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SLANGENGIFORGANEN IN EEN 
REAGEERBUIS 
 
Slangenbeten doden ieder jaar meer dan 100.000 
mensen en veroorzaken fysieke beperkingen bij meer 
dan 400.000 mensen. Aan de andere kant is hun  
gif ook een rijke bron voor medicijnen, die al werd 
gebruikt door de oude Grieken. Sindsdien zijn veel 
medicijnen geïnspireerd op componenten uit slan-
gengif, zoals medicijnen die de bloeddruk verlagen 
en bloedingen voorkomen. Maar zelfs in de moderne 
geneeskunde is het nog steeds uitdagend om zowel 
de volledige potentie van slangengif voor medicijn-
ontwikkeling te benutten als mensen te beschermen 
tegen zijn dodelijke effecten. Momenteel zijn biologen 
in staat miniversies van organen in het lab te kweken, 
zogenaamde organoïden. Ze verzamelden gifklieren 
van negen verschillende slangen waaruit ze deze orga-
noïden probeerden te kweken om zo tegengif of 
geheel nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Een sterk 
voorbeeld van de potentie van de aanwezige biodiver-
siteit in de natuur en hoe die te gebruiken voor de 
productie van nieuwe medicijnen.  
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Pandemieën, voedseltekorten, de gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering 
voor de landbouw en de achteruitgang van de diversiteit aan soorten op onze aarde: voor 
deze grote uitdagingen is fundamentele kennis vanuit de biologie cruciaal. Er is inzicht en 
overzicht nodig van complexe systemen met vele lagen van interacties en systeemkennis 
op verschillende schaalniveaus, van het niveau van virussen, DNA en cellen tot aan dat van 
organismen en ecosystemen.  Nooit eerder was het zo urgent om het leven te begrijpen. 
Door het versnellen en verbreden van fundamenteel biologisch onderzoek en het daardoor 
vergroten van onze biologische kennis, kunnen we de grote uitdagingen van onze tijd sneller 
het hoofd bieden.  
 
Of we nu ernstige ziektes willen bestrijden, de stikstofuitstoot willen reduceren, biodiversiteit 
willen bevorderen of plagen en ziekten in de veehouderij en landbouw willen bestrijden: 
fundamenteel onderzoek naar alle facetten van het leven vormt steeds de essentiële onder-
bouwing voor rationele en socio-economisch verantwoorde keuzes8. De biologie verbindt 
bètadisciplines als de chemie, fysica en informatica; de farmaceutische wetenschappen, 
aard- en milieuwetenschappen en de landbouwwetenschappen; en heeft duidelijke raak-
vlakken met de medische wetenschappen, sociale en gedragswetenschappen en de tech-
nische wetenschappen. Biologie heeft een centrale positie in het Nederlandse bètalandschap. 
Het is een discipline met diffuse randen en een kloppend hart. Het is niet voor niets dat veel 
van de interdisciplinaire vakgebieden beginnen met het voorvoegsel ‘bio’, zoals biofysica 
en biochemie. Bovendien levert de biologie een kernbijdrage aan veel interdisciplinaire 
opleidingen. 
 
De Nederlandse biologie is van wereldkwaliteit en heeft een uitstekende uitgangspositie 
om een voortrekkersrol te spelen in het verder vergroten van onze biologische kennis. Dit 
is hét moment om hierin te investeren: we leven in een tijd waarin het arsenaal aan tech-
nologische mogelijkheden om de werking van levende organismes te bestuderen elke dag 
groeit (denk aan single-cell genomics, cell imaging, gene-editing zoals CRISPR-Cas, remote 

sensing). Met deze revolutionaire nieuwe technologieën kunnen we grote fundamentele 
ontdekkingen doen om het leven beter te begrijpen, kunnen we biologische kennis ontsluiten 
én zo de maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. 
 
Investeren in biologische kennisontwikkeling via een integraal sectorplan is van groot belang. 
Zo is het nodig om meer talentvolle wetenschappers aan te stellen die onze expertise ver-
groten en de nieuwe kennis en vaardigheden verankeren in de opleiding van een nieuwe 
generatie biowetenschappers. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de verlaging van  
de buitenproportioneel hoge student/staf-ratio van de Nederlandse biologie-opleidingen 

—  
MANAGEMENTSAMENVATTING

8 https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/the-bio-revolution-
innovations-transforming-economies-societies-and-our-lives#
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om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Om nieuwe kennis te kunnen 
genereren zal daarnaast geïnvesteerd moeten worden in hoogwaardige instrumentatie en 
infrastructuur. 
 
Om investeringen in de biologie structureel te laten renderen zijn innovaties in het onderwijs 
onontbeerlijk. Zo is er een sterke behoefte aan dynamische en vernieuwende curricula die 
optimaal aansluiten en mee-evolueren met de noden van de werkgevers van biologen. De 
snelle maatschappelijke en technologische veranderingen vragen om biowetenschappers 
die, in aanvulling op fundamenteel biologische kennis, ook diepgravend inzicht hebben in 
data-analyse, bioinformatica, modelleren, kunstmatige intelligentie, soorten- en veldkennis, 
en ondernemerschap. Tenslotte moeten de biologen van de toekomst niet alleen een stevige 
disciplinaire basis hebben, maar ook in staat zijn om te werken in multidisciplinaire, inter-
disciplinaire en transdisciplinaire teams. 
 
Wanneer de overheid nú investeert in het vergroten van fundamenteel biologische kennis, 
zal dit in belangrijke mate bijdragen aan het missie-gedreven innovatiebeleid van de overheid, 
de vragen en routes uit de Nationale Wetenschapsagenda, de agenda van de Europese  
Green Deal en de opdrachten geformuleerd in de Sustainable Development Goals. Dit is het 
uitgelezen moment om een versnelling in biologische ontdekkingen te realiseren die zal 
leiden tot meer welvaart en welzijn en tot een meer duurzame samenleving. 

Door het versnellen en verbreden van fundamenteel 
biologisch onderzoek kunnen we de grote 
uitdagingen van onze tijd sneller het hoofd bieden. 



GEWASSEN VOOR DE TOEKOMST  
 
De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 9 miljard mensen in 2050. 
Dat betekent dat we hoogwaardig voedsel moeten produceren, en dat de 
opbrengsten van onze huidige gewassen omhoog moeten, op een verant-
woorde en duurzame manier. Gewassen voor de toekomst moeten met mini-
male input (van water, meststoffen en beschermingsmiddelen tegen ziekten 
en plagen) maximale output leveren, zelfs als ze geteeld worden onder niet-
optimale omstandigheden zoals op dorre, verzilte gronden, bij droogte en 
hitte. Biologen hebben recent eigenschappen in planten geïdentificeerd die 
gewassen beter bestand maken tegen droogte en/of zout. Door bestaande 
rassen aan te passen kunnen ze met minder input toch een aanzienlijke pro-
ductie opleveren. Daarnaast richten biologen zich op veredeling van wilde 
planten met veel potentie voor duurzame teelt en voedselproductie, zoals 
quinoa. Met de huidige kennis kunnen veredelaars deze veelbelovende plan-
ten snel geschikt maken als gewas voor de toekomst.  
 
Foto: Verschillende rijstvariëteiten die getest worden op hun overstromings-
tolerantie.

84



85

Eind 2018 leverde kwartiermaker Bert Meijer een plan op voor de Nederlandse academische 
bètasector, gericht op de informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde9. In dat docu-
ment werd ook gepleit voor investeringen in de biologie, met de uitnodiging aan het veld 
om een integraal beeld van het onderzoek in de biologie in Nederland op te stellen.  
Dit sectorbeeld ligt nu voor u. Het is opgesteld door een taskforce (zie bijlage 8), die alle 
algemene universiteiten met een biologiedepartement en Wageningen University vertegen-
woordigt, onder leiding van prof. dr. Rens Voesenek, in nauw overleg met NWO, de KNAW 
en de biologische onderzoeksinstituten (bijlage 9).  
 
In afstemming met de bètadecanen is besloten dat dit sectorbeeld zich beperkt tot de 
biologie zoals uitgevoerd aan de universiteiten met een funderende biologie-opleiding en 
de biologie-instituten van NWO, KNAW en Naturalis. Kenmerkend voor het onderzoek binnen 
deze instellingen is dat het veelal fundamenteel en exploratief van aard is, een brede en 
solide basis legt voor toegepast onderzoek en dat deze instellingen gezamenlijk een belang-
rijke taak vervullen in de opleiding van de toekomstige generatie biologen. De taskforce 
realiseert zich dat net zoals de diffuse randen van de discipline biologie, er ook geen scherpe 
scheidslijn is met biologisch onderzoek en biowetenschappelijk onderwijs zoals dat ook 
wordt uitgevoerd door onderzoekers die verbonden zijn aan de faculteiten Farmacie, Natuur-
kunde, Scheikunde, Geowetenschappen en Diergeneeskunde, en aan de academische  
ziekenhuizen en medische faculteiten van de algemene universiteiten (inclusief Erasmus 
Universiteit Rotterdam), de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, TNO, 
de Wageningen Research instituten en binnen de R&D-afdelingen van het bedrijfsleven (zie 
figuur 10). Het is evident dat de reikwijdte van het biowetenschappelijk onderzoek in Neder-
land zeer groot is. Nederland heeft op dat gebied veel in huis en dat biedt kansen. 
 
De nationale samenwerking en profilering binnen de Nederlandse biologie is al eerder 
beschreven door de KNAW: in 2001 in ‘Biologie, een vitaal belang’10 en in 2011 in ‘Strategische 
verkenning Nieuwe Biologie’11. Dat laatste rapport maakt zichtbaar welke consequenties 
fundamenteel biologisch onderzoek heeft voor ons dagelijks leven en welke kansen het 
biedt voor de Nederlandse kenniseconomie.  
 
Het voorliggende sectorbeeld beschrijft de stand van zaken binnen het Nederlandse weten-
schappelijke domein biologie in 2020 en schetst een breed gedragen toekomstvisie voor 
het vakgebied. De biologie aan universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland is van 
uitstekende kwaliteit en heeft een sterke internationale positie. Om aan de top te blijven 
en beter in te spelen op maatschappelijke uitdagingen is vernieuwing en versnelling nodig. 

—  
TEN GELEIDE

9 Een nieuw fundament: beeld van de bètasector, januari 2019. 
10 Biologie: een vitaal belang, KNAW 2001 (www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/biologie-een-vitaal-belang) 
11 Strategische verkenning nieuwe biologie; het kloppend hart van de life sciences, KNAW 2011 

(www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-rapport-over-de-nieuwe-rol-van-de-biologie)

http://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/biologie-een-vitaal-belang
http://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-rapport-over-de-nieuwe-rol-van-de-biologie
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Dit rapport belicht de toekomstige ontwikkelingen in de biologie en beantwoordt de vraag 
hoe biologische kennis bijdraagt aan het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. 
Daarnaast geeft het aan welke investeringen nodig zijn om de noodzakelijke biologische 
kennis in Nederland te vergroten, door onderzoek te versnellen en te voorzien van de brede 
basis aan experts en onmisbare technologie. 
 
De taskforce heeft voor het opstellen van dit sectorbeeld dankbaar gebruik gemaakt van de 
informatie en feedback die we mochten ontvangen van NWO, de NWO-tafel Levensweten-
schappen en haar werkgemeenschappen, het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), het 
Rathenau Instituut, de bètadecanen, het afstemmingsoverleg Biologie, de KNAW-sectie  
Biologie, de directeuren van de biologische onderzoeksinstituten en diverse collega’s in  
het land.  
 
Met deze omvangrijke afstemmingsoperatie en de inzet van velen is het beeld van de biologie 
dat nu voor u ligt tot stand gekomen.  

 
Namens de taskforce,  
Rens Voesenek 
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FIGUUR 10:  ECOSYSTEEM VAN DE NEDERLANDSE BIOLOGIE

Biologisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd aan veel verschillende instellingen. 
De figuur toont in de binnenste cirkel de universitaire instellingen die dit sectorbeeld schreven, samen met 
de nationale  biologie-instituten (tweede cirkel). In de derde cirkel staan de instellingen waar ook biologisch 
onderzoek plaatsvindt. De discipline biologie kenmerkt zich door diffuse randen en sterke samenwerking.
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Een versterking van de fundamentele kennis van de biologie is cruciaal voor het aanpakken 
van de grote uitdagingen waarvoor onze nationale en mondiale samenleving zich gesteld 
ziet. Hoe zorgen we ervoor dat onze voedselvoorziening in de toekomst duurzaam en 
betrouwbaar is? Hoe kunnen we gezond langer leven en hoe dringen we welvaarts- en ouder-
domsziekten en verhoogde risico’s van infectieziekten terug? Hoe roepen we de dramatische 
achteruitgang van onze leefomgeving en de biodiversiteit een halt toe? En hoe beperken 
we de schadelijke effecten van klimaat verandering? Deze uitdagingen zijn een direct gevolg 
van de alsmaar groeiende wereldbevolking en onze toenemende welvaart. We zijn ons ervan 
bewust dat de huidige exploitatie van onze planeet niet duurzaam is en zo niet door kan gaan. 
De oplossingen voor deze uitdagingen zijn complex en kunnen alleen bereikt worden met  
fundamenteel, interdisciplinair onderzoek.  
 
Fundamentele biologische kennis vormt een onmisbare schakel in de onderbouwing van 
veel socio-economische keuzes. De grote maatschappelijke uitdagingen illustreren de nood-
zaak om de levende natuur beter te begrijpen. Van een virus tot de mens, van de werking 
van een enkel gen of eiwit tot de complexiteit van het brein, van het immuunsysteem of van 
een ecosysteem: er is diepgaande kennis nodig van de complexe biologische systemen die 
ons lichaam en de wereld vormen, en het was nog nooit eerder zo urgent als nu. Biologie is 
de studie van het leven en van complexe systemen, met veel lagen van interactie en veel 
lengte- en tijdsschalen. Dit is de kern van de biologie, die zich verder kenmerkt door diffuse 
randen waar veel interdisciplinaire samenwerking plaatsvindt. Het is niet voor niets dat 
veel van de in de afgelopen decennia ontstane nieuwe interdisciplinaire vakgebieden begin-
nen met het voorvoegsel bio: denk aan biofysica, biochemie, biomedische wetenschappen 
en bionanoscience.  
 
De biologie kan in de nabije toekomst onze wereld ingrijpend verbeteren en zal bijdragen 
aan de verduurzaming van onze welvaart en ons welzijn. Het is niet voor niets dat  
Z.M. koning Willem-Alexander tijdens zijn kersttoespraak van 25 december 2019 aangaf dat 
biologen een sleutelrol vervullen in het behoud van de Nederlandse welvaart, en dat belang-
rijke wereldleiders en de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
de 21e eeuw typeren als de eeuw van de biologie: biologische kennis is onmisbaar om de 
maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw op te lossen. Tijdige investering in funda -
menteel onderzoek kan voorkomen dat later veel grotere investeringen nodig zijn om de 
schade van onvoldoende kennis te beperken. Een schrijnend voorbeeld is de gebrekkige 
kennis van de biologie van het SARS-CoV-2 virus en de dramatische gevolgen daarvan.  
Nu zien we, om met de woorden van minister-president Rutte te spreken, dat bestuurders 
met slechts 50 procent van de noodzakelijke kennis 100 procent van het probleem moeten 
oplossen. Het is de ambitie van de Nederlandse biologie om de noodzakelijke biologische 
kennisopbouw met gerichte investeringen te versnellen en samenwerking met aangrenzende 

—  
BIOLOGIE ALS BASIS VOOR EEN GEZONDE 
WERELD
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sectoren te versterken, zodat de overheid kan beschikken over meer dan 50 procent van de 
noodzakelijke kennis en zo snel kan inspelen op de grote uitdagingen van deze tijd. 
 
Om de huidige maatschappelijke uitdagingen op te lossen is meer en betere systeemkennis 
nodig van het functioneren van cellen, organismen en ecosystemen, in wisselwerking met 
hun omgeving. Een paar voorbeelden:  
 
Kennis van moleculaire en cellulaire processen, ons immuunsysteem, het microbioom 
(micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels die in en op ons lichaam leven) en 
onze hersenen staat aan de basis van preventieve en klinische gezondheidszorg voor  
welvaarts- en ouderdomsziekten zoals Alzheimer, kanker, overgewicht en hart- en vaat-
ziekten. Daarnaast is ook meer kennis van de evolutiebiologie nodig om te begrijpen, en 
daarmee in de toekomst hopelijk ook te voorspellen, hoe en wanneer nieuwe infectieziekten 
evolueren, hoe kankercellen zich gedragen en hoe we effectief met antibiotica moeten 
omgaan. 
 
Met nieuwe veredelingsinzichten en een beter begrip van de fysiologie van planten en dieren 
in combinatie met slimme technologieën kunnen we meer voedsel produceren met minder 
land en water. Met meer diepgaande kennis van plantenbiologie kunnen we gewassen aan-
passen aan extreme omstandigheden als hoge temperatuur, persistente droogte en veel-
vuldige overstromingen, die ontstaan als direct gevolg van de razendsnelle verandering van 
ons klimaat. In samenwerking met bijvoorbeeld milieuwetenschappers, economen, gedrags-
wetenschappers en het bedrijfsleven draagt biologisch onderzoek bij aan verlichting van 
de enorme druk op onze leefomgeving en het veiligstellen van een duurzame voedselvoor-
ziening voor de toekomst. 
 
Fundamentele ecologische kennis van de interacties tussen organismen in ecosystemen is 
onmisbaar om de dramatische afname van de biodiversiteit te stoppen en de capaciteit 
tot aanpassing van organismen aan antropogene invloeden te begrijpen en te voorspellen. 
Daarnaast is deze kennis nodig bij het restaureren van de natuur, het veiligstellen van essen-
tiële ecosysteemdiensten voor economie en maatschappij en het voorkomen van ziektes 
en ongecontroleerde en ongewenste populatiegroei van organismen zoals de teek en de 
eikenprocessierups. Meer onderzoek naar biodiversiteit stelt ons ook in staat om nieuwe 
organismen te ontdekken die biologisch actieve moleculen produceren die bijvoorbeeld 
bacteriën kunnen doden of kanker kunnen remmen. Op dit moment kennen we nog maar 
15 procent van alle soorten op onze planeet. Het nog niet ontdekte deel is een enorm reservoir 
aan potentiële kandidaten voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe medicijnen. 
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OP ZOEK NAAR ÁL HET LEVEN  
 
Stel dat je naar een symfonieorkest luistert, maar 
alleen de blazers kunt horen. Onacceptabel, toch? Met 
de natuur is net zoiets aan de hand. Na ongeveer 200 
jaar zoeken kennen we nu 2,2 miljoen verschillende 
soorten. Dat lijkt veel, maar dat is maar 15 procent 
van de 15 miljoen soorten die op aarde leven. Daar-
door hebben we een heel beperkt beeld van de natuur. 
Willen we echt begrijpen hoe de natuur functioneert 
en hoe met de klimaatverandering en de biodiver-
siteitscrisis om te gaan, dan is het essentieel om alle 
soorten te kennen en te begrijpen hoe ze met elkaar 
samenhangen. Gelukkig kunnen biologen met nieuwe 
genetische, camera-, akoestische, radar- en LIDAR- 
(Laser  Imaging Detection And Ranging)  technieken 
nu snel soorten herkennen en classificeren. Zo kunnen 
we ál het leven in kaart brengen en veranderingen in 
soortensamenstellingen monitoren, zodat we voor 
het eerst het hele orkest van het leven kunnen horen.



SLAPENDE ANTIBIOTICA 
 
Er is geen klasse van medicijnen die een grotere bijdrage heeft 
geleverd aan de volksgezondheid dan de antibiotica (Nobelprij-
zen 1945 en 1952), waardoor pest-epidemieën en tuberculose 
geschiedenis leken. Steeds meer ziekteverwekkende bacteriën 
worden echter resistent tegen onze huidige medicijnen. Tegelijk 
is het ontdekken van nieuwe antibiotica moeilijk omdat het ‘laag-
hangende fruit’ reeds door de industrie is geoogst.  Er is voor-
speld dat als we zo doorgaan er in 2050 wereldwijd meer doden 
vallen door antibioticaresistentie  dan door kanker. 
Bijna alle antibiotica komen uit micro-organismen, en DNA 
sequencing technologie liet zien  dat die meer genetisch poten-
tieel voor antibiotica hebben dan gedacht. Deze ‘slapende anti-
biotica’ worden echter niet in het laboratorium geproduceerd 
omdat we niet weten hoe we ze ‘aan’ moeten zetten. Door het 
begrijpen van de ecologie van de bacteriën kunnen we deze sig-
nalen ontrafelen. Begrip van de biologie is daarmee de sleutel 
om deze moleculaire goudmijn te openen en miljoenen bacteriën 
en schimmels opnieuw te screenen voor de broodnodige nieuwe 
medicijnen.  
 
Foto: Een kolonie van een Streptomyces bacterie met druppels 
antibiotica (blauw) op het oppervlak. De diameter van de kolonie 
is 1 cm 
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VERGROTEN, VERSNELLEN, VERBREDEN  
 
Het is van groot belang dat de noodzakelijke biologische kennis op korte termijn vergroot 
wordt; veel van de genoemde uitdagingen zijn immers zeer acuut. Als we voor 2050, dus de 
komende dertig jaar, er niet in slagen om de mondiale klimaatverandering en het verlies 
aan biodiversiteit een halt toe te roepen zijn de gevolgen desastreus: honger, watertekorten, 
enorme bevolkingsmigratie, conflicten en een economische meltdown. We stevenen af op 
een mondiale crisis van een ongekende omvang. De pandemie van het SARS-Cov-2 virus 
heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat snel handelen bij infectieziekten veel levens 
kan redden, maar ook dat er biologische processen kunnen starten die geheel onvoorspelbaar 
verlopen en waar de mens niet zo snel een antwoord op heeft.  Ons voorbereiden op scenario’s 
die op niet erg lange termijn heel realistisch kunnen worden moet de allerhoogste prioriteit 
krijgen, en dit kan als we fundamenteel biologisch onderzoek van hoge kwaliteit versnellen, 
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FIGUUR 11:  HET VERSNELLEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN DE BIOLOGIE

Het dynamische systeem waarin  biologisch onderzoek kennis en oplossingen biedt om de huidige maat-
schappelijke uitdagingen aan te pakken, gevoed door forse investeringen in R&D. Het schema is bidirectioneel 
doordat biologisch onderzoek ook geïnspireerd wordt door maatschap pelijke vragen. Zo is er sprake van 
‘return on investment’.
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waarvoor toegang tot hoogwaardige technologie en data-analyse onontbeerlijk is.  
Nieuwsgierigheid gedreven onderzoek naar biologische basismechanismen en principes is 
hiervoor onmisbaar. Immers, de geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat veel van het 
toepassingsgerichte onderzoek slechts succesvol kon zijn doordat het voortbouwde op de, 
soms onverwachte, resultaten van fundamenteel onderzoek. Dit vraagt ook een moderni-
sering van het onderwijs om de noodzakelijke experts op te leiden. Dankzij een aantal 
belangrijke technologische doorbraken zoals gene editing, -omicsbenaderingen (zoals pro-

teomics en metabolomics), single cell genomics-technologieën, geavanceerde data-analyse, 
kunstmatige intelligentie en geoptimaliseerde imaging-technieken), is een enorme ontsluiting 
van biologische kennis nu mogelijk. De noodzakelijke versnelling van het biologisch onder-
zoek is nu ook daadwerkelijk haalbaar.  
 
 
AMBITIE EN MISSIES 
 
De biologie in Nederland heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties; aan de doelen van de  
Europese Green Deal; en aan het missie-gedreven Nederlandse beleid en de routes aange-
geven in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) (figuur12). Meer concreet wil de Neder-
landse biologie de volgende missies helpen realiseren:  
 
1. Langer leven in gezondheid mogelijk maken, infectieziekten beheersbaar maken, en wel-

vaarts-, ouderdoms- en hersenziekten transformeren in chronische aandoeningen (NWA-
routes 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 en 25; SDG 3).  

 
2. Het versnellen van de ontwikkeling van gezond en veilig voedsel in een circulair land-

bouwsysteem en in een duurzame visserijsector (NWA-routes 3, 4, 12 en 23; SDG’s 2, 3, 
9, 12 en 14; Greendeal Farm to Fork).  

 
3. De ontwikkeling en identificatie van robuuste voedselgewassen die resistent zijn tegen 

ziekten, plagen en klimaatverandering (NWA-routes 3, 4, 13, 15, 20 en 25; SDG’s 2, 12, 13, 
14 en 15). 

 
4. De ontwikkeling van een betere leefomgeving met meer aandacht voor een schone 

bodem en atmosfeer en voor waterkwaliteit (NWA-routes 1, 3, 9, 13 en 21; SDG’s 3, 6, 9, 
11, 14 en 15; Greendeal Climate action, Industrial Strategy for a clean and circular eco-
nomy, en Towards a zero-pollution ambition for a toxic free environment). 

 
5. Maximalisatie van biodiversiteit en het herstellen en ontwikkelen van ecosystemen (NWA-

routes 1, 9 en 15; SDG’s 6, 14 en 15; Greendeal Preserving and protecting biodiversity).  
 
Investering in deze missies zal helpen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, 
zal de Nederlandse economie op een duurzame wijze stimuleren, en zal een brede bijdrage 
leveren aan onze welvaart en ons welzijn. Om deze missies te realiseren vraagt de universitaire 
biologie in Nederland om meer wetenschappers in vaste dienst, meer geavanceerde tech-
nologie in de vorm van instrumentatie en krachtige data-analyse, en gemoderniseerde cur-
ricula aan de universiteiten met meer aandacht voor data-analyse, bioinformatica, 
kunstmatige intelligentie en veld- en soortenkennis. 
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FIGUUR 12:  DE BIJDRAGE VAN BIOLOGIE AAN VERSCHILLENDE BELEIDSTHEMA'S OP 
NATIONAAL (NL) ,  EUROPEES (EU)  EN INTERNATIONAAL ( INT)  NIVEAU.  

NWA: Nationale Wetenschapsagenda 
Route 1: Blauwe Route water als weg naar innovatie 
en duurzame groei,  
Route 3: Circulaire economie en grondstoffen en duur-
zame circulaire impact,  
Route 4: Duurzame productie van gezond en veilig  
voedsel,  
Route 6: Gezondheidszorgonderzoek, preventie en 
behandeling,  
Route 9: Kwaliteit van de omgeving,  
Route 12: Materialen - Made in Holland,  
Route 13: Meten en detecteren: altijd, alles en overal,  
Route 14: NeuroLab NL: dé werkplaats voor hersen-, 
cognitie-en gedragsonderzoek,  
Route 15: Oorsprong van het leven - op aarde en in het 
heelal,  

Route 17: Personalised medicine: uitgaan van het indi-
vidu,  
Route 18: De quantum / nano-revolutie,  
Route 19: Regeneratieve geneeskunde: gamechanger 
op weg naar brede toepassing,  
Route 20: Smart industry,  
Route 21: Smart, liveable cities,  
Route 23: Sustainable Development Goals voor inclu-
sieve mondiale ontwikkeling,  
Route 25: Waardecreatie door verantwoorde toegang 
tot en gebruik van big data. 
Topsectoren: Topconsortia voor Kennis en Innovatie 
(TKI) 
SDG's: Sustainable Development Goals 
Buitenring: thema's met relatie tot de biologie, maar 
aan de diffuse randen van de discipline 
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HOE GAAN WE (BETER) OM MET 
INFECTIEZIEKTEN? 
 
De COVID-19 pandemie drukt ons met de neus 
op de feiten: voorbereiden op nieuwe ziekten 
is een must. Globalisering, reisgedrag, druk 
op ecosystemen, en klimaatverandering heb-
ben alle effect op opkomst en verspreiding 
van infectieziekten. Wachten tot een epidemie 
begint is spelen met vuur, zoals is gebleken: 
ingrijpende en dure maatregelen moeten  
worden genomen op basis van beperkte  
kennis en in een race tegen de klok.  Kennis 
van pathogenen, hun werkingsmechanismen, 
welke effecten ze hebben op de gastheer en 
het immuunsysteem zijn onontbeerlijk als 
basis voor toekomstige bestrijding, behan-
deling en preventie. De top 10 pandemische 
dreigingen op de lijst van de World Health 
Organization zijn zoönosen, waarbij de kans 
op overdracht toeneemt door veranderende 
ecosystemen, en de effecten daarvan op  
dieren en vectoren zoals muggen of teken.  
Biologen  zoeken naar mogelijkheden voor 
vroege opsporing en preventie. De basis voor 
de huidige kennis van coronavirussen is 
gelegd in het verleden door investeringen in 
fundamentele kennis, maar langetermijn-
investeringen bleven uit. Met de kennis van 
nu weten we beter.
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Door biologische processen en mechanismen te vertalen naar en te bestuderen in intacte 
organismen die functioneren onder natuurlijke omstandigheden kunnen zogenaamde emer-
gente eigenschappen worden ontdekt. Dit zijn eigenschappen van een groter geheel, die 
ontstaan door een samenspel van de afzonderlijke bouwstenen – bijvoorbeeld individuele 
moleculen die samen leiden tot een levende cel en van wezenlijk belang zijn voor een volledig 
begrip van het leven. Het is als gevolg van de revolutionaire technologie- en kennisontwik-
keling van de afgelopen decennia nu beter dan ooit mogelijk om deze eigenschappen te 
vinden en bestuderen. Deze zogeheten systeembenadering biedt ons de mogelijkheid om 
de grote vragen van de biologie te beantwoorden: Hoe kunnen we de ontregeling van ons 
immuunsysteem en van onze celdeling voorkomen en tegengaan? Hoe kunnen we ouderdom 
en de hiermee geassocieerde ziekten beter beheersen? Hoe kan begrip van het samenspel 
tussen organismen (zoals het microbioom in relatie tot dier en plant) ons helpen om de ont-
wikkeling van dier en plant beter te begrijpen en in te grijpen als deze ontregeld dreigt te 
raken? Hoe kunnen we gewassen ontwikkelen die in staat zijn te groeien onder klimaat -
gerelateerde stress? Welke processen sturen biodiversiteit? Hoe verschillen organismen op 
moleculair niveau? Hoe is dit verschil evolutionair ontstaan en welk effect heeft dit op de 
werking en overlevingskansen van organismen? 
 
Op basis van het Nederlandse trackrecord in de biologie (zie hoofdstuk ‘Organisatie en 
impact van de biologie’) hebben we vier focusgebieden gedefinieerd waarin investeringen 
noodzakelijk zijn om de in het hoofdstuk ‘Biologie als basis van een gezonde wereld’ 
genoemde missies te realiseren: Bouwstenen van het leven, Aanpassing en evolutie, Van 
ecosysteemprocessen naar biodiversiteit, en Vernieuwende technologie. Dit vierde gebied 
omvat geavanceerde en hoogwaardige instrumentatie en krachtige data-analyse daar dit 
voorwaarden zijn voor het genereren van nieuwe kennis. Voor dit hoofdstuk heeft de taskforce 
dankbaar gebruik gemaakt van de strategische focusnotities die door de NWO-werkgemeen-
schappen Levenswetenschappen zijn geschreven12.  
 
 
BOUWSTENEN VAN HET LEVEN 
 
De cel is de basale eenheid van het leven, waarin belangrijke processen als stofwisseling 
(metabolisme), celdeling, ontwikkeling en weefseldifferentiatie zich afspelen. Onderzoek 
aan cellen en weefsels levert fundamentele inzichten op in het ontstaan van leven en de 
evolutie van de bouwstenen van ons leven. Dankzij de razendsnelle ontwikkelingen in high-

throughput DNA-sequencing is ons inzicht in erfelijke eigenschappen van organismen sterk 
vergroot.  
 

—  
BENODIGDE BIOLOGISCHE KENNIS

12 www.nwo.nl/wg-leven
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De cel- en ontwikkelingsbiologie levert fundamentele kennis van de bouwstenen van het 
leven en is dus van groot belang voor onze gezondheidszorg. Hierbij moeten we denken 
aan de moleculaire basis van kanker en veroudering, bestrijding van infectieziekten, de bio-
logie van gedrag en onze hersenen, en de aantasting van gewassen door bacteriën, schimmels 
en plagen en extreme weerscondities. Om onze kennis en ons begrip van cellen en weefsels 
nog verder te vergroten, benoemen wij een tweetal aandachtsgebieden:  
 
 
INTERACTIES TUSSEN EN BINNEN CELLEN 
Een beter begrip van de communicatieprocessen binnen en tussen cellen is nodig om bij-
voorbeeld te begrijpen hoe ons geheugen werkt, maar ook om meer vat te krijgen op ziekten. 
Daarnaast is begrip van de communicatie tussen microben en hun gastheer (plant, dier of 
mens) belangrijk. De studie van het microbioom (een gemeenschap van bacteriën, gisten 
en/of schimmels die op of in andere organismen leven) is een veld dat zich enorm ontwikkelt. 
Het begrijpen van de factoren die de stabiliteit van het microbioom reguleren en de impact 
ervan op onze gezondheid en de ontwikkeling van duurzame landbouw zijn belangrijke aan-
dachtsgebieden. Plantenwetenschappers zullen profiteren van technologische ontwikke-
lingen die helpen om nieuwe gewassen te ontwikkelen, zoals gene editing dat het mogelijk 
maakt om bestaande rassen te verbeteren. Nieuwe inspanningen zijn ook nodig om CRISPR-
Cas en andere genetische gereedschappen te blijven ontwikkelen, evenals grootschalige 
en single cell genomics, proteomics en metabolomics om mechanismen te ontrafelen die 
cellen en weefsels reguleren in microben, planten, dieren en de mens. 
 
 
BOUWEN MET BIOLOGIE 
De biologie ontwikkelt zich tot een ‘ontwerp’ discipline, doordat we steeds meer mogelijkheden 
hebben om levende systemen blijvend te veranderen. Het toenemende begrip van cellulaire 
systemen, in combinatie met concepten en inzichten uit de systeembiologie en de verbluffende 
mogelijkheden van de nieuwe genetische gereedschappen, maakt het mogelijk om biologische 
systemen met nieuwe functionaliteiten te creëren. De synthetische biologie is een vakgebied 
dat kijkt naar het ontwerp van de moleculaire regelmechanismen in de cel en heeft in de afge-
lopen jaren veel verschillende vakgebieden zoals biotechnologie, celbiologie en informatie-
technologie bij elkaar gebracht. Dit onderzoek helpt ons om diep begrip van het ontstaan van 
leven te krijgen en om synthetische levensvormen te genereren waarmee potentieel maat-
schappelijke bedreigingen op een innovatieve manier kunnen worden aangepakt. De toege-
nomen mogelijkheden voor genetische modificatie voortgekomen uit fundamenteel onderzoek, 
zoals CRISPR-Cas, hebben in recente jaren gezorgd voor een grote versnelling in innovaties, 
met als aansprekende voorbeelden het herprogrammeren van bacteriën of gistcellen voor de 
productie van nieuwe antibiotica, het modificeren van immuuncellen voor immunotherapie, 
en de ontwikkeling van robuuste, stresstolerante gewassen. 
 
 
AANPASSING EN EVOLUTIE  
 
Fundamenteel begrip van ontwikkeling, aanpassing en evolutie van het leven is cruciaal 
voor het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, variërend van de reductie 
in biodiversiteit en verschraling van de leefomgeving tot het begrijpen van de invloed van 
de omgeving op onze fysieke en mentale gezondheid. Het leven kenmerkt zich door een 
enorm vermogen tot aanpassing. De ontwikkeling van een organisme ligt vast in de door 
de evolutie tot stand gekomen genetische informatie (genotype), maar komt tot wasdom 
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in wisselwerking met de omgeving (fenotype). Hoe de informatie in het genoom vertaald 
wordt tot een complex individu, met emergente eigenschappen zoals taakverdeling tussen 
weefsels en organen, gedrag, geheugen en bewustzijn, is een fundamentele vraag die we 
alleen door middel van biologisch onderzoek kunnen beantwoorden.  
 
De grote invloed van de mens op het landgebruik en atmosfeer heeft tot snelle veranderingen 
geleid in de leefomgeving van vrijwel alle organismen op onze planeet; denk aan vervuiling, 
klimaatverandering, en grootschalige verstedelijking. Stedelijke gebieden zijn in oppervlakte 
groter dan veel natuurlijke ecosystemen. Evolutie en plasticiteit zijn essentieel voor aan-
passing van soorten aan deze antropogene veranderingen. Anderzijds is het ook duidelijk 
geworden dat deze aanpassingen vaak niet snel genoeg gaan voor soorten om te overleven. 
Ook voor de ontwikkeling van voedselgewassen die resistent zijn tegen klimaatveranderingen 
en ziekteverwekkers is een goed begrip van hun ontwikkelingsbiologie en van de interactieve 
processen tussen genotype en omgeving noodzakelijk. Om onze kennis en ons begrip  
van aanpassing en evolutie nog verder te vergroten, zijn de volgende aandachtsgebieden 
van belang: 
 
 
VAN GENOOM TOT INDIVIDUELE EIGENSCHAPPEN 
Gemiddeld vinden we 5 miljoen verschillen in DNA-volgorde tussen het genoom van ver-
schillende mensen. De vraag is hoe deze variatie in het genoom verschillen in individuele 
eigenschappen reguleert, zoals uiterlijk, gedrag, voortplanting of levensduur. Verschillen in 
eigenschappen tussen individuen zijn nooit het gevolg van genen alleen, maar een gevolg 
van zowel de interacties tussen genen onderling, als van de interactie tussen genen en omge-
vingsfactoren. Daarnaast is de laatste jaren duidelijk geworden dat omgevingsinvloeden 
zelfs tot in de volgende generatie reiken (epigenetica). Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit en 
kwantiteit van de voeding van een aanstaande moeder medebepalend voor de gezondheid 
van de nieuwgeborene. Hoe genen met elkaar en met de omgeving interacteren is een van 
de meest fundamentele vragen binnen de biologie en kennis hierover zal sterk bijdragen 
aan het oplossen van diverse maatschappelijke uitdagingen.  
 
 
AANPASSING AAN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD 
Kennis van ontwikkeling en evolutie is nodig om te kunnen voorspellen in hoeverre micro-
organismen, planten en dieren zich kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. 
De mens is verantwoordelijk voor grote en snelle veranderingen op onze planeet. In het 
zogenaamde Antropoceen is de snelheid van uitsterven van soorten zeer hoog. Eén van de 
meest prangende vragen is daarom of organismen zich snel genoeg kunnen aanpassen aan 
deze snelle veranderingen. Kennis hiervan helpt ons te voorspellen of we in een dynamische 
omgeving de biodiversiteit kunnen handhaven. 
 
 
INTERACTIES TUSSEN MACRO-  EN MICRO-ORGANISMEN 
Planten en dieren zijn in hun functioneren afhankelijk van micro-organismen waarmee zij 
nauw samenleven. De mens bevat bijvoorbeeld meer bacteriën dan lichaamscellen. Gemeen-
schappen van microben spelen een sleutelrol bij de preventie van ziekten bij mens, dier en 
plant, waaronder Alzheimer, infectieziekten, leveraandoeningen en schimmelinfecties van 
gewassen, bij de effectiviteit van medicijnen, bij de opname van voedingstoffen door planten 
en bij de uitstoot van broeikasgassen door vee. Daarnaast interacteren micro-organismen 
met elkaar waardoor afvalstromen efficiënt in de natuur worden gerecycled. 
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VAN ECOSYSTEEMPROCESSEN NAAR BIODIVERSITEIT  
 
De onvoorstelbare rijkdom aan soorten op onze planeet is ontstaan gedurende miljoenen 
jaren van (co-)evolutie, waarin organismen in onderlinge afhankelijkheid van elkaar en van 
hun omgeving zijn gevormd. Belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de enorme 
achteruitgang van de biodiversiteit, de achteruitgang van onze leefomgeving (bodem, water, 
lucht), de gevolgen van klimaatverandering en overbevissing kunnen alleen aangepakt wor-
den door meer kennis te vergaren over het functioneren van ecosystemen. Een systeembe-
nadering is voor dergelijke uitdagingen onontbeerlijk omdat enorm veel factoren betrokken 
zijn bij het functioneren van ecosystemen. Ecosystemen leveren diensten die van vitaal 
belang zijn voor onze maatschappij: schoon water, vitale bodems en bestuiving van onze 
gewassen zijn slechts een paar voorbeelden. Pas als we de ecosystemen begrijpen kunnen 
we gerichte maatregelen nemen om deze te beschermen.  
 
Kennis van biologische processen in zoetwatersystemen is essentieel om de risico’s van kli-
maatverandering voor waterkwaliteit te begrijpen en te voorspellen. Ook voor het bescher-
men van individuele soorten is kennis van hun onderlinge afhankelijkheid en van hun 
voedselnetwerken belangrijk. Immers, veel vogelsoorten kunnen niet overleven zonder vol-
doende insecten; planten hebben een gezonde bodem nodig met een goede kringloop van 
nutriënten; waterplanten vormen essentiële leefomgevingen voor waterinsecten; en vissen 
en insecten zijn noodzakelijk voor de bestuiving van planten.  
 
Verder is de enorme biodiversiteit op aarde een essentiële bron voor onze toekomstige 
medicijnen. Bacteriën en schimmels vormen de basis van vrijwel alle antibiotica, maar ook 
van talloze antikanker- en antivirale middelen en medicijnen die we gebruiken om ons 
immuunsysteem te versterken, en van specifieke enzymen die het gebruik van vervuilende 
chemische processen niet langer nodig maken. Ook planten vormen een rijke, nauwelijks 
ontgonnen bron van zeer veel medicinale verbindingen. Binnen de ecologie zien we als uit-
dagende aandachtsgebieden voor de toekomst: 
 
 
VOORSPELLEN VAN DE VEERKRACHT VAN ECOSYSTEMEN 
Hoe kunnen we voldoende veerkracht en herstelvermogen in ecosystemen behouden? Hoe 
hangen biodiversiteit, interacties tussen soorten en individuen, veerkracht, en opbrengst 
van ecosystemen met elkaar samen? Het is essentieel om niet alleen reeds ingezette eco-
systeemveranderingen te begrijpen, maar ook consequenties van ingrepen vooraf te kunnen 
inschatten. Denk op nationaal niveau aan de komst van windparken in de Noordzee, peil-
verhoging in het IJsselmeer, de aanleg van de Markerwadden in het Markermeer, of het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. En op wereldschaal moeten we inzicht verkrijgen in de 
gevolgen van ingrepen als geo-engineering tegen klimaatverandering.  
 
 
OVERGANG NAAR DUURZAME LANDSCHAPPEN 
Een van de meest prangende vraagstukken is hoe we 10 miljard mensen op deze planeet 
duurzaam kunnen voeden en toegang kunnen geven tot drinkwater van goede kwaliteit, 
en tegelijkertijd ons natuurlijk kapitaal kunnen beschermen. Kennis van ecosysteempro-
cessen en biodiversiteit is cruciaal om de economische, sociale en gezondheidsvoordelen 
van de natuur op een verantwoorde en goede wijze te benutten. Er is een grote vraag vanuit 
de maatschappij naar op de natuur gebaseerde oplossingen, die verschillende functies van 
landschappen zoals agrarisch, residentieel, recreatief, industrieel en (semi) natuurgebied 



PREVENTIE,  DIAGNOSE EN THERAPIE 
OP DE VOET GEVOLGD! 
 
De enorme versnelling van genoombrede data-acquisitie 
maakt het mogelijk snel een genoom ‘vingerafdruk’ van 
ieder van ons te maken. Dat betekent dat we onder 
andere goed kunnen zien hoe ons metabolisme op ver-
schillende voedingspatronen reageert. Deze informatie 
is ook te relateren aan het individuele microbioom (alle 
genen van bacteriën in en op ons). Er is al aangetoond 
dat een gepersonaliseerd advies over voeding gebaseerd 
op de individuele genenpool van mensen en hun micro-
bioom echt HET verschil maakt bij gericht effectief ingrij-
pen in voorkomen en behandelen van bijvoorbeeld 
diabetes type 2. Verschillende follow-up studies lopen 
nu, onder andere in Nederland, om een brede basis te 
leggen voor op moleculair-mechanistische kennis geba-
seerde voedingsadviezen waarmee op het individu 
gerichte preventie van ziekte bereikt wordt. Een recente 
publicatie laat zien hoe goede, genoombrede, analyses 
mogelijk zijn met een reguliere mobiele telefoon. Daar-
mee kunnen we straks ‘on the spot’,  genoomanalyses 
doen en bijvoorbeeld de verspreiding van infectieziekten 
maar ook de effectiviteit van preventie en therapie in de 
gezondheidszorg ‘op de voet volgen’. 
 
Afbeelding: de individuele microbioomcompositie (A) wordt 
geïntegreerd in databases met informatie over de link tus-
sen microbioom en behandelmethodes verkregen uit grote 
populatie- of interventiecohorten (B). Op basis hiervan 
wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld (C). 
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DE ARCHITECTUUR VAN PLANTEN 
 
Bij het woord architectuur denken we aan gebouwen, zelden aan 
biologie. Maar ieder organisme heeft ook een eigen architectuur 
en deze is van levensbelang voor de groei en ontwikkeling. Waar 
de architectuur van dieren vastligt (mensen hebben nooit meer 
dan twee benen en twee armen), is bij planten het tegenover-
gestelde waar: er is een spectaculaire flexibiliteit in het aantal 
‘ledematen’. Plantenwortels ontwikkelen zich daar waar het 
meeste water of voeding te halen is. Planten richten hun boven-
grondse architectuur zo in dat de bladeren optimaal licht onder-
scheppen en schaduw vermijden.  
Biologen zijn inmiddels in staat om zeer nauwkeurig de architec-
tuur van planten te optimaliseren. Zo kan de wortelarchitectuur 
worden gestuurd voor groei bij te veel/te weinig water, of de 
bovengrondse architectuur zo worden gestuurd dat gewassen bij 
nog hogere plantdichtheden optimale opbrengst kunnen leveren. 
Zo dragen biologen bij aan een toekomstbestendige voedselpro-
ductie. 
 
Foto: Precisie-sturing van architectuur, kleurintensiteit represen-
teert weefselspecifieke regulatie van een plantenhormoon dat de 
ontwikkeling stuurt. 
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effectief met elkaar combineren. Met name in een dichtbevolkt land als Nederland is dit van 
groot belang.  
 
 
DOOR DE MENS GECREËERDE ECOSYSTEMEN 
Ons land is te klein voor uitgestrekte onaangetaste ecosystemen. Vandaar dat voortdurende 
studie naar ecosystemen die door de mens zijn beïnvloed of zelfs zijn gecreëerd voor ons 
land cruciaal is. Belangrijk in dit kader zijn de nieuwe inzichten op het gebied van natuur-
inclusieve landbouw: een transitie naar nieuwe land- en tuinbouw productiesystemen geba-
seerd op agro-ecologische principes en smart farming zijn noodzakelijk. Dit kunnen we 
alleen maar realiseren als we op fundamenteel niveau kennis hebben van biologische prin-
cipes gekoppeld aan veerkracht en weerbaarheid.  Ook van belang is de snelle opkomst van 
het vakgebied ecologie van stedelijke gebieden, waarbij grote rollen zijn weggelegd voor 
citizen science en het bouwen met natuur.  
 
 
VERNIEUWENDE TECHNOLOGIE:  DATA-ANALYSE EN 
GEAVANCEERDE METHODEN 
 
Nieuwe experimentele technieken zoals high-througput DNA-sequencing en eiwit- en meta-
boliet analyse leiden tot enorme hoeveelheden nieuwe data. Het sequencen van genomen 
van veel organismen leidt tot inzicht in natuurlijke mutaties en in een beter inzicht in de 
betekenis van gene editing (CRISPR-Cas). Technologieontwikkeling veroorzaakt een nieuwe 
manier van werken waarin met behulp van grootschalige, professioneel beheerde databases, 
met specifieke algoritmen nieuwe inzichten verkregen worden. Dit is het veld van data-
analyse en integratie, systeem- en computationele biologie, bioinformatica en kunstmatige 
intelligentie dat grote vooruitgang kent. In principe geldt hier the sky is the limit wat betreft 
de hoeveelheid data, maar dan moeten we wel borgen dat de kwaliteit zeer hoog is en we 
de data op een efficiënte manier kunnen analyseren, integreren en benutten. Dit internatio-
nale veld heeft zich in de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld. Nederland moet zorgen 
dat het bijblijft. De biologie werkt daarom graag met overheid en aanpalende sectoren mee 
aan het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie van de Rijksoverheid13. De nadruk 
is voor de biologie komen te liggen op grootschalige samenwerkingsverbanden waarbinnen 
enorme hoeveelheden data geproduceerd worden. Adequaat management van deze  
big data en het beschikbaar maken voor hergebruik door middel van open science zijn hierbij 
grote uitdagingen. Hiervoor belangrijke aandachtsgebieden voor de nabije toekomst zijn: 
 
 
S INGLE-CELLTECHNOLOGIEËN 
Tijdens het begin van deze eeuw werd een revolutionaire mijlpaal bereikt: de ontrafeling 
van de DNA-volgorde van het menselijk genoom. Momenteel willen we veel meer: we willen 
begrijpen welke genen belangrijk zijn voor het functioneren van een enkele cel. We willen 
bijvoorbeeld snappen hoe individuele cellen reageren op chemotherapie of hoe individuele 
wortelcellen van planten reageren op stress veroorzaakt door bepaalde klimaatomstandig-
heden, zoals droogte en verzilting van de bodem. 
 

13 Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
oktober 2019
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NIEUWE IMAGING-TECHNIEKEN 
Microscopie heeft altijd een cruciale rol gespeeld in het ontrafelen van levende systemen, 
vanaf de beroemde observaties van Antoni van Leeuwenhoek tot en met het hedendaagse 
onderzoek. Elektronenmicroscopie maakt het tegenwoordig mogelijk atomaire structuren 
van cellulaire bouwstenen zichtbaar te maken, massaspectrometrie en omics-technieken 
brengen moleculaire signalen op cellulair niveau in kaart, en lichtmicroscopie brengt de 
dynamiek en ontwikkeling van levende systemen in beeld. Daarmee zijn de ontwikkelingen 
echter niet klaar. Zo maakt lightsheet-microscopie het sinds kort mogelijk om de volledige 
ontwikkeling van transparante organismen te filmen en te volgen hoe elke cel zich tijdens 
dat proces verplaatst en specialiseert. Eiwit-engineering biedt steeds meer mogelijkheden 
om allerlei subcellulaire processen, zoals celdeling en communicatie, met hoge resolutie 
zichtbaar te maken. Beeldvormende massaspectrometrie kan de moleculaire stofwisseling 
van een enkele cel in kaart brengen, terwijl super-resolutiemicroscopie het mogelijk maakt 
om afzonderlijke moleculen te onderscheiden. Ten slotte maakt optogenetica het mogelijk 
om met licht cognitieve processen zoals geheugen, beslissingen en selectieve aandacht niet 
alleen te bestuderen, maar ook te besturen.  
 
 
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE   
Nieuwe single-celltechnologieën leveren heel veel data op, waardoor de vertaalslag naar 
fundamentele mechanismen en principes steeds moeilijker wordt. Biologen hebben daarom 
hulp nodig. Informaticatechnieken zoals deep learning en kunstmatige intelligentie worden 
steeds belangrijker in het ontsluiten, analyseren en begrijpen van de informatie die deze 
grote datasets bevatten. Zo helpen deze revolutionaire technologieën de vorm van eiwitten 
te voorspellen, die hun functie bepaalt en inzichten biedt in waarom bepaalde mutaties 
geen effect hebben op de functie van een eiwit en andere juist heel veel. Kunstmatige intel-
ligentie maakt het ook mogelijk video-opnames binnen het gedragsonderzoek automatisch 
te analyseren, soorten in de natuur te herkennen, of structuren te herkennen en te classifi-
ceren in beeldmateriaal van biologische weefsels. Daarnaast is er een vruchtbare koppeling 
tussen kunstmatige intelligentie en hersenonderzoek.



DE DYNAMICA VAN STADSNATUUR 
 
Een groot deel van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke 
omgeving. Stadsdieren en -planten zijn vaak door natuurbescher-
mers niet erg geliefde, uitheemse of verwilderde gedomesticeerde 
soorten. Ook zijn de leden van deze urbane ecosystemen vaak 
onzichtbaar: ze leiden een verborgen leven in regengoten, achter-
tuintjes en regenputten. 
Maar stadsnatuur wordt steeds belangrijker: regelmatige blootstel-
ling aan wilde dieren en planten verhoogt onze lichamelijke en gees-
telijke gezondheid en stadsnatuur is dus onmisbaar in het leefbaar 
houden van onze steden. Urbane biologen zijn steeds belangrijker 
voor het zichtbaar maken en ontsluiten van de waarde van deze ste-
delijke ecosystemen. Hoe passen wilde dieren en planten zich evo-
lutionair aan de mens aan en hoe kunnen we van deze hoge 
evolutionaire snelheid gebruik maken bij het vormgeven van natuur-
inclusieve stadsplanning? Hoe houden we ecosysteemfuncties in 
stand tegen een achtergrond van soorten die voortdurend komen 
en gaan? 
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REKENEN AAN BIOCOMPLEXITEIT 
 
Levende systemen zijn bijzonder complex. Elke 
cel produceert duizenden eiwitten die met elkaar 
reageren, en elke cel leeft in een complexe omge-
ving met andere cellen en moleculen. Levende 
materie bestaat dus uit een groot aantal com-
ponenten die via interacties het uiterlijk en het 
gedrag van cellen en organismen bepalen. Dit is 
biocomplexiteit. In een handomdraai bepalen 
biologen met nieuwe technieken het erfelijk 
materiaal van allerlei diersoorten en planten, van 
bacteriën of virussen, of van hele leefgemeen-
schappen van bacteriën in een darm. In een 
enkele cel kan worden bepaald welke genen aan 
staan en welke uit, en welke eiwitten er gepro-
duceerd worden. De verwerking en interpretatie 
hiervan kan alleen nog maar met computer-algo-
ritmes. Deze aanpak heet bioinformatica. Door 
het erfelijk materiaal van verschillende soorten 
te vergelijken bestuderen bioinformatici evolutie. 
Op deze manier is een heel nieuw bacteriënrijk 
ontdekt (de Archaea). Om te begrijpen hoe de 
complexe netwerken functioneren, maken theo-
retisch biologen wiskundige modellen die met 
computers bestudeerd worden. Zo wordt nu ook 
de Covid-19 pandemie gemodelleerd. 
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BIOLOGIE ALS KERNDISCIPLINE  
 
Biologie heeft een centrale positie in het Nederlandse bètalandschap. Het is een discipline 
met diffuse randen, maar met een duidelijke en onmisbare kern. Het is niet voor niets dat 
veel van de in de afgelopen decennia ontstane nieuwe interdisciplinaire vakgebieden begin-
nen met het voorvoegsel bio: denk aan biofysica, biochemie, biomedische wetenschappen 
en bionanoscience. Biologie is binnen de samenwerking met andere disciplines onmisbaar 
om inzicht te verschaffen in levende componenten zoals cellen, membranen en DNA-mole-
culen en om overzicht te genereren van verschillende lagen van interacties binnen complexe 
systemen. Zowel het sectorbeeld chemie als dat van de natuurkunde benoemen expliciet 
aan biologie gekoppelde focusgebieden voor het toekomstige onderzoek binnen deze dis-
ciplines14. Een investering in de fundamenten van de biologie zal daarom fungeren als hef-
boom voor de reeds in die sectoren geïnvesteerde sectorplangelden. Er bestaan ook sterke 
dwarsverbanden met geneeskunde en farmacie (medische biologie, genetica, neurobiologie, 
gezondheid, regeneratieve geneeskunde, medicijnontwikkeling), diergeneeskunde (dieren-
welzijn, dierfysiologie), aard- en milieuwetenschappen (ecosystemen, oceanen, klimaat, 
urbane (leef)omgeving), sociale wetenschappen (gedrag, psychobiologie) en landbouwwe-
tenschappen (gewasbescherming, gewasfysiologie, veredeling). Daarnaast levert de biologie 
een kernbijdrage aan veel nieuwe interdisciplinaire opleidingen (zie bijlage 10).  
 
 
LANDELIJKE ORGANISATIE 
 
De biologie in Nederland is een steeds beter georganiseerde discipline. Zo zijn er coherente 
vakverenigingen, onderzoeksscholen en landelijke onderzoeksnetwerken die onderzoekers 
binnen specifieke subdisciplines verenigen. Meer overkoepelend is de biologie in Nederland 
georganiseerd door middel van de KNAW-sectie Biologie, de reguliere overleggen tussen de 
directeuren van de biologie-gerelateerde onderzoeksinstituten van KNAW en NWO en Natu-
ralis, het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en de recent ingestelde werkgemeen-
schappen van de NWO Tafel Levenswetenschappen.  Veel van deze organisaties hebben een 
zeer actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van dit sectorbeeld. Het landelijk overleg 
bètadecanen initieerde de totstandkoming van dit sectorbeeld door een opdracht te verlenen 
aan de Taskforce sectorbeeld biologie. Dankzij gecoördineerde actie is de biologie in Neder-
land tot een eensgezinde visie gekomen, die in dit rapport gepresenteerd wordt. De gevoerde 
discussies leidden tot nieuwe initiatieven voor samenwerking zoals tussen NIOZ, NIOO, Wes-
terdijk Instituut en Naturalis en uitwisseling van visies en praktische aanpak tussen de 
betrokken instellingen. Zo leidt dit sectorbeeldproces ook in deze sector tot ‘nieuw elan’15. 
Gezien de positieve energie tijdens deze interacties heeft het proces om te komen tot dit 
sectorbeeld de saamhorigheid van de Nederlandse biologiegemeenschap verder vergroot. 
 

—  
ORGANISATIE EN IMPACT VAN DE BIOLOGIE

14 Een nieuw fundament: beeld van de bètasector, januari 2019. 
15 Wim van Saarloos (2020). Meer wetenschap in Nederland: hoe we onze samenwerking, diversiteit en kracht  

verder kunnen versterken
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HET NATIONALE PROFIEL 
 
Een eerste stap naar een nationaal profiel is het beschouwen van de zwaartepunten op nati-
onaal niveau. Hiertoe zijn twee kwaliteitsmaten van het biologisch onderzoek in Nederland 
in een grafiek tegen elkaar uitgezet. Dit is de citatieparameter Field-Weighted Citation Impact 

(bijlage 11) en het percentage artikelen van een subdiscipline dat hoort bij de top 5 procent 
best geciteerde artikelen in dat veld. Elke subdiscipline is in deze grafiek weergegeven als 
een cirkel waarvan het oppervlak correspondeert met het aantal FTE’s in vaste dienst die 
werkzaam zijn in deze subdiscipline in Nederland (figuur 13, voor methodiek zie bijlage 11).  
Deze grafiek laat in één oogopslag zien dat de kwaliteit van de biologische subdisciplines in 
Nederland uitstekend is.  
 
 
 

 
 
 
 
De Nederlandse biologie lijkt het best te vergelijken met een hoogvlakte, waarin veel vak-
gebieden voortreffelijk presteren. Opvallend zijn wel de verschillen in grootte (FTE’s) van 
de diverse subdisciplines, waaruit blijkt dat Nederlandse instellingen veel investeren in  
ecologie- en evolutie-onderzoek. Een goede tweede categorie zijn de investeringen in micro-
biologie en virologie, mariene en zoetwaterbiologie, plantenbiologie en landbouwweten-
schappen, celbiologie en ontwikkelingsbiologie, neurobiologie en moleculaire biologie. Er 
wordt momenteel binnen de 8 universiteiten en de 6 instituten relatief weinig geïnvesteerd 
in fysiologie en gedragsbiologie, biotechnologie en synthetische biologie, theoretische bio-
logie en computationele biologie, en systeembiologie en bioinformatica. Dit beperkte profiel 
in met name de kwantitatieve biologie is opmerkelijk gezien het toenemend belang van 
deze subdisciplines om, in nauwe samenwerking met de meer traditionele subdisciplines, 
kennis aan te leveren die cruciaal is om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. 
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In de citatie-analyse (voor methodiek zie bijlage 11) is per deelgebied van de biologie de field-weighted 
citation impact (fwci) en het percentage van de publicaties per deelgebied dat in de wereldwijde top 5 
procent van meest geciteerde publicaties terechtkomt bepaald. Waardes van de fwci boven 1 en waardes 
van het percentage boven 5% zijn bovengemiddeld. Alle deelgebieden scoren daarmee ruim boven-
gemiddeld voor beide kwaliteitsmaten. Tevens geeft de grootte van iedere bol het aantal FTE weten-
schappelijk personeel in vast dienstverband weer per deelgebied.

FIGUUR 13:  OVERZICHT VAN HET AANTAL FTE EN KWALITEITSMATEN  
PER DEELGEBIED 
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KWALITEIT NEDERLANDSE BIOLOGIE 
 
Het Nederlandse universitaire biologie-onderzoek staat internationaal aan de top. Uit een 
nieuwe, voor dit rapport uitgevoerde, citatie-analyse (bijlage 11) blijkt dat in Nederland 
werkzame biologen gemiddeld 66 procent beter geciteerd worden dan het wereldgemiddelde. 
Nederland behoort daarmee tot de toplanden in biologisch onderzoek (figuur 14). Ook alle 
Nederlandse biologische subdisciplines afzonderlijk worden fors beter geciteerd dan het 
wereldgemiddelde (figuur 15). Deze excellente status is in overeenstemming met het oordeel 
van internationale visitatiecommissies die het Nederlandse biologische onderzoek aan uni-
versiteiten (2013-2018) en onderzoeksinstituten (2014-2018) als state-of-the-art-kenmerken 
(bijlage 13).  
 

 
De hoge kwaliteit blijkt ook uit het gegeven dat veel biowetenschappers in Nederland pres-
tigieuze prijzen hebben mogen ontvangen zoals Vici-premies, ERC Advanced & ERC Synergy 
Grants. Omdat de grenzen tussen biologie en de brede biowetenschappen diffuus zijn 
noemen we hier de wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan  
biologische kennis en vooruitgang van het vakgebied. Ook de Nederlandse ‘Nobelprijs’, de 
Spinozapremie, is sinds 1995, 22 van de 97 maal (23 procent) toegekend aan een bioweten-
schapper, en de Simon Stevin meesterprijzen en Stevinpremies voor toegepast onderzoek 
belandden 6 van de 31 keren (23 procent) in handen van een biowetenschapper. Voor de 
Zwaartekrachtpremies voor excellent onderzoek geldt zelfs dat 7 van de 24 (29 procent)  
toegekende programma’s worden geleid door een biowetenschapper (bijlage 14). Verder  

De gemiddelde field-weighted citation impact (fwci, zie 
bijlage 11) van publicaties in de biologische wetenschap-
pen uit 2018 in internationale vergelijking.

F IGUUR 14.  DE BIOLOGISCHE WETEN -
SCHAPPEN IN NEDERLAND VERGELEKEN 
MET ANDERE LANDEN PER DEELGEBIED 
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In de citatie-analyse (zie bijlage 11) is per deelgebied van de 
biologie de field-weighted citation impact bepaald. Het wereld-
gemiddelde van deze kwaliteitsmaat is 1. Alle deelgebieden 
scoren daarmee ruim bovengemiddeld.  
*Bij de Neurobiologie is gebruik gemaakt van een uitgebreide 
database van publicaties om een representatief beeld van dit 
brede deelgebied te verkrijgen.

FIGUUR 15.  FWCI  PER DEELGEBIED VAN DE  
BIOLOGIE IN NEDERLAND



BIOBASED VOEDSEL UIT ZEE 
 
Meer dan 70 procent van ons aardopper-
vlak is bedekt met zout water, maar daar 
komt slechts 1 procent van ons voedsel 
vandaan. Inpassen van algen- en zeewier-
teelt in het natuurlijke mariene ecosys-
teem kan een oplossing vormen voor de 
huidige uitputting van traditionele land-
bouwgronden en kan de toenemende 
wereldbevolking helpen van voedsel te 
voorzien. Uit de geproduceerde biomassa 
kunnen eiwitten en koolhydraten voor 
menselijke consumptie worden gewonnen, 
de restanten kunnen worden omgezet in 
biogas en de overblijvende mineralen kun-
nen gebruikt worden als bemesting. Met 
meer kennis over domesticatie van wieren, 
van de opname van voedingsstoffen en 
van de selectie van hoog productieve, ziek-
teresistente algen en wieren ontstaat een 
geheel nieuw niche in de agrarische sector 
voor de productie van duurzaam, biobased 
voedsel uit zee. 
 
Foto: Saccharina latissima, suikerwier.  
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hebben Nederlandse biologen een sleutelrol vervuld in bijvoorbeeld het wereldwijd op de 
kaart zetten van het biodiversiteitsverlies van insecten16 en de ontwikkeling van de CRISPR-
Cas technologie17, die het knippen en plakken van stukjes DNA op een elegante manier 
mogelijk maakt. 
 
 
MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE IMPACT 
 
Een beter begrip van het functioneren van het leven is van cruciaal belang voor het oplossen 
van maatschappelijke uitdagingen. Fundamenteel biologisch onderzoek vormt daarin een 
onmisbare schakel. Biologie draagt bij aan een meerderheid van de SDG’s geformuleerd 
door de Verenigde Naties. Biologie is ook van groot belang voor de ambities van de Europese 
Green Deal waarin gestreefd wordt naar een duurzaam, klimaat-neutraal Europa in 2050. 
Op nationaal niveau speelt biologie een belangrijke rol in het missie-gestuurde beleid van 
de overheid voor de toekomst in gezondheid en zorg, landbouw/water/voedsel, en ook in 
energietransitie, duurzaamheid en veiligheid18. Dit is tevens terug te zien in de routes van 
de Nationale Wetenschapsagenda (NWA; figuur 12). Hoe meer we investeren in de biologie, 
des te groter de kans dat we deze ambitieuze doelstellingen kunnen halen. 
 
Het biologisch onderzoek in Nederland is intensief verweven met het bedrijfsleven. Voor 
maar liefst 6 van de 9 topsectoren in Nederland is biologische kennis van groot belang: Agri 
& Food, Chemie, Energie, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water 
& Maritiem. Deze sectoren vertegenwoordigen een productiewaarde van ongeveer 250 
miljard euro19. Ook de invloed van deze sectoren op de werkgelegenheid is groot: ongeveer 
een half miljoen mensen is werkzaam in deze gebieden. In al deze sectoren is een evenwicht 
tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek van groot belang. Nieuwsgierig-
heids-gedreven ontdekkingen zijn van grote invloed op de lange-termijn-overlevingskansen 
van het bedrijfsleven en toegepast onderzoek is vaak weer een stimulator van fundamenteel 
onderzoek. Het recent uitgebrachte Holland Bio verkiezingsmanifest20 spreekt over een 
zogenaamde Bio Revolutie die gaande is en de kansen die deze biedt voor de Nederlandse 
Life Sciences sector voor ondernemerschap, verduurzaming van landbouw, visserij en chemie 
en voor preventie en gezondheid. Volgens Holland Bio heeft Nederland een beloftevolle uit-
gangspositie om in te kunnen spelen op deze revolutie, zoals óók blijkt uit dit sectorbeeld, 
maar dan is er wel politieke, maatschappelijke én wetenschappelijke inzet nodig. 
 
Co-creatie en verbinding van wetenschap en bedrijfsleven kan leiden tot een hogere return 

on investment van de investeringen in kennis. Tijdens de voorbereidingen van dit rapport 
constateerden wij dat op dit moment middelen, kennis en capaciteit van biologen en  
kennisinstellingen onvoldoende zijn om in de volle breedte intensieve samenwerking met 
het bedrijfsleven aan te gaan. Via een sectorplan wil de Nederlandse biologie zich verder 
organiseren en de interactie met het bedrijfsleven steviger vormgeven om zo commerciële 
kansen te versterken en benutten. Een klassiek voorbeeld van een commerciële kans is de 
productie van insuline door veranderde Escherichia coli-bacteriën. Voorheen had je maar 
liefst 1000 kilo alvleesklierweefsel nodig van slachtdieren om 100 gram insuline te produceren. 

16 Hallmann et al., 2017. PlosOne 12:e0185809. 
17 Brouns et al. 2008. Science b321:960-964. 
18 Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid, 26 april 2019. 
19 Monitor topsectoren 2017 & 2018 (CBS) en dashboard (https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsecto-

ren-2017). 
20 https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2020/07/HollandBIO-Life-Sciences-Verkiezingsmanifest-

2021.pdf 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-topsectoren-2017
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De investeringen in bedrijven die actief zijn op het terrein van de synthetische biologie 
kennen wereldwijd een explosieve groei en richten zich vooral op toepassingen in de genees-
kunde, voeding, energie en milieu. Ook in veel andere sectoren liggen grote commerciële 
kansen om nieuwe kennis te exploiteren. Zo kun je denken aan kennis van ziekten en plagen 
zoals de ziekte van Lyme overgebracht door teken, de eikenprocessierups of de Japanse 
duizendknoop die hoge kosten veroorzaken voor de samenleving. Maar ook is systeem-
biologische en neurobiologische kennis nodig om een behandeling of preventie van Alzheimer 
te realiseren, een ziekte waaraan alleen al in Nederland circa 250.000 mensen lijden. Ook 
liggen er kansen in de transitie naar duurzame voedselsystemen, nodig en urgent om de 
onacceptabele milieuvervuiling, het biodiversiteitsverlies en de klimaateffecten van de  
huidige manier van voedselproductie tegen te gaan. 
 
Recent nog trokken De Nederlandse Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving de con-
clusie dat afname van biodiversiteit de economie in gevaar brengt. Bij het verdwijnen van 
soorten zoals wilde bijen, die veel voedselgewassen bestuiven, zou zo’n 510 miljard euro 
van Nederlandse financiële instellingen in gevaar komen21. Banken, verzekeraars en pen-
sioenfondsen wereldwijd hebben dit bedrag uitstaan bij bedrijven die geheel of gedeeltelijk 
afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, de diensten van de natuur bijvoorbeeld bestuiving 
door insecten.

21 Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving? De Nederlandse Bank en Planbureau voor de Leef-
omgeving, juni 2020.



GENE EDITING 
 
CRISPR-Cas is een recent ontdekt afweersysteem dat bacteriën gebruiken 
als bescherming tegen bacteriële virussen. CRISPR is als een archief in het 
bacteriële DNA, waarin korte stukjes virus DNA zijn opgeslagen. De informatie 
uit het CRISPR archief wordt gebruikt om CRISPR- geassocieerde (Cas) enzy-
men te helpen bij het heel nauwkeurig opsporen van de bijpassende DNA-
code van een binnengedrongen virus, en dat dan kapot te knippen. 
Nederlandse biologen lieten als eersten zien dat met een synthetische 
CRISPR de specificiteit naar believen kan worden veranderd, en dat 
zodoende elke DNA-code kan worden gevonden (en aangepast). De succes-
volle transplantatie van het bacteriële CRISPR-Cas systeem naar andere 
organismen heeft geleid tot een revolutie voor genoomaanpassing in zowel 
fundamenteel als toegepast onderzoek, van plantenbiotechnologie (tarwe 
zonder gluten) tot gentherapie (genezen van genetische ziekten). Terwijl 
Nederland ook als pionier zou kunnen meewerken aan de doorontwikkeling 
van CRISPR-gerelateerde innovaties, wordt dat vooralsnog bemoeilijkt door 
strikte Europese regels. In 2020 is een nobelprijs toegekend voor de ontwik-
keling van CRISPR-Cas. 
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WAT GEBEURT ER IN ONZE HERSENEN?  
 
Neurobiologen onderzoeken wat er in de hersenen 
gebeurt wanneer je iets denkt, waarneemt of wanneer 
je een actie plant. Deze hersenprocessen worden uitge-
voerd door grote groepen hersencellen die verspreid lig-
gen over verschillende hersengebieden. Een belangrijke 
vraag is hoe deze hersencellen samenwerken om denk-
processen mogelijk te maken. De mogelijkheden om de 
activiteit van grote aantallen hersencellen te meten en 
te veranderen nemen snel toe. Zo konden Nederlandse 
onderzoekers recent aantonen wat er zich afspeelt in de 
hersenen wanneer een visuele prikkel in het bewustzijn 
doordringt en hoe beslissingen verschillende hersenge-
bieden in een specifieke volgorde actief maken.  
Begrip over de werking van onze hersenen is van groot 
maatschappelijk belang. Nederlandse onderzoeksgroe-
pen leveren fundamentele kennis die van belang is voor 
onder andere het begrip van Multiple Sclerose, Parkinson 
en depressie. Ook ontwikkelden zij een prothese die een 
camera rechtstreeks aansluit op de visuele hersenschors 
om blinden een rudimentair zicht terug te geven. 
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De wetenschappelijke benaderingswijze van de biologie heeft in de meest recente decennia 
grote veranderingen ondergaan, wat geresulteerd heeft in de zogenaamde ‘Nieuwe Biologie’. 
De huidige biologie is doorgedrongen tot de bouwstenen van het leven, is sterk kwantitatief 
van aard en is sterk geïntegreerd met andere disciplines en toepassingsgebieden. Nieuwe 
technologieën hebben grote mogelijkheden gecreëerd voor biologisch onderzoek en hebben 
de spanwijdte van de biologie enorm vergroot. Van belang is dat het biologie-onderwijs aan 
de universiteiten blijft aansluiten bij deze snelle ontwikkelingen en biologen opleidt met de 
juiste bagage.  
 
 
INSTROOM EN KWALITEIT 
 
De zeven algemene universiteiten (Amsterdam (UvA en VUA), Leiden, Groningen, Nijmegen, 
Maastricht en Utrecht) en Wageningen University bieden een brede basis aan in academisch 
biologie-onderwijs. Er zijn op dit moment 27 biologie- en biologie-gerelateerde bachelor-
opleidingen en 40 masteropleidingen (bijlage 15). Het universitaire biologiebacheloronderwijs 
staat hoog aangeschreven en wordt bij de onderwijsbeoordelingen doorgaans als voldoende 
tot goed beoordeeld (goed is de hoogst mogelijke beoordeling). Verder geven de studenten22 

aan tevreden te zijn over de biologiemasteropleidingen, maar werkgevers zien naast een 
aanzienlijk aantal positieve zaken ook ruimte voor verbetering.  
 
Om de versnelling in de biologie te realiseren via meer experts, kennis en infrastructuur en 
daardoor bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zijn voldoende 
afgestudeerde biowetenschappers met kwalificaties die aansluiten bij de behoeften van de 

—  
ACADEMISCH BIOLOGIE-ONDERWIJS EN 
WERKGELEGENHEID
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22 Nationale Alumni Enquête, 2017.
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arbeidsmarkt onontbeerlijk. De instroom in biologie-opleidingen is al een aantal jaren fors 
aan het toenemen. Zo is de bachelorinstroom in de algemene biologiebachelors in Nederland 
van 2883 studenten in 2015 gestegen naar 3671 in 2019; een toename van maar liefst 27 
procent (figuur 16; bijlage 12). Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkeling zich nog een aantal 
jaren zal voortzetten met een verwachte toename in de periode 2019 tot 2024 van 20 tot 30 
procent. Deze groei toont de grote interesse bij jongeren voor het werken aan biologische 
vraagstukken.  
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De verhouding tussen ingeschreven studenten in de in bijlage 15 genoemde bachelor- en masteroplei-
dingen en het aantal FTE wetenschappelijke staf in vast dienstverband in de biologische instituten van 
de universiteiten in bijlage 9, over de academische jaren 2015 tot en met 2019. Tevens weergegeven is 
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De enorme instroom in biologische opleidingen resulteert echter wel in een zeer hoge stu-
dent/staf-ratio. In een vergelijking van een aantal wetenschapsvelden (de zogeheten Hoger 
Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) gebieden) blijkt dat de grootste groei in de student/staf-
ratio gedurende het afgelopen decennium zichtbaar was in de gebieden landbouw, natuur 
en techniek (figuur 17). Over de forse stijging van de student/staf-ratio’s bij de biologie zijn 
al zorgen geuit in diverse visitatierapporten23. Landelijk is de gemiddelde student/staf-ratio 
in de periode 2007-2018 over alle universiteiten en disciplines rond de 1924. Ervan uitgaande 
dat 19 dus gezien kan worden als een benchmark, dan zijn de student/staf-ratio’s bij de lan-
delijke biologie-opleidingen extreem hoog (gemiddeld 34,7 in 2019; figuur 18). Het verschil 
tussen benchmark en realiteit is nog schrijnender als we ons realiseren dat biologie-oplei-
dingen op experimentele vaardigheden gerichte opleidingen zijn met veel contactmomenten 
in de vorm van practica, excursies en veldwerk. Gezien de enorme jaarlijkse instroom bij de 
biologie-opleidingen is het niet vreemd dat deze belangrijke onderwijsvormen onder druk 
staan. Met de investering van veel vrije tijd probeert de sector te voorkomen dat de hoge 
student/staf-ratio leidt tot een verschraling van het onderwijs door bijvoorbeeld het schrap-
pen van practica en veldwerk. Deze situatie is niet langer houdbaar en zeer onwenselijk. 
Het heeft gevolgen voor het studierendement en leidt tot een gebrek aan onderwijsinnovatie. 
Er is dan ook een dringende behoefte aan meer onderwijscapaciteit. Daarnaast wil de sector 
het studierendement onder de loep nemen en gezamenlijk de noodzakelijke onderwijsinno-
vaties in kaart brengen.  
 
In tegenstelling tot veel van de andere bètaopleidingen in Nederland kennen de biologie-
opleidingen zowel in de bachelor- als in de masteropleiding een evenwichtige gender -
verdeling.  
 
 
WERKGELEGENHEID VOOR BIOLOGEN  
 
Uit de Nationale Alumni Enquête (2017) blijkt dat afgestudeerde biologen snel werk vinden. 
Uit NIBI-onderzoek onder afgestudeerde masterstudenten uit 2019 blijkt dat ruim de helft 
van hen terecht komt in de Life Sciences & Health sector, terwijl 14 procent werk vindt in de 
sector Ecologie, Evolutie, Milieu en Duurzaamheid. Hieruit blijkt dat de brede biologieoplei-
ding van belang is voor uitstroom naar een breed scala van de biowetenschappen. Ruim 50 
procent van de afgestudeerden vindt een baan in het onderzoek. Hiervan volgt de grootste 
groep een promotietraject25.  
 
Om de biologische kennis in Nederland te versnellen en te vergroten moeten de meest geta-
lenteerde studenten snel kunnen beginnen met een promotietraject en moeten de allerbesten 
kunnen doorstromen naar vaste posities binnen de universiteiten en instituten. Dit blijkt 
niet altijd eenvoudig te zijn. Er zijn weinig mogelijkheden voor talenten om een vast dienst-
verband te bemachtigen, terwijl dat nu juist een voorwaarde is voor het verkrijgen van pres-
tigieuze beurzen binnen een aantal (NWO-)programma’s. Ook is het moeilijk toptalenten 
met Europese beurzen (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant) voor Nederland te 
behouden. Nederland kan aantrekkelijker worden voor wetenschappers door meer struc-
turele dienstverbanden aan te bieden, de onderwijsdruk te verlagen, de slagingskans van 
beursaanvragen te verhogen en betere startpakketten aan te bieden voor jonge onderzoekers.  
Biologen komen niet alleen terecht in de wetenschap, maar zijn ook te vinden in beleid, 

23 Visitatierapporten biologie, VSNU, https://www.nvao.net/nl/besluiten/opleidingen 
24 VSNU, https://vsnu.nl/studentengroei.html 
25 Arbeidsmarktinventarisatie afgestudeerde masterstudenten, NIBI 2019.

https://www.nvao.net/nl/besluiten/opleidingen
https://vsnu.nl/studentengroei.html
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R&D-afdelingen van bedrijven, adviesfuncties, communicatie en basis-, middelbaar, MBO- 
en HBO-onderwijs. Aansluiting van de biologieopleidingen op dit brede scala aan uitstroom-
richtingen is daarom ook van groot belang.  
 
Net als in de opleiding is ook in het promotietraject en de hierop volgende postdoctorale 
fase de genderverdeling in balans. Tijdens de universitair docent- en hoofddocentfase en 
de hoogleraarfase treedt echter in toenemende mate scheefgroei op (figuur 19). Zo is het 
aantal vrouwelijke hoogleraren laag (kleiner dan 25 procent), als gevolg waarvan veel talent 
ongebruikt blijft voor de biologie.  

 
BEHOEFTES VAN WERKGEVERS 
 
De biologische beroepsvereniging (NIBI) heeft in 2014 en 2019 een enquête26 uitgevoerd 
onder werkgevers die biowetenschappers in dienst hebben en nemen. De ondervraagde 
werkgevers blijken graag breed opgeleide medewerkers te rekruteren en te hechten aan 
een stevige inhoudelijke kennisbasis. Werkgevers zijn tevreden met het kennisniveau van 
afgestudeerde biologen en waarderen de systeembenadering die biologen en biomedische 
wetenschappers in hun opleiding hebben ontwikkeld. Biologen leren verbindingen te leggen 
en complexiteit te ontrafelen. In de huidige wereld is hier grote behoefte aan. Onder werk-
gevers bestaat echter de zorg dat de brede biologische kennisbasis in gevaar komt doordat 
studenten al heel vroeg in de opleiding een richting moeten kiezen. Plantenveredelings-
bedrijven geven aan met name behoefte te hebben aan afgestudeerde biologen met een 
degelijke plantenfysiologische kennis (‘groene vingers’) en een affiniteit met het bedrijfs-
leven27. Tot slot is basale soortenkennis van planten en dieren voor veel ecologisch en bio-
diversiteitsonderzoek van groot belang. Veldwerk en excursies zijn dan ook belangrijke 
componenten van een evenwichtig curriculum. 
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De genderverdeling per functieniveau (hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten, 
postdocs en promovendi) in aantallen FTE van de biologische instituten van de universiteiten in 2020. 

FIGUUR 19.  GENDERVERDELING WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL BIOLOGIE 

26 Arbeidsmarktonderzoeken Biowetenschappen en Biomedische Wetenschappen In Nederland,  
december 2014 en 2019/2020 . 

27 Mondelinge communicatie leden Plantum januari 2020.
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De door werkgevers genoemde kennisvelden en vaardigheden van de toekomst omvatten 
bioinformatica en het kunnen omgaan met grote datasets, gebaseerd op een gedegen kennis 
van wiskunde en statistiek. Dit is nodig om processen en verbanden adequaat te kunnen 
beschrijven en om data te verzamelen, te verwerken en te interpreteren.  
 
Onder werkgevers is ook behoefte aan goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden 
en het vermogen om in interdisciplinaire teams te kunnen werken. Een verbeterpunt bij veel 
afgestudeerden betreft de vaardigheid om onderzoeksgegevens te vertalen naar een Neder-
lands beleidsrapport, wat interdisciplinaire en transdisciplinaire ervaring vereist.  
Ten slotte gaven veel geënquêteerden aan dat de meeste afgestudeerden nauwelijks in staat 
zijn om bedrijfsmatig te denken. Dit is van belang bij interacties tussen klanten en het bedrijf 
en bij het maken van strategische keuzes. 
 
Samenvattend concluderen we dat de huidige universitaire biologiecurricula beter moeten 
aansluiten bij de behoeften van de maatschappij. De bacheloropleidingen biologie moeten 
een brede basis blijven aanbieden, zowel qua inhoud als qua vaardigheden. Voor toekomstige 
biologen is het daarnaast van groot belang dat ze beter en omvangrijker opgeleid worden 
in bioinformatica, modelleren, data science, en veld- en soortenkennis. Ook moeten studenten 
voorbereid worden op een baan in een interdisciplinair werkveld, waarin ze vaak met des-
kundigen uit de life sciences, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen moeten 
samenwerken. Toekomstige curricula moeten dan ook meer aandacht gaan besteden aan 
communicatieve vaardigheden, ondernemen en multidisciplinair, interdisciplinair en trans-
disciplinair samenwerken. 



WEGENKAARTEN VAN DE CELLULAIRE STOFWISSELING 
 
Cellulaire stofwisseling, metabolisme, is belangrijk voor het leveren van bouw-
stenen en energie. Metabolisme is daarom essentieel voor ieder leven. Vele 
ziektes hebben een belangrijke metabole component, niet alleen diabetes en 
hart- en vaatziektes (hoog cholesterol), maar ook kanker, immuunziektes of 
aandoeningen van het zenuwstelsel. In de biotechnologie zorgt metabolisme 
van micro-organismen voor lekker (gefermenteerd) eten en biobrandstoffen. 
Systeembiologen kunnen modellen maken van alle chemische reacties die in 
cellen kunnen plaatsvinden – een soort wegenkaarten waarmee de chemische 
verkeersstromen kunnen worden uitgerekend. Dit maakt het mogelijk om de 
metabole capaciteit en activiteit van organismen, of zelfs van individuele cel-
len te voorspellen. Ze worden gebruikt om biotechnologische processen te 
verbeteren waaronder vaccinproductie, het produceren van bio-chemicaliën, 
en om verstoringen in stofwisseling bij ziekte beter te begrijpen. 
 
Afbeelding: Onderdeel van de metabole wegenkaart van een cel, in dit geval 
van de darmbacterie Escherichia coli. Bron: de EcoCyc database (ecocyc.org) 
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STEVIGE UITGANGSPOSITIE 
 
De biologie in Nederland staat in de startblokken om haar sterktes te benutten en kansen 
te grijpen om onze samenleving, onze economie en onze wereld vooruit te helpen door een 
beter begrip van het leven. Fundamentele biologische kennis en de nieuwsgierigheid gedre-
ven zoektocht naar mechanismen en principes zijn, zoals in het hoofdstuk Biologie als basis 
voor een gezonde wereld wordt beschreven, onontbeerlijk voor het aanpakken van de grote 
maatschappelijke uitdagingen waarvoor de wereld zich in de 21e eeuw gesteld ziet. De bio-
logie in Nederland is inhoudelijk en organisatorisch krachtig gepositioneerd om deze rol te 
vervullen, zoals blijkt uit de hoofdstukken Benodigde biologische kennis en Organisatie en 
impact van de biologie. Het wetenschappelijk onderzoek is van uitstekende kwaliteit, er is 
een sterke basis in de volle breedte van de biologie, het onderzoek sluit naadloos aan bij 
de verschillende beleidsagenda’s op nationaal en internationaal niveau, en de discipline is 
goed georganiseerd. Jongeren zijn gemotiveerd om te werken aan biologische vraagstukken, 
en studenten beoordelen de kwaliteit van de Nederlandse opleidingen als goed, zoals blijkt 
uit het hoofdstuk Academisch biologie-onderwijs en werkgelegenheid. De kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek staat echter onder druk als gevolg van een gebrek aan middelen. 
Extra investeringen zijn nu nodig om het Nederlandse biologieonderzoek en -onderwijs opti-
maal te laten aansluiten op de behoeften vanuit de maatschappij, en om de kansen die zich 
nu voordoen te kunnen benutten. En kansen zijn er in deze sector! De analyse van de positie 
van de Nederlandse academische biologie levert het volgende beeld op in de vorm van  
een ‘SWOT’ (op pagina 120), zoals onderbouwd is in de voorgaande hoofdstukken van dit 
sectorbeeld. 
 
 

—  
HOE KAN DE BIOLOGIE DE  
UITDAGINGEN AAN?
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DE TOEKOMST 
 
Biologisch Nederland zal ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan nationale 
en wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Binnen de discipline biologie heeft het ini-
tiatief om tot dit sectorbeeld te komen geleid tot een verdere zelforganisatie van het veld 
en tot nieuw elan (zie ook de afscheidsrede van Wim van Saarloos28). De sector is krachtig 
en bereid gezamenlijk op te treden en samen te investeren in versnelling en vergroting van 
de nationale fundamentele biologische kennis, technologie en experts. De sector biologie 
wil daarom nu gezamenlijk duurzame plannen ontwikkelen via een integraal sectorplan 
biologie. De belangrijkste onderdelen van dit plan zullen zijn: 
 
 
BIOLOGISCHE KENNIS ALS VLIEGWIEL VOOR SOCIO-ECONOMISCHE INNOVATIES 
Stimulering van het fundament van de biologie leidt tot een vliegwieleffect dat uniek kan 
zijn in de wereld. Kennis zal zijn weg vinden naar vele innovatieve bedrijfssectoren die voor 
Nederland belangrijk zijn of steeds belangrijker worden. Investering in nieuwe kennis, infra-
structuur en talent leidt tot vergroting van het begrip van de moleculaire en cellulaire bouw-
stenen van het leven, van het aanpassingsvermogen van het leven – inclusief de mens – aan 
veranderende omstandigheden, en van het gedrag van complexe biologische systemen. 
Publiek-private samenwerking leidt tot innovaties voor de grote uitdagingen waar we voor 

Kansen  

• Potentie om urgente maatschappelijke uitdagingen en 
(internationale) verplichtingen rond SDG’s zoals 
klimaat, biodiversiteit, water, duurzaamheid, oceanen, 
voedsel aan te pakken.  

• Co-creatie met sectoren belangrijk voor de 
Nederlandse economie (agro, biotech, farma, 
milieutechnologie) met hoge return on investment.  

• Groeipotentieel voor R&D-investeringen.  

• Biologische wetenschappers kunnen een belangrijke 
rol spelen in grote EU-programma’s (Horizon Europe, 
Greendeal). 

Bedreigingen  

• Student/staf-ratio buitengewoon hoog, hetgeen zowel 
onderwijs als onderzoek bedreigt. 

• Onderschatting van belang van fundamentele biologie 
voor maatschappelijke uitdagingen en innovatief 
vermogen van Nederland.  

• Sterke concurrentie om beurzen (NWO, ERC, Horizon 
Europe, Infrastructuur Roadmaps).  

• Maatschappelijke zorgen en private baten vloeien niet 
(deels) terug naar investeringen in de wetenschap.  

• Toptalent kiest voor andere landen of verlaat 
wetenschap door gebrek aan middelen/perspectief. 

Sterktes  

• Wetenschappelijk uitstekend (visitaties, ERC’s, 
Spinoza’s, veel toppublicaties).  

• Sterke basis in onderzoek in de volle breedte van de 
biologie met veel integratief onderzoek over 
organisatieniveaus heen.  

• Jaarlijks sterk groeiende studentenpopulatie. 

• Hoge relevantie voor maatschappelijke vraagstukken: 
aansluiting bij meerderheid NWA-routes, missie-
gedreven beleid (topsectoren), en VN SDG’s.  

• Goed georganiseerde discipline (NWO-
werkgemeenschappen, LIFE congres, NIBI, nationale 
en (inter)nationale consortia).  

• Veel raakvlakken met naburige disciplines, bereidheid 
om multi-, inter- en transdisciplinair te werken. 

Zwaktes  

• Middelen voor inhoudelijke vernieuwing beperkt 
(bijvoorbeeld data science,  
systeembiologie, complexiteit).  

• Infrastructuurmiddelen onvoldoende voor state-of- 
the-art (experimenteel) onderzoek.  

• Praktische (lab-)training en veldervaring voor 
studenten staat onder druk door te hoge werkdruk. 

• Middelen, kennis en capaciteit van kennisinstellingen 
om intensieve samenwerking met externe 
(publieke/private) partners (van MKB tot 
multinationals) aan te gaan zijn te beperkt.  

• Beperkte diversiteit, genderbalans in de vaste (hogere) 
posities kan beter.  

• Suboptimale aansluiting curricula op behoeften van de 
werkgevers. 

28 Wim van Saarloos (2020). Meer wetenschap in Nederland: hoe we onze samenwerking, diversiteit en kracht  
verder kunnen versterken.
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staan: een lang leven in goede gezondheid, een schone leefomgeving; behoud van biodiver-
siteit; een circulaire en duurzame voedselproductie en de ontwikkeling van voedselgewassen 
met verhoogde weerstand tegen ziekten, plagen en klimaatverandering.  
 
Met nieuwe investeringen zal de sector inzetten op het stimuleren van co-creatie en de 
samenwerking met de maatschappij en het bedrijfsleven intensiveren om meer commerciële 
kansen te creëren en benutten. De ambitie is een bloeiend ecosysteem te vormen om als 
maatschappij optimaal rendement te kunnen halen uit de verstevigde biologische kennis-
basis. Dit is het moment om dit vliegwiel in gang te zetten en een versnelling in biologische 
ontdekkingen te realiseren die een grote betekenis zullen hebben voor het welzijn en de 
welvaart van Nederland.  
 
 
VERNIEUWENDE TECHNOLOGIE EN INFRASTRUCTUUR 
Geavanceerde en hoogwaardige instrumentatie en krachtige data-analyse zijn voorwaarden 
voor het genereren van nieuwe kennis. Op dit moment is de Bio revolutie gaande, gedreven 
door technologie. Vernieuwende technologie maakt het mogelijk om de wereld van het 
onbekende binnen te stappen en grensverleggende fundamentele ontdekkingen te doen, 
die een weg vinden naar een toepassing voor het oplossen van grote maatschappelijke uit-
dagingen. De vernieuwende technologie zelf, vaak in interdisciplinair verband ontwikkeld, 
biedt regelmatig grote kansen voor commerciële en maatschappelijke toepassing. Denk bij-
voorbeeld aan de enorme mogelijkheden voor toepassing van de CRISPR-Cas technologie. 
Nationale en internationale krachtenbundeling is nodig om effectief met de inzet van mid-
delen om te gaan. Nederland kan een leidende rol spelen in de ontwikkeling van grote infra-
structuur. De sector heeft de kennis in huis, en wil zich zo organiseren dat als sector op 
nationaal niveau strategische keuzes kunnen worden gemaakt, want Nederland is te klein 
om in alle Europese initiatieven in de Life Sciences te participeren. Vanwege de essentie van 
vernieuwende technologie pleit dit sectorbeeld voor een significante vergroting van de mid-
delen voor nationale infrastructuurprogramma’s, vergroting van de Nederlandse participatie 
in internationale initiatieven (European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), 
European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Research Infrastructure Consor-
tium (ERIC)) en een effectieve inzet van middelen voor publiek-private samenwerking in de 
ontwikkeling en het gebruik van nieuwe methoden en instrumenten in de biologie. Vernieu-
wende technologie is immers een belangrijke enabler voor het ontsluiten van biologische 
kennis én vormt een basis voor het innovatief vermogen van de sector.   
 
 
TALENT AANTREKKEN EN BEHOUDEN  
Om de biologische kennis snel te vergroten wil de biologie meer jonge, talentvolle weten-
schappers aanstellen in strategisch gekozen velden, maar zeker ook in de kwantitatieve 
biologie, een veld dat van groot belang is voor de verdere ontrafeling van biologische mecha-
nismen en principes.  
 
Daarbij is het cruciaal dat we de beste jonge wetenschappers meer perspectief kunnen 
bieden op een carrière in de wetenschap aan Nederlandse kennisinstellingen. De meeste 
Nederlandse universiteiten zijn op dit moment niet in staat om competitieve startpakketten 
aan te bieden aan geïnteresseerde toptalenten. Een tekort aan vaste dienstverbanden, de 
zeer hoge werkdruk en de sterke competitie om onderzoeksbeurzen leiden op dit moment 
tot te weinig kansen voor jonge mensen, waardoor te veel talent voortijdig de Nederlandse 
wetenschap verlaat.   
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Daarnaast moet de diversiteit worden bevorderd: er moeten meer mensen met diverse  
(culturele) achtergronden en meer vrouwelijk talent op wetenschappelijke topposities 
worden aangenomen. Voor een sector waarbij de instroom voor de helft uit vrouwelijk talent 
bestaat, is het urgent om ook in de hogere vaste posities een betere genderbalans te creëren. 
Wanneer er sectorplanmiddelen volgen zal de sector versnelling aan kunnen brengen in het 
realiseren van grotere diversiteit op de hogere wetenschappelijke posities. 
 
 
VERLAGEN STUDENT/STAF-RATIO  
Momenteel heeft de landelijke biologie een student/staf-ratio van ruim 34. Het gevolg hiervan 
is dat wetenschappers onevenredig veel tijd aan onderwijs moeten besteden. Dit gaat ten 
koste van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. De hoge student/staf-ratio leidt boven-
dien tot een verschraling van het onderwijs, door het schrappen van practica, veldwerk en 
excursies, en een gebrek aan onderwijsinnovatie. En dat in een tijd dat de curricula juist, 
gezien de maatschappelijke en interdisciplinaire uitdagingen, aan vernieuwing toe zijn. 
Wanneer Nederland wil investeren in biologische kennis is het noodzakelijk de student/ 
staf-ratio structureel te laten dalen tot de landelijke VSNU-benchmark van 19 studenten  
per staflid.  
 
 
BETERE EXPERTS DOOR BETERE OPLEIDINGEN 
De snelle maatschappelijke en technologische veranderingen vragen om investeringen in 
vernieuwing van biologiecurricula. Innoveren en versterken van het onderwijs betekent 
inzet op ontwikkeling van dynamische en vernieuwende curricula die optimaal aansluiten 
en mee evolueren met de behoeften van de maatschappij. De biologen van de toekomst 
moeten een topopleiding krijgen in de toepassing van moderne instrumentatie en in de 
kwantitatieve biologie met versterkte kennis van bioinformatica, modelleren, data science 

en kunstmatige intelligentie. Voldoende aandacht is nodig voor veld- en soortenkennis. Stu-
denten van vandaag moeten in staat zijn te werken in multi-, inter- en transdisciplinaire 
teams en worden getraind in ondernemerschap. De interactie tussen het wetenschappelijk 
onderwijs en het bedrijfsleven in bijvoorbeeld de plantenveredeling, biologische gewasbe-
scherming, biotechnologie, en de biomedische sector, alsook de samenwerking met publieke 
partijen zoals gemeenten, provincies, waterschappen en gezondheidsinstellingen moet  
worden versterkt. Dit kan onder andere door het versterken van kennis- en innovatie net-
werken, uitwisseling van stages en het opzetten van gezamenlijke programma’s voor life 

long learning om nieuwe kennis te delen en co-creatie te bevorderen.  
 
De Nederlandse biologie is eensgezind, kijkt uit naar de toekomst en wil graag stevig bijdragen 
aan een mooie toekomst voor Nederland en de wereld. Zij doet dat in nauwe samenwerking 
met de andere bèta- en technieksectoren. Een sterke motivatie is voelbaar; nu is het zaak 
deze motivatie om te zetten in een integraal sectorplan. Biologie Nederland wil het gesprek 
aangaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), maar gezien de 
breedte van de biologie ook met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
om het belang van fundamenteel onderzoek in de discipline biologie voor het voetlicht te 
brengen. Verdieping en uitbreiding van fundamentele biologische kennis is noodzakelijk 
voor de aanpak van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van dit moment en daar-
door voor het behoud van ons welzijn en het floreren van onze economie en welvaart.



SLAAPTEKORT? DIT IS HET GEVOLG  
 
Het ritme van dag en nacht is van grote invloed op onze 
alertheid, cognitie, spijsvertering, gedrag, pijnsensatie 
en medicijngevoeligheid. Deze processen staan allemaal 
onder invloed van onze biologische klok, die ons gedrag 
en onze fysiologie aanpast. Tijdens onze slaap vervult 
ons brein essentiële functies op gebied van zenuwherstel 
en cognitieve verwerkingsprocessen. Verschuivingen in 
ons biologische ritme door kunstlicht, de 24/7 maat-
schappij, ploegendienst, jet-lag, zomertijd en klimaat-
opwarming kunnen leiden tot obesitas, suikerziekte, 
verhoogde gevoeligheid voor infectieziektes, kanker, 
depressie, verkeersonveiligheid en sociale jetlag (bij-
voorbeeld door de mismatch tussen schooltijden en de 
biologische klok van kinderen). Daglicht en kunstlicht 
kunnen deze klokken weer verschuiven, net als timing 
van voeding, life-style, en opgroeiomstandigheden. Bio-
logisch onderzoek vergroot ons begrip van dit samenspel 
van de biologische klokken in ons lichaam. Dit type 
onderzoek werd in 2017 beloond met een Nobelprijs. 
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DE LANGE ARM VAN DE MOEDER 
 
De laatste tijd is door fundamenteel bio-
logisch onderzoek aan het licht gekomen dat 
de omgeving moeders fysiologie al tijdens  
de vroege zwangerschap kan beïnvloeden, 
waardoor delen van het DNA van hun kinderen 
uit of aan gezet worden (epigenetische ver-
anderingen). Door de evolutie is dit proces 
geselecteerd om de ontwikkeling van het 
nageslacht snel te kunnen aanpassen aan de 
omgeving waarin volgende generaties zullen 
opgroeien. Zo bleek dat watervlomoeders die 
leefden in een omgeving met rovers hun kin-
deren grote afweerstekels meegaven. Bij de 
mens is het langetermijngevolg van de hon-
gerwinter bekend, waarbij ondervoeding in 
een vroeg stadium van de zwangerschap grote 
gevolgen had voor het latere metabolisme, de 
stress-gevoeligheid en de cognitieve capaci-
teit van de kinderen. Deze eigenschappen 
konden zelfs tot in de volgende generaties 
invloed hebben. Een beter begrip hiervan is 
onontbeerlijk om ontsporingen in gedrag en 
fysiologie te voorkomen of bij te sturen. 
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 —  
BIJLAGEN



BACTERIËN ALS BESCHERMERS 
 
Sommige bacteriën, schimmels en gisten 
maken ons ziek. Velen zijn echter juist onze 
vrienden. Biologen kunnen karakteristieke 
functies aan specifieke micro-organismen 
koppelen. Darmbacteriën blijken bijvoorbeeld 
een zeer belangrijke stof te maken die helpt 
darmkanker te voorkomen en een overactief 
immuunsysteem te normaliseren. Met deze 
kennis kunnen biologen een grote bijdrage 
leveren aan het voorspellen of iemand aanleg 
heeft voor bepaalde aandoeningen, zodat op 
tijd met preventieve maatregelen gestart kan 
worden en voeding kan worden afgestemd op 
individuele behoeften.  
Planten herbergen miljarden micro-organis-
men. De gunstige eigenschappen van deze 
microbiële gemeenschap kunnen we inzetten 
voor onze landbouwgewassen. Bepaalde  
wortelbacteriën verbeteren de groei en stress-
bestendigheid, en andere bieden bescher-
ming tegen ziekten en plagen. Door deze 
bacteriën slim in te zetten hebben we voor de 
duurzame gewassen van de toekomst minder 
mest en pesticiden nodig. 
Een internationaal onderzoeksteam waaraan 
Nederland deelneemt toonde in suikerbiet de 
bescherming tegen schimmelinfectie aan en 
ontwikkelde vervolgens microscopisch kleine 
hulptroepen in de vorm van gunstige bacte-
riefamilies die planten kunnen beschermen.  
Het landelijke Zwaartekracht-programma 
MiCRop zoekt verder naar manieren om land-
bouwgewassen te versterken.  
 
Foto: Gunstige micro-organismes beschermen 
suikerbiet tegen pathogene schimmel. 
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BIJLAGE 8.   
SAMENSTELLING TASKFORCE  
 
• Rens Voesenek, voorzitter, Universiteit Utrecht 
• Stanley Brul, Universiteit van Amsterdam 
• Jacintha Ellers, Vrije Universiteit Amsterdam 
• Roy Erkens, Universiteit Maastricht 
• Ton Groothuis, Rijksuniversiteit Groningen 
• Mike Jetten, opgevolgd door Paul Tiesinga,  

Radboud Universiteit 
• Geert de Snoo, Nederlands Instituut voor Ecologie 

(NIOO-KNAW), namens de instituten 
• Richard Visser, Wageningen University 
• Gilles van Wezel, Universiteit Leiden 
 
DE TASKFORCE WERD ONDERSTEUND DOOR 
• Marjolein Robijn, NWO 
• Ansa Baykuş-Wasim, NWO 
• Ana de Castro, NWO 
• Liesbeth Noor, Universiteit Utrecht  
• Twan Maintz, Universiteit Utrecht 
• Sonja Knols, Ingenieuse 
• Jules van Rooij, Rijksuniversiteit Groningen 
 
DIT  SECTORBEELD KWAM VERDER TOT STAND 
MET TEKST-  EN/OF FOTOBIJDRAGES VAN 
• Rob de Boer, Universiteit Utrecht 
• Sander Elzerman/Bureau Stadsnatuur 
• Ron Heeren, Universiteit Maastricht 
• Edwin van Huis, Naturalis Biodiversity Center 
• Roelof Hut, Rijksuniversiteit Groningen 
• Lukas Kapitein, Universiteit Utrecht 
• Marion Koopmans, Erasmus MC 
• John van der Oost, Wageningen University 
• Alexander van Oudenaarden, Hubrecht Institute 
• Ronald Pierik, Universiteit Utrecht 
• Jos Raaijmakers/NIOO-KNAW 
• Pieter Roelfsema, Nederlands Herseninstituut 
• Tessa Roseboom, Rijksuniversiteit Groningen 
• Menno Schilthuizen, Naturalis Biodiversity Center 
• Bas Teusink, Vrije Universiteit Amsterdam 
• Klaas Timmermans, Koninklijk Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee 
• Additionele foto’s: iStock Photo 
 

BIJLAGE 9.   
OVERZICHT VAN DEELNEMENDE 
UNIVERSITEITEN EN INSTITUTEN  
 
UNIVERSITEITEN 
• Radboud Universiteit (RU) 
• Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
• Universiteit Leiden (UL) 
• Universiteit Maastricht (UM) 
• Universiteit Utrecht (UU) 
• Universiteit van Amsterdam (UvA) 
• Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) 
• Wageningen University (WU) 
 
INSTITUTEN 
• Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO, KNAW) 
• Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek  

der Zee (NIOZ, NWO-I) 
• Naturalis Biodiversity Center 
• Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (WI, KNAW) 
• Nederlands Herseninstituut (NIN, KNAW) 
• Hubrecht Institute (KNAW) 
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BIJLAGE 10.   
INTERDISCIPLINAIRE OPLEIDINGEN 
PER UNIVERSITEIT 
 
BACHELOROPLEIDINGEN 
Rijksuniversiteit Groningen  
Biomedische Technologie 
Universiteit Leiden 
Life Sciences and Technology 
Universiteit Utrecht 
Global Sustainability Science; Molecular and 
Biophysical Life Sciences; Molecular Life Sciences; 
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement 
Universiteit van Amsterdam 
Bèta-Gamma; Future Planet Studies 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Aarde, Economie en Duurzaamheid; Science, Business 
& Innovation 
Wageningen University 
Environmental Sciences; Food Technology; Biosystems 
Engineering; International Land and Water 
Management; Landscape Architecture and Planning; 
Soil, Water, Atmosphere 
 
MASTEROPLEIDINGEN 
Rijksuniversiteit Groningen 
Biomedical Engineering; Medical Pharmaceutical 
Sciences 
Universiteit Leiden 
Industrial Ecology 
Universiteit Maastricht 
Health Food Innovation Management 
Universiteit Utrecht 
Earth, Life and Climate; Marine Sciences; Science and 
Business Management 
Universiteit van Amsterdam 
Brain and Cognition; Forensic Science 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Global Environmental Change and Policy; Environment 
and Resource Management 
Wageningen University 
Communication, Health and Life Sciences; Climate 
Studies; Earth and Environment; Food Safety; Food 
Technology; Organic Agriculture 
 

BIJLAGE 11.   
METHODIEK CITATIE-ANALYSE 
Voor dit sectorbeeld is een citatie-analyse uitgevoerd 
van de biologie in Nederland. Doel was om de kwaliteit 
van de biologische publicaties in het algemeen en van 
de verschillende deelgebieden van de biologie vast te 
stellen. De biologie is daartoe opgedeeld in elf 
herkenbare deelgebieden, te weten: 
• Moleculaire biologie, Genetica, -Omics & Biofysica 
• Systeembiologie & Bioinformatica 
• Theoretische & Computationele Biologie 
• Biotechnologie & Synthetische biologie 
• Celbiologie & Ontwikkelingsbiologie 
• Ecologie & Evolutiebiologie 
• Fysiologie & Gedragsbiologie  
• Neurobiologie 
• Mariene & Zoetwaterbiologie 
• Microbiologie & Virologie 
• Planten- & Landbouwwetenschappen 
 
Alle Nederlandse biologische publicaties in de periode 
2014 t/m 2018 zijn automatisch geclassificeerd in 
bovenstaande deelgebieden. Vervolgens is per 
deelgebied* bepaald: 
• Het aantal publicaties (P), een maat voor de 

productiviteit van het deelgebied. 
• De field-weighted citation impact (fwci): hoe vaak 

een publicatie geciteerd wordt t.o.v. het 
wereldgemiddelde van het wetenschapsveld in het 
publicatiejaar van de publicatie. De gemiddelde fwci 
is wereldwijd 1. Deelgebieden met scores boven de 1 
scoren dus bovengemiddeld. De fwci wordt 
beschouwd als een maat voor de kwaliteit van de 
deelgebieden. 

• Welk percentage van de publicaties in de top 5 
procent meest geciteerde publicaties van het 
wetenschapsveld terechtkwamen. Deelgebieden 
met scores boven de 5 procent scoren dus 
bovengemiddeld. Dit percentage wordt beschouwd 
als een maat voor de kwaliteit van de deelgebieden. 

 
* Bij uitzondering is bij de neurobiologie gebruik 

gemaakt van een uitgebreide database van 

publicaties om een representatief beeld van dit brede 

deelgebied te verkrijgen.  

 

Het volledige rapport van de citatie-analyse 2014-2018 
is op te vragen bij biologie@uu.nl 
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BIJLAGE 13.   
SCORES ONDERZOEKSEVALUATIE 
NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN EN 
INSTITUTEN 
Alle onderzoekseenheden van universiteiten en NWO- 
en KNAW-instituten worden eens per zes jaar extern 
geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt volgens het SEP 
(Standaard Evaluatie Protocol), opgesteld door de 
VSNU, NWO en KNAW. Eenheden worden beoordeeld 
op drie criteria: (1) wetenschappelijke kwaliteit van het 
onderzoek en bijdrage aan wetenschappelijke kennis,  
(2) maatschappelijke relevantie, en (3) levensvatbaar -
heid; het vermogen om de wetenschappelijke en 
maatschappelijke ambities te realiseren. De criteria 
worden beoordeeld met een cijferscore: 
4 = world leading, excellent 
3 = very good 
2 = good 
1 = unsatisfactory. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de grafiek is de gemiddelde onderzoeksscore van 
alle biologische eenheden van de bij dit sectorbeeld 
betrokken Nederlandse universiteiten en instituten  
(zie bijlage 9) te zien.  
Bron: beoordelingsrapporten SEP-visitaties zoals 
gepubliceerd door de universiteiten en instituten. 
 

BIJLAGE 12.   
KENGETALLEN VAN HET BIOLOGIEONDERWIJS EN -ONDERZOEK 

 
De studentaantallen betreffen de biologische opleidingen genoemd in bijlage 15. Bij het wetenschappelijk personeel 
met een vast of tijdelijk dienstverband zijn alle functieniveaus (hoogleraar, universitair (hoofd)docent, postdoc, 
promovendus en overig WP) in dienst van de biologische instituten van de universiteiten in bijlage 9 meegeteld. Voor 
een berekening van de student/staf-ratio op basis van deze gegevens zie figuur 18.

1

2

3

4

Wetenschappelĳke
kwaliteit

Maatschappelĳke
relevantie

Levensvatbaarheid

Scores onderzoekssevaluatie Biologie in Nederland 

UNIVERSITEITEN
INSTITUTEN

Systeembiologie & BioinformaticaTheoretische & 
Computationele Biologie 

Fysiologie & Gedragsbiologie
Mariene & Zoetwaterbi

0

0,5

1
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0% 5% 10% 15% 20%

% IN TOP 5%
2015 %V 2016 %V 2017 %V 2018 %V 2019 %V

Instroom BSc 2883 60% 3251 61% 3604 62% 3661 65% 3671 64%

Totaal BSc 9205 57% 9539 58% 10183 59% 10732 60% 11170 60%

Instroom MSc 2225 58% 2583 60% 2621 61% 2763 60% 2894 61%

Totaal MSc 5989 58% 6691 59% 6972 60% 7209 59% 7653 59%

WP vast (FTE) 473 23% 470 25% 498 26% 515 29% 542 30%

WP tijdelijk (FTE) 1129 49% 1175 49% 1217 52% 1254 51% 1307 51%
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BIJLAGE 14.   
OVERZICHT WINNAARS  
NWO-SPINOZAPREMIE MET EEN 
BIOLOGIE-ACHTERGROND  
 
2020  Sjaak Neefjes 
2019  Yvette van Kooyk 
2018  Anna Akhmanova, Marileen Dogterom,  

John van der Oost 
2017  Alexander van Oudenaarden 
2015  Cisca Wijmenga 
2014  Mark van Loosdrecht, Theunis Piersma 
2012  Mike Jetten 
2009  Marten Scheffer 
2008  Willem de Vos 
2007  Marcel Dicke 
2006  Carl Figdor, Ben Scheres  
2005  René Bernards, Peter Hagoort 
2002  Els Goulmy 
2001  Hans Clevers  
1999  Ronald Plasterk  
1998  Jan Hoeijmakers 
1995  Frank Grosveld 
 
OVERZICHT WINNAARS NWO-
STEVINPREMIE/  SIMON STEVIN 
MEESTER MET EEN BIOLOGIE-
ACHTERGROND  
2020  Ton Schumacher 
2019  Jack Pronk 
2018  Marion Koopmans 
2013  Mark van Loosdrecht 
2011  Oscar Kuipers 
2008  Han Wösten 
 

HOOFDAANVRAGERS MET EEN 
BIOLOGIE-ACHTERGROND DIE EEN NWO 
ZWAARTE  KRACHT-  PREMIE HEBBEN 
VERWORVEN  
 
2018-2019  Danielle Posthuma  

Brainscapes: A Roadmap from 
Neurogenetics to Neurobiology 

 
   Harro Bouwmeester  

MiCRop: Harnessing the second genome of 
plants. Microbial imprinting for crop 
resilience 

 
Roel Vermeulen  
Exposome-NL 

 
2017 Carlijn Bouten 

Materials-driven regeneration: Regenera-
ting tissue and organ function with intelli-
gent, life-like materials 

 
 Marileen Dogterom 

BaSyC: Building a Synthetic Cell 
 
2013 Mike Jetten  

The Soehngen Institute for anaerobic 
microbiology: microben voor gezondheid 
en milieu 

 
2012 René Bernards  

Kankerbehandeling op maat 
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BIJLAGE 15.   
OVERZICHT BIOLOGISCHE BACHELOR- EN 
MASTEROPLEIDINGEN IN NEDERLAND 
De aan dit sectorbeeld verbonden universiteiten bieden de volgende biologie- en 
sterk biologie-gerelateerde opleidingen aan: 
 
BACHELOROPLEIDINGEN 
Radboud Universiteit 
Biologie, Molecular Life Sciences, Science, Biomedische Wetenschappen 
Rijksuniversiteit Groningen 
Biologie, Life Science and Technology 
Universiteit Leiden 
Biologie, Bioinformatica, Biomedische Wetenschappen 
Universiteit Maastricht 
Maastricht Science Programme, Biomedical Sciences 
Universiteit Utrecht 
Biologie, Biomedische Wetenschappen 
Universiteit van Amsterdam 
Biologie, Biomedische Wetenschappen, Psychobiologie 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Biologie, Biomedical Sciences, Gezondheid & Leven, 
Gezondheidswetenschappen 
Wageningen University 
Animal Sciences, Biology, Bos- en Natuurbeheer, Biotechnology, Moleculaire 
Levenswetenschappen, Plantenwetenschappen, Voeding en Gezondheid 
 
MASTEROPLEIDINGEN 
Radboud Universiteit 
Biology, Medical Biology, Molecular Life Sciences, Science, Cognitive 
Neuroscience, Biomedical Sciences, Molecular Mechanisms of Disease 
Rijksuniversiteit Groningen 
Biology, Marine Biology, Ecology and Evolution, Biomolecular Sciences, 
Biomedical Sciences, Behavioral and Cognitive Neuroscience, Educatie en 
Communicatie in de Bètawetenschappen 
Universiteit Leiden 
Biology, Bioinformatics, Biomedical Sciences 
Universiteit Maastricht 
Systems Biology, Biomedical Sciences, Neurosciences 
Universiteit Utrecht 
Biosciences, Biomedical Sciences, Science Education and Communication 
Universiteit van Amsterdam 
Biological Sciences, Biomedical Sciences 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Biomedical Sciences, Biomolecular Science, Ecology, Bio-informatics and 
Systems Biology, Neurosciences 
Wageningen University 
Aquaculture and Marine Resource Management, Animal Sciences, Bioinformatics, 
Biology, Biobased Sciences, Biotechnology, Forest and Nature Conservation, 
Nutrition and Health, Plant Biotechnology, Plant Sciences 
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