewworld.nl

Beyond Human
‘Beyond Human, festival voor humoids and other things’ biedt een blik op ons toekomstig leven en laat ons nadenken 
over de invloed van techniek op de mens en wat het is om mens te zijn. Met  ondeugende robots, zelfrijdende  
botsauto’s én de perfecte vrouw – al ontmoet je die laatste vooralsnog in een computerspel. Wat  zijn jouw wensen  
en ideeën voor de toekomst?
Naturalis Bio Diversity Center, 6 november 2019                            
                          nwo.nl/actueel/kalender/2019/smart-culture-conferentie---beyond-human.html

De vrolijke viering van het Nederlands
Op 13 december viert het Taalmuseum de Nederlandse Taal op grootse wijze. Een feest waarin die enorme rijkdom  
en verscheidenheid van het Nederlands centraal staan.
Stadsgehoorzaal, 13 december 2019                                                                taalmuseum.nl

Nacht van Ontdekkingen  
laat het licht zien Het kennis- en cultuurfestival Nacht 
van Ontdekkingen wijdt zich zaterdag 21 september, samen met 
tientallen wetenschappers van de faculteiten van de Universiteit 
Leiden, Hogeschool Leiden, theatermakers, kunstenaars en 
muzikanten aan het thema licht en donker. Niet voor niets, want dit 
Rembrandtjaar viert Leiden de geboorte van haar beroemdste zoon: 
Rembrandt van Rijn, een meester in het spel van licht en donker.

Een avond lang verwondering en onverwachte ontdekkingen.  
Hoe ontdekten Leidse astronomen onlangs 300.000 nieuwe  
sterrenstelsels? Wat trekt pubers aan in de nacht? Hoe ziet het  
‘dark web’ er eigenlijk uit? En waarom is een donkere kamer beter  
als je af wilt vallen?

Ga deze avond mee langs donkere grachten en bezoek de onder-
grondse gangenstelsels van de binnenstad. Woon een debat bij in 
de Oude Universiteits Bibliotheek of luister naar de lezingen in de 
Oude Sterrewacht. Geniet van muziek in de Hortus botanicus met 
een hapje en een drankje en bezoek een van de vele optredens  
zoals die van Paul de Munnik, Mike Boddé, Leids Cabaret Festival  
en Lucky Fonz III. 

Tijdens de Nacht is het genieten van meer dan 100 acts op  
14 verschillende en bijzondere locaties, op het snijvlak van cultuur  
en kennis. Enkele  hoogtepunten uit het programma:

Johannes Leertouwer Dirigent, violist en 
promovendus spit, graaft en wroet naar de geschiedenis van 
muziekstukken. In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) speelt hij 
met een kleine orkestbezetting de eerste symfonie van Brahms met 
het motto ‘per aspera ad astra’(vrij vertaald ‘door het donker naar  
het licht’). Voor kinderen vanaf acht jaar organiseert RMO overdag  
de Dag van Ontdekkingen (13.30 – 16.30), waarbij er allerlei testen 
en proefjes gedaan kunnen worden.

Alexander Pleijter  is een van de dertig wetenschappers 
die je meeneemt in de zoektocht naar nieuwe ontdekkingen. Hij weet 
alles van nepnieuws en hoe complottheorieën ontstaan. Hoe veilig 
voel jij je in het donker? Leidse criminologen onderwerpen je aan een 
live onderzoek! Of doe mee aan een van de andere citizens science 
experimenten in de ‘Stad as Lab’.

Nacht van Ontdekkingen, zaterdag 21 september van  
17.00 tot  01.00 uur, rondom Rapenburg, Pieterskerkplein  
en Hortus botanicus. 

 
Meer info en tickets: nachtvanontdekkingen.nl
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