

Scoop december 2020



Scoop december 2020

SCOOP
Scoop is het blad van de
studie- vereniging NSA. Het
is gratis voor alle studenten en medewerkers van de
opleidingen
natuurkunde,
sterrenkunde en wiskunde
aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Losse
nummers zijn bij de studievereniging beschikbaar.
Oplage
300
Hoofdredactie
Julia Schuring
Redactie
Christiaan van Asperen
Constantijn Dekker
Duncan Pelan
Evelien Wooning
Heleen Mulder
Julia Schuring
Kaisa Schoute
Nanne Hempel
Sara Morcy
Sliem el Ela
Vera Moerbeek
Eindredactie
Donna Sandtke
Evelien Wooning
Vormgeving
Chelsea Wegman
Fotopagina
Heleen Mulder
Omslag
Marten Folkertsma
Contact
Science Park 904
kamer A0.08
1098 XH Amsterdam
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam
tel: 020 525 8272
e-mail: Scoop@nsaweb.nl
Website
www.nsaweb.nl/Scoop

Lieve Scooper,

REDACTIONEEL

We kunnen er natuurlijk bijna niet omheen: COVID-19. En hoewel we
inmiddels allemaal een beetje ‘corona-moe’ zijn, inspireerde het ons wel
om een volledig medische Scoop te maken: de Scooperatie (pun zeker
intended).
Natuur- en wiskundigen scheppen vaak op dat zonder hun vakgebieden
de scheikunde, biologie, en technische geneeskunde niet zouden bestaan.
Hoewel ik daar verder uit politieke correctheid geen uitspraak over ga
doen, valt het niet te ontkennen dat de regels van de wiskunde en wetten
van de natuurkunde dikwijls worden gebruikt in de medische wereld.
Sommige wis- en natuurkundigen komen uiteindelijk zelfs in deze wereld terecht. Idse Heemskerk, alumnus van de Universiteit van Amsterdam, is hier een mooi voorbeeld van. Deze van oorsprong natuurkundige
verliet de string theory om onderzoek te gaan doen in de stamcelbiologie.
Het interview met hem kun je lezen op bladzijde 22.
Aan onderwerpen dus niet te kort: deze Scoop staat weer helemaal vol
met stukken geschreven door de fantastische reactie. Zo schrijven Sara
en Sliem, die vorig jaar een minor hebben gedaan in Japan, over de medische wereld in Japan en hoe het komt dat mensen daar zo oud lijken
te worden. Er zijn bovendien zat voorbeelden te noemen van plekken in
de gezondheidszorg waar je wiskundigen en natuurkundigen tegenkomt.
Ben je benieuwd? Lees dan het artikel van Evelien! De vice-voorzitter van de NSA, Duncan, beschrijft waarom de mens biologisch gezien
maar twee geslachten kent en wat de rol van mitochondriën hierbij is.
Ons nieuwe redactielid Constantijn schrijft over de schoonheid van
priemgetallen, en wat voor eigenaardige medicijnen worden er eigenlijk
(door sommigen) voorgeschreven tegen het coronavirus? Kaisa bespreekt
er zes. Nanne heeft het over de miniserie Chernobyl, en beschrijft het
effect van ioniserende straling op het menselijk lichaam. Over quantum fotosynthese kun je lezen dankzij Vera, die in haar stuk uitlegt of
Schrödinger gelijk had toen hij beweerde dat de effecten van de moderne
quantumtheorie ook moeten gelden in levende organismen. Verder kun
je op pagina 4 lezen over spannende wetenschappelijke ontdekkingen,
en geven Vera en Heleen je boekentips op pagina 4.
Kortom, weer genoeg materiaal om te soggen!
Veel leesplezier en blijf gezond,
Julia

1

Sietse Verbeek

HET WOORD VAN DE NSA


We zijn ondertussen alweer een tijdje onderweg in het collegejaar. De eerste tentamens zijn gemaakt en de eerste cijfers zijn binnen. Maar studie is niet het enige
wat het nieuwe collegejaar ons gebracht heeft. Naast een hele hoop leuke eerstejaars ontvangen, konden we opeens ook weer fysiek borrelen en hebben we ook
wat activiteiten kunnen organiseren. Ik heb enorm genoten van de barbecues en
het middagje op het strand. Na een zomer die wat anders verlopen is dan normaal
was ik meer dan gelukkig om iedereen weer te zien en af en toe een stiekeme
knuffel uit te delen.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben weer nieuwe maatregelen weer roet in
het eten gegooid en zijn de borrels, die al anders waren, weer afgelast... Maar tussen alle negatieven door zijn er zeker lichtpuntjes te vinden. Fysiek college gaat
gewoon door en de kamer kan open blijven. Het Science Parkgevoel is voor mij al
een klein beetje aan het terugkomen, al zal dat jammer genoeg niet voor iedereen
zo zijn. Om even te laten weten hoe goed het ons als bestuur doet om weer in de
kamer te kunnen zijn, een kleine anekdote.
Het volgende vond plaats op een donderdagochtend in september. Het was ongeveer elf uur toen ik, een beetje brak, Science Park binnen liep en meteen, toen ik
bij de incheckbalie aankwam, een bekend gezicht zag. Blijkbaar had ik die dag om
negen uur een werkcollege op locatie dat ik vergeten was (kleine tip: mis je fysieke
colleges niet, je zult er spijt van krijgen). Na een gezellig praatje was het tijd om
me naar de kamer te begeven. Na eerst even gedag gezegd te hebben bij de via- en
ACD kamer heb ik mij snel naar ons eigen paradijs verplaatst. Toen ik hier was
duurde het niet lang voordat Chinook aankwam en daarna ook een groepje eerstejaars die op zoek waren naar een kopje thee of koffie. Omdat de kamer maar twee
mensen mag bevatten op elk moment van de dag zijn wij maar voor de kamer gaan
staan en zijn lekker gaan kletsen met z’n allen. Dit tafereel heeft zich, als ik het mij
goed herinner, drie of vier keer afgespeeld. En telkens weer zeiden Chinook en ik
tegen elkaar wat een goede dag vandaag was. Vervolgens hebben wij ook nog een
paar leuke masterstudenten mogen ontvangen. In het algemeen niet heel speciaal
maar toch een dagje om gelukkig van te worden.
Om af te sluiten hoop ik dat het jullie allemaal goed gaat. Iedereen heeft het zwaar
met de online colleges, maar het zal beter worden. De medische sector is druk bezig met een vaccin. Als we allemaal nog even flink door bikkelen, die felbegeerde
ECs halen en wat liever zijn tegen de AH-medewerkers die ook maar gewoon
hun baan doen, dan komt het uiteindelijk allemaal weer op zijn pootjes terecht.
Ik zie jullie graag allemaal een keertje langs komen in de kamer, tot gauw!
Kusjes,
Sietse
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SCIENCE NEWS
Julia Schuring
Zwaartekrachtsgolven meten een ‘te zwaar’
zwart gat
Zwarte gaten zijn net Franse macarons: je
weet eigenlijk niet zo goed wat ze precies zijn
en ze komen in verschillende smaken. Er zijn
dan ook verschillende manieren om zo’n kosmisch object te maken. Zo bestaan er primordiale zwarte gaten die gevormd zijn door kleine verschillen in de dichtheid van het vroege
heelal, kunnen dichtbevolkte sterrenclusters
in elkaar storten tot een zwart gat, en kan een
zwart gat het eindstadium zijn van een zware
ster.

De laatste soort – stellaire zwarte gaten
genoemd, waarvan er tot nu toe de meeste
zijn waargenomen – bezorgden astrofysici
afgelopen september behoorlijk wat hoofdpijn. Om zwarte gaten te vormen heb
je behoorlijk zware sterren nodig, maar
bij een té grote massa wordt voorspeld dat
de ster eerder uit elkaar spat in een supernova (door een proces van pulserend massaverlies en paar-instabiliteit) dan dat het
resulteert in een zwart gat. Tot nu toe werd
gedacht dat deze maximale massa zo rond
de 45 zonsmassa’s lag. Onder andere Selma
de Mink, professor astrofysica aan Harvard
University en sinds 2014 verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam, en haar collega’s
kwamen tot deze bevinding[1].
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Dan nu het probleem: uit de experimentele
data van de LIGO en Virgo zwaartekrachtgolfdetectoren blijkt dat er een zwart gat bestaat die is samengesteld uit zwaardere zwarte
gaten, namelijk 85 en 66 zonsmassa’s[2]. Voornamelijk de eerste massa levert veel vragen
op, omdat deze buiten de onzekerheid van
de metingen ligt. Over de precieze aard van
dit zwarte gat wordt nog volop gespeculeerd.
Mogelijke verklaringen variëren van zwaartekrachtslenzen en nieuwe deeltjes tot de optie
dat het niet om een stellair zwart gat gaat,
maar om een andere, eerder genoemde, soort.
Hoe het ook zij: een natuurkundige vondst
die botst met de huidige theorie is altijd spannend. Het is eigenlijk net als de uitvinding
van de macaron: of het nou lekker is of niet,
het levert in ieder geval nieuwe kennis op.
Het is slechts een fase...
Onderzoekers van het GRAPPA en IFTA
instituut hier in Amsterdam en de universiteit van Wisconsin-Madison publiceerden afgelopen september een revolutionaire nieuwe
manier om faseovergangen in materialen te
bestuderen. Door de moderne technieken van
de computationele topologie toe te passen,
konden zij met hoge nauwkeurigheid aanduiden waar en hoe deze overgangen precies
plaatsvonden[3].

Topologie is de tak binnen de wiskunde die
de eigenschappen van de ruimte bestudeert
die behouden blijven onder constante ver-

vormingen, zoals translaties en rotaties. In
de informatica gebruikt men machine learning om deze eigenschappen te beschrijven:
met behulp van computationele topologie
wordt gezocht naar algoritmes die gebruikt
kunnen worden om geometrische systemen
te beschrijven. De wetenschappers achter het
onderzoek gebruikten om meer precies te zijn
persistent homology, een methode die wordt
gebruikt in bijvoorbeeld kosmologie en string
theory, die topologische eigenschappen berekent van verschillende ordes van grootte en
omvangen van een ruimte. Door de data te
beschrijven met behulp van deze techniek
kunnen verschillende fasen beter van elkaar
worden onderscheiden, en kunnen bovendien
de parameters, zoals de kritische temperatuur,
die de faseovergangen beschrijven, worden
gevonden. Ter illustratie implementeerden
Cole, Loges en Shiu hun methode in tweedimensionale lattice spin models, zoals het
Ising-model dat een systeem beschrijft van
ferromagneten. Dit is een logische toepassing, omdat in spinsystemen de verschillende
fasen worden vergezeld door verschillende topologische eigenschappen wanneer de schaal
anders is.
Hoewel het onderzoek nog in de peer review
fase zit, zijn de onderzoekers zelf vrij zelfverzekerd en enthousiast over hun bevindingen.
“Waarom onze methode zo goed werkt? Je
kunt proberen om een nieuwe taal te leren
door het woordenboek te lezen. Maar je kunt
het sneller leren wanneer je eerst de grammatica kent. Persistent homology is de grammatica van data”, aldus Gary Shiu op Twitter.
Is er leven op Venus?
De kranten stonden er half september vol
mee: er zou teken van leven zijn ontdekt op
Venus! Betekent dit dat we de Mars-missies
maar beter kunnen schrappen en onze pijlen
moeten richten op onze andere buurplaneet?
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Betekent dit dat we niet alleen zijn in ons
zonnestelsel? Dat we ons maar beter klaar
kunnen maken voor een bezoekje van buitenaards leven?[4]
Uiteraard ligt het allemaal weer veel genuanceerder dan dat, maar desalniettemin leverde
de paper in het vakblad Nature Astronomy veel
enthousiasme op. Het gaat om de stof fosfine,
een kleurloos en ontvlambare fosforverbinding. De uitgelatenheid van wetenschappers
leeft voornamelijk door het feit dat de chemische verbinding is gevonden op een rotsachtige planeet. De aanwezigheid van fosfine in
gasreuzen als Jupiter en Saturnus is al eerder
aangetoond, maar dat verraste onderzoekers
nauwelijks. De stof kan namelijk onder hoge
temperaturen en druk worden gevormd in
de kern van deze planeten, waarna het in de
atmosfeer gemeten kan worden. Venus mist
deze eigenschappen. De onderzoekers achter
het artikel zelf suggereren dat de verbinding
kan zijn ontstaan door onbekende foto- of
geochemie, maar dat er ook een mogelijkheid bestaat dat het is gemaakt uit biologische productie. Op aarde wordt fosfine op
verschillende synthetische manieren bereid,
zoals uit witte fosfor en natriumhydroxide,
en kent zijn toepassingen in onder andere de
halfgeleiderindustrie. Voor veel organismen
is de stof al in lage concentraties dodelijk.
Maar niet voor alle: anaerobe bacteriën, die
zelf niet afhankelijk zijn van zuurstof, kunnen
in een zuurstofarme omgeving namelijk natuurlijk fosfine produceren. Dit is waarom de
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kans bestaat dat zulke organismen ook in de
atmosfeer van Venus voorkomen. Bovendien
“sluit (dit) aan bij het idee dat in de wolken
van Venus bacteriën kunnen rondhangen”,
aldus planeetonderzoeker Daphne Stam, niet
betrokken bij het onderzoek.
De ontdekking betekent niet dat we met de
volle honderd procent kunnen zeggen dat er
organismen aanwezig moeten zijn op Venus,
maar het levert wel nieuwe wetenschappelijke
vragen – en hopelijk weer een spannende toekomstige ruimtemissie – op.

De zoektocht naar donkere materie: nu op
kleinere schaal
Dat je met samenwerken sneller op nieuwe
resultaten komt is maar weer eens bewezen
tijdens een wetenschappelijke release over de
astronomische bevindingen van de NASA/
ESA Hubble Space Telescope en de Very
Large Telescope (VLT) in Chili afgelopen
zomer. De betrokken sterrenkundigen vonden namelijk iets interessants in de data van
deze telescopen: donkere materie kan op kleine schaal wel eens een veel sterker lensing effect produceren dan voorheen gedacht.
De oorsprong van de term ‘donkere materie’
stamt uit 1933, het jaar waarin de Zwitserse astronoom Fritz Zwicky op een belangrijke discrepantie stuitte tussen zijn onderzoek
naar een galactische supercluster, de Coma
Cluster, en de experimentele metingen van
Edwin Hubble een paar jaar daarvoor: het
leek alsof er veel meer materie in de cluster,
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en in het universum, was dan wij waar konden nemen. De onderzoekers van het artikel
keken naar een van de enige meetbare effecten die donkere materie zou moeten hebben
op zijn omgeving: een zwaartekrachtslens. De
zwaartekracht van de donkere materie zou,
net als bij een zwart gat, het licht van buurobjecten sterk kunnen buigen, wat zichtbaar is
op foto’s die genomen worden door telescopen als de VLT. Het team van onderzoekers
ontdekten dat, dichtbij de kern van de cluster waar de meeste massa zit, meer van zulke
sterke lenzen aanwezig waren, en op kleinere
schaal dan voorspeld. Ze denken dit te verklaren door kleine regio’s van donkere materie
binnen in de sterrenstelsels zelf, omdat in de
simulaties van de massadistributie deze hoge
concentraties op kleinere schalen niet voorkwamen. Dit zou een lensing effect kunnen
opleveren dat wel tien keer zo groot is als eerder gedacht.
Hiermee is het totale-massa-probleem helaas
nog niet opgelost, maar het verheugt de wetenschappers wel om nog meer onderzoek te
doen naar de mysterieuze materie.
Referenties
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3.

4.

5.

Farmer, R., Renzo, M., de Mink, S. E., Marchant,
P., & Justham, S. Mind the Gap: The Location of
the Lower Edge of the Pair-instability Supernova
Black Hole Mass Gap. The Astrophysical Journal
(10 december 2019).
Abbott, R., Abbott, T. D., Abraham, S., Acernese, F., Ackley, K., Adams, C., ... & Agatsuma, K.
Gw190521: A binary black hole merger with a
total mass of 150 M⊙. Physical Review Letters (2
september 2020).
Tran, Q. H., Chen, M., & Hasegawa, Y. Topological Persistence Machine of Phase Transitions.
arXiv preprint arXiv:2004.03169 (29 september
2020).
Greaves, J. S., Richards, A. M., Bains, W., Rimmer, P. B., Sagawa, H., Clements, D. L., ... & Drabek-Maunder, E. Phosphine gas in the cloud decks
of Venus. Nature Astronomy (14 september 2020).
Spacetelescope.org. New Hubble Data Suggests
There is an Ingredient Missing from Current Dark
Matter Theories. (10 september 2020).

Scoop december 2020

AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR SCIENTIST AWAY
Evelien Wooning
In de Covid-19-berichtgeving viel het natuurkundig onderzoek van UvA’s WZI over aerosolen
ons natuurlijk op, en we waren niet de enige. Een studie uit ons vakgebied leidde ineens tot andere inzichten in de medische sector. Waar vinden we natuurkundigen en wiskundigen eigenlijk
verder in de gezondheidszorg?

In het ziekenhuis
De klinisch fysicus is daadwerkelijk in
radioactieve stoffen. Bij PET-scans
het ziekenhuis werkzaam. Hij of zij is
wordt bijvoorbeeld gekeken naar
verantwoordelijk voor de toepassing van
de manier waarop verschillennatuurkundige methodes in de gezondde weefsels een radioactieve stof
heidszorg. De natuurkundigen dragen
opneemt, want dat zegt iets over
zorg voor de machines, doen onderzoek
verhoogde stofwisselingsactiviteiten
en vervullen een adviserende rol in het
in cellen, indicatief voor ontstebehandelproces. In het algemeen is een
kingen of kanker. Radiologie is de
klinisch fysicus gespecialiseerd in een
medische beeldvorming met behulp
specifiek gebied van de geneeskunde.
van radioactieve straling, zoals bij
Typische voorbeelden van gebieden in
een röntgenfoto of CT-scan. In veel
de geneeskunde waarin natuurkundigen
ziekenhuizen zijn ook andere vorwerkzaam zijn, zijn:
men van beeldvorming gehuisvest
1. Audiologie
binnen radiologie, zoals de MRI
Klinisch fysici met een specialisatie
en echografie. De klinisch fysicus
tot audioloog proberen de gevolgen
heeft de benodigde kennis van het
van gehoorverlies tot een minimum
complexe proces vanaf de reactie
te beperken. Dit gebeurt onder
van het lichamelijk weefsel tot het
andere door het ontwikkelen en
uiteindelijke beeld, zodat er een
verbeteren van hulpmiddelen voor
goede diagnose gesteld kan wormensen met gehoorproblemen, maar
den. Verder waarborgt hij of zij de
ook door (diagnostisch) onderzoek
kwaliteit van de apparatuur, hij of
op het gebied van spraak en taal.
zij innoveert of introduceert techNaast audiologie bestaat er ook de
nieken en is vaak verantwoordelijk
specialisatie videologie, waarbij de
voor de stralingshygiëne.
klinisch fysicus de gevolgen van
3. Radiotherapie
gezichtsverlies tot een minimum
Een klinisch fysicus met een
probeert te beperken.
specialisatie in de radiotherapie
2. Nucleaire geneeskunde en radiologie
draagt verantwoordelijkheid voor
Nucleaire geneeskunde is de medide technische aspecten van een
sche beeldvorming met behulp van
bestralingsbehandeling. Hij of zij is
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de expert op het gebied van stralingsapparatuur en zorgt ervoor dat
het kwalitatief functioneren ervan
gewaarborgd blijft. Verder wordt
de optimale bestralingsbehandeling
altijd bepaald door een klinisch
fysicus. Dit gebeurt per individuele
patiënt aan de hand van diagnosegegevens, gesimuleerde dosisverdelingen en ervaring. Ook op
deze afdeling is de klinisch fysicus
vaak verantwoordelijk voor innovatie en introductie van nieuwe

technieken en voor de algemene
stralingshygiëne.
4. Algemene klinische fysica
In de meeste ziekenhuizen hebben
ze (ook) algemene klinisch fysici in
dienst. Deze houden zich bezig met
meerdere van bovenstaande vakgebieden, maar ook met voorzieningen op meer algemene afdelingen,
zoals de intensive-care- en operatiekamerapparatuur, echografie als
deze niet onder radiologie valt of
endoscopie.
Om klinisch fysicus te worden heb je
een universitair masterdiploma in de
natuurkunde nodig. Hierna doorloop je
een postdoctorale specialisatie, zodat je
een BIG-registratie kunt aanvragen en
aan de slag kunt in het ziekenhuis.

In het onderzoek
Om de gezondheidszorg in Nederland
steeds beter te maken, wordt er ongelofelijk veel onderzoek gedaan. Relatief
nieuw in het veld, maar momenteel misschien wel het vakgebied met de meeste
innovaties, is de wiskunde. Door bevolkingsgroei, vergrijzing, personeelstekorten en soms faillissementen van ziekenhuizen staan planningen onder druk,
door de wens om individuele patiënten
steeds specifieker te behandelen is er
meer rekenkracht nodig en om medische
beeldvorming optimaal te kunnen interpreteren zijn modellen nodig. Optimalisatieproblemen in de medische sector
hebben al snel tientallen variabelen en
hiervoor is al snel een wiskundige nodig.
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Zoals je hebt kunnen lezen in het blok
“In het ziekenhuis” wordt er in de radiotherapie per patiënt bepaald hoe er moet
worden behandeld. De algemene consensus in patiëntgerichte behandeling
is verder: hoe meer data hoe beter. Het
streven is om alle beschikbare persoonsdata (CT/PET/MRI/etc., genetische
gegevens, voorkeuren van de patiënt)
en data van andere patiënten (welke behandeling sloeg in het verleden het best
aan voor welk soort kanker) met elkaar
te combineren om zo tot een optimale
persoonsgebonden behandeling te komen. Deze behandeling moet vervolgens
enorm precies gebeuren: als de dosis te
laag is, worden er te weinig kankercellen
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vernietigd en als de dosis te hoog is, of
wanneer de straling op de verkeerde plek
terechtkomt, worden er te veel gezonde
cellen aangetast. Iedere patiënt heeft net
een andere reactie op de straling, heeft
net een andere lichaamsbouw of, tijdens
het bestralen van longweefsel, heeft net
een ander ademhalingsritme. Dit, de
precieze plek waar de patiënt ligt tijdens
de behandeling, en nog veel meer andere
variabelen, is van invloed op de precieze
plek waar de bestraling plaatsvindt. Het
moge duidelijk zijn dat al deze processen wiskundig moeten worden geoptimaliseerd of gemodelleerd. Onder andere aan de TU Delft vindt veel van dit
onderzoek plaats binnen het department
of radiation science and technology.
Ook in Amsterdam wordt veel bereikt
op het vlak van medische wiskunde. Zo
hebben studenten van de wiskundefaculteit van de VU in 2018 de roosters voor
de verloskamers van specifieke ziekenhuizen in Amsterdam geoptimaliseerd
(als bachelorproject!), waardoor de acute
zorg in de toekomst beter kan worden
ingericht. Eruit bleek dat er aanzienlijk
voordeel kan worden behaald als de ziekenhuizen verpleegkundigen in dienst
nemen die een bepaald aantal uur (twee
keer 12 of drie keer 8 uur) flexibel kun-

nen worden ingezet door de week heen.
Wiskundig onderzoek heeft dus, naast
al behaalde successen, veel potentie om
de zorg in Nederland aanzienlijk te verbeteren. Of dat nou gaat over optimale
verdelingen van zorgpersoneel, patiënten of apparatuur, het modelleren van
lichaamsprocessen per individuele patiënt of de optimale behandeling: overal is
wiskunde voor nodig.
In de natuurkunde wordt ook veel onderzoek gedaan naar fenomenen en
technieken die (uiteindelijk) een medische toepassing hebben, zoals het
WZI-onderzoek naar aerosolen. Vanzelfsprekend gebeurt dat in de biofysica,
waarbij biologische processen, voornamelijk in lichaamscellen, op een kwantitatieve, natuurkundige manier worden
bestudeerd, maar ook uit optisch onderzoek resulteren veel toepassingen. Een
voorbeeld is de steeds preciezere beeldvorming, een van de werkzaamheden
van het LaserLab op de VU waarbij ze
direct samenwerken met het AUMC.
Verder is met de onlangs Nobelbekroonde ontwikkeling van Chirped Pulse Amplification door Donna Strickland
de weg vrijgemaakt naar onder andere
extreem precieze oogchirurgie.
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IONISERENDE STRALING EN HET LICHAAM

wij de geabsorbeerde dosis tot een uiterst minimum houden. Dit wil zeggen dat de schade
aan ons DNA gerepareerd kan worden door
het lichaam.

Nanne Hempel

In 2019 verscheen de miniserie Chernobyl. Geproduceerd door HBO en Sky Atlantic, biedt
de gedramatiseerde documentaire een indrukwekkende en verontrustende blik in de grootste
kernramp die de wereld ooit heeft gezien en hoe
de regering van de Sovjet-Unie met deze crisis
omging. Het is een fascinerende serie over onder
meer kernenergie, de natuurkundige en medische
wetenschap erachter en het politieke landschap
van de late Sovjet-Unie. Ik raad dan ook zeker
aan om deze serie op je lijst te zetten als je haar
nog niet hebt gezien.
Wat de serie in het bijzonder interessant
maakte voor mij was hoe de kijker wordt geconfronteerd met de, soms meedogenloze, realiteit van ioniserende straling.
Ik kan denk ik veilig aannemen dat
een aanzienlijk deel van onze lezers bekend
is met de veiligheidsmaatregelen die
onderzoekers moeten nemen wanneer
radioactieve elementen in het spel zijn.
Radioactiviteit is dan ook niet echt
meer een vreemd concept voor ons.
Maar de desastreuze verschijnselen van
stralingswonden, stralingsziekte of kernbrand kom je zelfs met weinig geluk
nooit tegen in het leven.
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Op 26 april 1986 was geluk echter ver te zoeken voor de werknemers, brandweerlieden en
bewoners van Tsjernobyl. Een gedetailleerde
uitleg van de ramp is voor dit artikel te lang,
met name omdat wanbeheer door het bestuur
van de energiecentrale en het ministerie van
kernenergie een grote rol speelde in de ramp.
Wat belangrijk is om te weten voor dit artikel
is dat er na een test een stoomexplosie plaatsvond die sterk genoeg was om de reactor open
te leggen. Hierdoor werden stukken van de
reactor verspreid over het dak en directe omgeving en ontstond daarnaast ook een kernbrand in de open reactor. Medewerkers van de
centrale en brandweerlieden werden hierdoor
direct blootgesteld aan de stralingsintensiteit
van binnen de reactor. In een specifieke scène
kijken twee werknemers van de centrale direct
de open reactor in. Zelfs na enkele seconden
kijken, zijn hun gezichten volledig verbrand
(acute radiodermatitis). Een van de werknemers begint hevig te bloeden.
In een andere scène pakt een brandweerman
een stuk van de behuizing van een reactorstaaf
heel even op. Lang genoeg om acute verbranding en bloeding in de hand te veroorzaken.
Ik vroeg me hierdoor af hoe ioniserende
straling deze symptomen veroorzaakt.
Wat voor interacties vinden er plaats in
de cel onder hoogenergetische straling?
Het antwoord zit natuurlijk al in de naam.
Ioniserende straling ioniseert de materie
dat het bestraalt. So far so simple. De
materie in ons lichaam is voornamelijk
water. Inkomende ioniserende straling gaat
de meeste interacties dus aan met water,
wat het water splitst in reactief waterstof,
zuurstof en hydroxide. Dit proces noemt
men ‘radiolyse’. De producten van kleine
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moleculen gaan vervolgens chemische reacties met de omgeving aan.
Het kan dan weer simpelweg water vormen,
voor onze gezondheid geen enkel probleem.
Het kan ook waterstofperoxide vormen, dat
wel giftig is voor mensen. Het kan ook direct met grotere moleculen, zoals DNA, reageren waardoor deze complexe structuren
beschadigd raken. Grotere moleculen kunnen
wel direct geïoniseerd worden door straling
en daarbij breken (radiolyse), maar door het
verschil in de hoeveelheid moleculen tussen
water en bijvoorbeeld DNA komt dit minder
vaak voor. Het zijn dus nieuw gevormde HO-,
H+ en H2O2 die met complexe structuren
reageren waardoor deze vervormen. Normaliter kan het lichaam dit soort beschadigde
plekken tot zekere hoogte repareren en dat
gebeurt de hele tijd wanneer eerstejaars hun
eerste radio-practicum uitvoeren. Maar als de
geabsorbeerde dosis te hoog is ontstaan er beschadigde clusters DNA die het lichaam niet
meer kan herstellen. Ook de structuur van de
cel zelf kan beschadigd raken op deze manier.
Wanneer dit soort clusters vormen leidt dit
onder meer tot kanker of acute necrose.
Deze processen op atoomniveau staan centraal in de mogelijke gezondheidsklachten
die men kan oplopen tijdens het werken met
radioactieve materialen. Wij lopen in laboratoria niet echt tegen deze risico’s aan omdat

De meest voorkomende hoge dosis waaraan
een mens kan worden blootgesteld komen
voor bij röntgenfoto’s. Effectieve dosissen
worden dan meestal niet groter dan 8 mGy
(milliGray). De dosissen die onderzoekers in
een lab oplopen is altijd veel minder dan dit.
Men spreekt van stralingsvergiftiging vanaf
1-10 Gy. De ondergrens is het punt waarop
de (merg) van de botten beschadigd raken en
de productie van bloedcellen verstoord raakt.
Tegen de 10 Gy wordt het darmkanaal ernstig beschadigt.

Met genoeg schade betekent dit al vaak dat
er weinig gedaan kan worden voor het slachtoffer. Zonder de interne weerstand die het
bloed levert en de externe voedingsstoffen
die vanuit het darmkanaal moeten komen, is
er helaas niks wat het lichaam kan doen om
zichzelf draaiende te houden. Andere organen raken bij deze dosis ook beschadigd,
maar sterven begint al bij verlies van het merg
en het darmkanaal.
De dosis waaraan de medewerkers van de
centrale en de brandweerlieden die bij de reactor stonden werden blootgesteld lag tussen
de 1-16 Gy.
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COVID-19: METHODES MET VRAAGTEKENS
Kaisa Schoute

In het begin van 2020 maakte de wereld
kennis met een nieuw, zich razendsnel verspreidend virus: SARS-CoV-2. Doordat niemand eigenlijk goed wist wat dit virus deed en
hoe het behandeld moest worden, ontstond er
een heuse ‘infodemie’. En in deze immense hoeveelheid informatie kun je de meest bizarre
remedieën vinden.
In de eerste maanden van de corona-uitbraak
staken allerlei vermeende medicijnen en
andere middelen die COVID-19 zouden voorkomen de kop op. Links en rechts
beweerden ‘experts’ van de meest uiteenlopende gebieden dat zij dé oplossing hadden voor al onze coronaproblemen. Maar
sommige opties zijn zo frappant, dat ik
halverwege het schrijven van dit artikel maar
in incognitomodus ben gaan googlen. Anders
hadden de reclamecookies me hoogstwaarschijnlijk een aanbieding gedaan voor flessen
koeienurine en 5G-bioschilden. Hieronder
daarom een verzameling van de grappigste
(en eigenlijk ook meest bedroevende) ‘coronamedicijnen’.
Koeienurine
Het zal niemand meer verbazen dat in
India, waar zo’n tachtig procent van de bevolking aanhanger is van het hindoeïsme,
koeien heilig zijn onder de devote aanhangers.
Een kleine groep daarvan heeft wel een heel
aparte manier om het coronavirus af te weren: het drinken van koeienurine. Hoe ze
weten dat het werkt? Ze doen het al jaren!
Gezellig samen in een groep van een paar
honderd man urine lurken houdt hen zo gezond, dat ze westerse medicatie niet nodig
hebben. En natuurlijk is COVID-19 daar
geen uitzondering op.
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Een koeienurine feestje in in New Delhi, India.
Afbeelding van REUTERS/Danish Siddiqui

Spirituele vaccinaties
De ‘Happy Science’ religie met aan het hoofd
de Japanse Ryu Okawa biedt het coronavirus op spirituele wijze het hoofd. Hun God,
El Cantare, heeft als hoogste missie het verkondigen van de Waarheid aan de mensheid.
Daarvoor leven reïncarnaties van de God op
aarde, waaronder Okawa zelf. Wat die waarheid precies is vertelt hun website niet, maar
Okawa ziet het als zijn missie om die te verkondigen. Happy Science biedt hun zelfverklaarde elf miljoen (maar werkelijk een paar
tienduizend) volgelingen zegeningen die je
beschermen tegen, en je zelfs kunnen genezen van, COVID-19. En dat voor maar een
paar honderd dollar! Toch besloten ze de deuren te sluiten toen het aantal besmettingen te
hoog opliep. Nu kun je de zegeningen online
bestellen.
Trump
Deze lijst zou niet compleet zijn zonder een
van de grootste aankondiger van nepmiddelen, the man himself, Donald Trump. In het
begin van de pandemie kreeg hij het voor elkaar om in één speech meerdere bedenkelijke
remedieën de wereld in te brengen. Ten eerste
dat veel UV-licht het virus kan doden. Aan

wetenschappers vroeg hij of de UV-straling
ook in iemands lichaam gebruikt kan worden.
Aangezien dat nog onderzocht moest worden, raadde de president zijn loyale achterban
aan om veel buiten in de zon te zijn. Dit heeft
nog een voordeel, want de zon produceert
hitte, iets waar het virus niet van houdt. Je
krijgt immers ook koorts om ziektes af te weren. En als laatste redmiddel kun je ook altijd
nog ontsmettingsmiddel bij jezelf injecteren
om je lichaam schoon te maken. Het virus
zou dan binnen een minuut dood zijn. Tegen
degenen die zijn advies werkelijk opvolgden
en in het ziekenhuis belandden zei hij dat dit
advies sarcastisch was. Sommige aanhangers
hadden dit gewoon niet begrepen.

Geen vlees, geen corona
Rond februari circuleerde de hashtag #NoMeat_NoCoronaVirus op Indiaas twitter. Er
is natuurlijk niets mis met een vegetarisch dieet, maar deze hashtag kreeg een iets religieuzere tint. Een aantal devote groepen gelooft
namelijk dat het eten van vlees godslastering
is. Het virus, dat door dieren verspreid leek
te zijn, was dus een straf van God voor alle
vleeseters. Met een vegetarisch dieet red je
dus niet alleen de wereld, maar voorkom je
ook eeuwige verdoemenis.
Olie-bollen
Nee, helaas niet de versie die Nederlanders
graag op oudejaarsavond verorberen. De
Iraanse clerk Tabrizian, een zelfverklaarde
expert van islamitische geneeskunde, verkon-
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digde dat olie van viooltjes het virus kan tegenhouden. De olie zou verlichting bieden bij
bronchitis of keelpijn, dus zou ook helpen bij
de corona, een virus dat de longen lijkt aan te
tasten. Zijn methode van toedienen is echter
twijfelachtig. Het enige wat je namelijk hoeft
te doen is een bolletje katoen te doordrenken
in de olie en die in je achterste te stoppen.
Andere middelen die hij voorstelde in de bestrijding van COVID-19 zijn het eten van
appels en uien, en het goed kammen van je
haar. Dan kies ik er toch liever voor om in een
ui te happen.
5G-bioschilden
Als we de complottheorieën mogen geloven,
bestaat het coronavirus eigenlijk helemaal
niet. De overheid wil de werkelijke oorsprong
van de symptomen verbergen. Het zijn de
elektromagnetische golven van het nieuwe
5G-netwerk dat, beginnend in China, zich
nu over de hele wereld verspreidt. Men is ervan overtuigd te lijden aan “elektrohypersensitiviteit’’ of “elektroallergie”. Hoewel er geen
wetenschappelijk bewijs bestaat voor deze
ziekte, zou je het wel eens onder de leden
kunnen hebben als je vermoeid bent, gestrest
bent, hoofdpijn hebt of last hebt van spierpijn. Kortom, alle symptomen van de gemiddelde overwerkte student. Maar gelukkig kun
je je beschermen tegen alle 5G-invloeden.
Voor slechts 350 dollar ben je de eigenaar
van een 5G bioshield, een Quantum Nano
Layer-technologie (wat dat ook moge zijn)
“voor het in evenwicht brengen en harmoniseren van de schadelijke effecten van alle
vormen van onevenwichtige straling”. Het
bioschild staat opgeslagen op een USB-stick
die je makkelijk mee kan nemen, en het schild
is altijd geactiveerd, zelfs zonder elektriciteit.
Experts zeggen dat het een normale USB is,
maar gebruikers zijn overtuigd van de helende werking. Of het beschermt tegen een echt
virus, valt te betwisten.
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BOEKENTIPS
Vera Moerbeek & Heleen Mulder
Dune - Frank Herbert
Op 17 december komt in Nederland de film Dune uit, gebaseerd op het gelijknamige sciencefictionboek geschreven door Frank Herbert in 1965. Als de film qua sfeer
ook maar enigszins in de buurt komt van het boek, raad
ik iedereen aan om erheen te gaan. En er is nog precies
genoeg tijd om het boek van tevoren te lezen zoals het
hoort. Ik heb het zelf een paar jaar geleden gelezen, maar
de atmosfeer staat me nog levendig voor de ogen. Dune
beschrijft een hightech maatschappij die zich uitstrekt
over meerdere planetenstelsels vol politieke intrige. Herbert is een meester in complotten en mindgames tussen
de personages uitwerken. Maar wat het boek naar mijn
idee vooral bijzonder maakt zijn de legenden, mentale
gaven, cults, profetieën, riten en andere bovennatuurlijke
elementen die op zo’n manier worden verwoven met de
scifi dat het één geheel wordt. Dit in combinatie met het
dorre woestijnlandschap van de planeet Dune, waar alles
zich afspeelt, geeft een sfeer die ik met geen een ander
boek kan vergelijken.
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Wolf Hall, Bring up the Bodies, The Mirror & the Light - Hilary Mantel
Deze zomer las ik de imposante trilogie van Hilary Mantel over
Thomas Cromwell, adviseur van de Engelse koning Henry VIII.
De drie boeken vormen samen een enorm historisch project, en
ik was vanaf het begin zeer onder de indruk van de manier waarop personages uit het 16e-eeuwse Engeland als springlevend en
genuanceerd worden neergezet. De details van de serie zijn minutieus uitgedacht: regelmatig wordt terloops verwezen naar een
personage dat slechts een keer eerder, honderden bladzijden terug,
een rol heeft gespeeld, wat het gevoel versterkt dat de lezer in het
hoofd van Cromwell zit. Deze intelligente en geslepen hoofdpersoon is namelijk een meester in het bijhouden van talloze relaties
met iedereen, van hertog tot keukenhulp.

The Trees - Ali Shaw
Staat de mens boven de natuur? Buiten de natuur? Of moeten we ‘terug naar de natuur’? En wat houdt die natuur eigenlijk in? Om deze vraag te onderzoeken, stelt de schrijver
zich voor dat er op een dag spontaan metershoge bomen
overal uit de grond groeien, die de wereld (weer) veranderen
in een oerbos. We volgen hoe verschillende mensen zich in
deze nieuwe situatie proberen te redden en hun plaats proberen te vinden in een omgeving die nu niet volledig door mensen gedicteerd is. Dit boek werd mij aangeraden door een
vriendin die de volgende scène beschreef – misschien kan ik
jullie met hetzelfde stuk overtuigen dat dit boek iets magisch
in zich heeft: de scène waarin de hoofdpersoon Adrien Dent
een soort visioen heeft waarin hij zich bevindt in het perspectief van een hert dat gegeten wordt door een roofdier – en
vervolgens het roofdier dat sterft en gegeten wordt door de
maden en onderkruipsels die overal in de bodem leven – en
vervolgens de boom die uit de compost groeit – en het dier dat de blaadjes van de boom eet – ...

In de loop van zijn leven heeft Cromwell zich opgewerkt
tot hoog edelman en belangrijkste raadgever van de koning,
maar hij is vanuit niks begonnen. Als zoon van een smid
groeit hij op temidden van geweld en armoede, zwerft hij al op
jonge leeftijd door Europa en leert hij in de praktijk de
werking van handel, rechtspraak en macht. Nadat Cromwell terug is gekeerd naar Engeland, volgt de gestage groei
van zijn invloed. We leren hem kennen als een man die zich
in elke situatie weet te redden, die een bovenmenselijke
werkdruk aankan en onmogelijke klussen klaart. Zo manoeuvreert Cromwell zijn koning naar diens wensen van het ene
in het andere huwelijk, scheidt hij de Engelse kerk af van
het pauselijke Rome en houdt hij de betrekkingen met de
Franse koning en de Rooms-Duitse keizer in balans.
Cromwell speelt een gevaarlijk spel: vanwege zijn lage afkomst kan hij rekenen op de
afgunst van de adellijke adviseurs van de koning en door
zijn neiging naar het protestantisme maakt hij vijanden onder de conservatieve geestelijkheid. Zolang de koning zelf
hem gunstig gezind blijft, is hij de machtigste man van
het land, maar valt hij uit de koninklijke gratie, dan wacht
hem een eerloze executie. Waarom neemt Cromwell dit
risico? Hij staat bekend als een machtswellusteling, die
altijd uit is op zijn eigen gewin. Mantel nuanceert dit beeld:
als Cromwell eenmaal aan zijn klim is begonnen, is de enige manier om te overleven om door te gaan. Om te weten
hoe het met Thomas Cromwell af is gelopen verwijs ik
jullie graag naar Wolf Hall, Bring up the Bodies en The Mirror
& The Light.
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PRIEMJAREN
Constantijn Dekker
De 21e eeuw is een bijzondere eeuw. Dat zeg ik niet omdat dit de eeuw
is waarin ik zelf leef, of omdat dit de eeuw is waarin robots de mensheid
zullen overnemen (hoewel je dat ook maar beter alvast in je agenda kunt
zetten). Ik zeg het omdat deze eeuw veertien priemgetallen bevat. Veertien! De twintigste eeuw moet het doen met twee wereldoorlogen en
slechts dertien priemgetallen. Met de achttiende en negentiende eeuw is
het nog veel droeviger gesteld, want toen waren er maar twaalf priemgetallen. Wat een tijd om in te leven dus!
Maar wat voor verschil maakt het, of er veertien of twaalf priemgetallen
in een eeuw zitten, vraagt u zich nu af. Bovendien zou een pessimistisch
figuur op kunnen merken dat we de priemjaren 2003, 2011 en 2017 al
achter de rug hebben, zodat er nog slechts elf in het verschiet liggen (dat
noem ik de glas-half-opgedronken-mentaliteit). En dan moet ook wel
het priemjaar 2099 gehaald worden, wat ook niet iedereen is gegeven.
Maar het is op zijn minst interessant dat de frequentie van priemgetallen zich zo onregelmatig gedraagt. Zo zijn er in de 59e eeuw evenveel
priemgetallen als in de vierde eeuw (zestien) en telt de 288e eeuw weer
evenveel priemgetallen als de 21ste eeuw. Wiskundigen gebruiken de
priemtelfunctie π(n) om het aantal priemgetallen kleiner/gelijk aan n te
tellen. De prime number theorem stelt dat deze functie ongeveer benaderd
wordt door n/log(n). Als we deze functie gebruiken om het aantal priemgetallen tussen 2000 en 2100 te schatten, komen we echter maar ietsjes
boven de elf uit.
Als afsluitende opmerking: de vierde eeuw moet een zware tijd zijn
geweest om in te leven. Mijn naamgenoot, keizer Constantijn de Grote, wist in een levensspanne van 57 jaar tussen 280 en 337 maar negen
priemjaren mee te pakken. Een van mijn levensdoelen is om dat te overtreffen. Zelf heb ik op mijn 21e-eeuwse kalender het jaar 2081 omcirkeld, want dan moet het gebeuren. De vier priemjaren die er daarna nog
mee te snoepen zijn in de 21e eeuw, zijn bonus. Ik hoop van harte dat
jullie dat priemaantal ook in een goede gezondheid weten te halen, en
van ieder (priem)jaar weten te genieten!
Dus, op naar 2027.
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When opportunity knocks, dare to open the
door
Experienced people know that careers are
founded on as much luck as judgement and
skill, as Arnela Masic discovered during her
engineering studies in 2015. One lucky moment put her on a path to the career she enjoys
today: she forgot her lunch. “A friend suggested I could get a free lunch at an ASML-hosted lunch meeting on campus that day. It was
there I learned about the ASML scholarship.
I applied and was eventually selected – it felt
pretty special as only 25 scholarships are on
offer in the Netherlands each year.” Through
the scholarship, ASML supported Arnela
through a Masters in Systems and Control,
which then led to her joining the company
in 2017.
Nothing “grey-haired” about it
“Everybody at my university had heard of
ASML – the logo is everywhere. But what
they did there was more of a mystery. For
me personally, ‘lithography’ did not sound
as interesting as other technical industries
like aerospace or automotive. I was picturing
grey-haired guys doing boring experiments.
It wasn’t until I got to know them through
the scholarship that I realized there’s nothing
‘grey-haired’ about it. There are so many
different careers here, with such diverse, super-smart people. It was nothing like I expected.”

Scoop december 2020
me. I get to travel to customer sites around
the world – the US, Korea, Japan, China and
Taiwan - and work on projects to improve the
performance of our lithography systems. I get
to use my engineering knowledge – not in
terms of always knowing the answers, but in
terms of applying logic, troubleshooting, analysis and identifying which experts can help
– and I combine it with communications,
project management and implementation.
There’s great team spirit; I’m supported by a
wide network of experienced colleagues who
all help each other.”
An idea worth millions
“And I receive lots of training, both technical
and non-technical – soft skills like customer
focus and influencing without power.” Arnela
quickly found out how useful her newly acquired skills are. “There was a project at a customer where it was important to prove a certain
output of a machine in order to make the sale.
However, at that moment, there was an issue
with one of the machine parts that would not
have helped my demo test. My training helped me convince people to make this issue a
priority over their own projects, resulting not
only in a permanent solution, but also in the
sale of the system worth millions!”

Arnela’s advice – ‘go for it’
“My advice is if something about a job sounds
interesting then don’t overthink it, just try it,
because you never know exactly what you will
be doing on a day to day basis. That’s ok, nobody does when they start. But at companies
like ASML, you will have excellent training,
support and inspiring colleagues, so there’s
no need to be afraid to go for it. When opEngineering and so much more
portunity knocks, dare to open the door. For
“I was looking for more than just a ‘technical’ me, there’s has literally been a whole world to
job. After learning about the many different discover, and I’m really enjoying the journey
careers on offer, the role of Customer Sup- – it was worth stepping into the unknown to
port Applications Engineer really appealed to start it.”
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Are you interested to learn more about ASML? Visit www.asml.com/students for more information about our events, internships and scholarship program.





MITOCHONDRIA: the powerhouse of the sexes
Duncan Pelan, gebaseerd op Power, Sex, Suicide van Nick Lane
Het klopt dat mitochondriën de batterijen
van de cel zijn. Maar mitochondriën verklaren
ook waarom wij zulke complexe wezens zijn,
waarom cellen zelfmoord plegen en waarom
wij op een gegeven moment van ouderdom
overlijden. Mitochondriën zijn ook de reden
voor het feit dat bijna elk (eukaryoot) organisme twee geslachten heeft. Maar hoe kan
het dat onze microscopische batterijen ervoor
zorgen dat we twee geslachten hebben?
De belangrijkste functie van het mitochondrium is natuurlijk dissimilatie, een proces
waarbij glucose om wordt gezet naar ATP.
Bij een deel van de dissimilatie worden
elektronen door de binnenste membraan
geleid waar energie bij vrijkomt. Wanneer
de ingewikkelde reactieketen ergens tot
stilstand komt, kunnen deze elektronen aan
zuurstof binden en krijg je vrije zuurstofradicalen. Het schijnt dat een grote productie
van vrije radicalen kan leiden tot apoptose
van de cel. Het is dus cruciaal dat de chemische processen goed verlopen en de cel geen
zelfmoord pleegt.

Een andere reden is dat er bij een complete versmelting van twee genomen aanleiding
is voor de twee genomen om tegen elkaar te
strijden. Zo kan de langzamer groeiende populatie mitochondriën zijn genen weggooien om sneller te reproduceren, waardoor de
dissimilatie niet goed verloopt en de cel in
zijn geheel sterft. De bacteriën en virussen
die symbiotisch in het ene cytoplasma leven
kunnen ook dat van de andere cel bij smelting
aanvallen, wat leidt tot de dood van de cel.
Er is een soort bacteriële mutually assured destruction waardoor dit niet handig is.
Dit levert eigenlijk het antwoord op de vraag:
om Darwin blij te maken en om voor wat genetische recombinatie te zorgen is seks nodig. Bij het samensmelten van twee genomen
is het doorslaggevend dat de nieuwe celkern
goed communiceert met de mitochondriën
en de juiste eiwitten aanmaakt, en dat er geen
microscopische oorlog is tussen de samengesmolten kernen.

Er zijn ook gevallen waarin er meerdere
geslachten zijn. Zo heeft de paddestoel
De belangrijkste (genetische) oorzaak van het S.commune 28.000 geslachten waardoor
stil lopen van de reactie is dat het mitochond- elk organisme met 99% van zijn soortgenorium niet goed afgesteld kan zijn met de cel- ten kan voortplanten. Het blijkt echter dat
kern. Eiwitten uit de celkern moeten kunnen alleen de celkernen en niet de cellen zelf
werken met eiwitten uit het mitochondrium. samensmelten, omdat je anders het eerZo kan bijvoorbeeld een afwijking tussen de der genoemd probleem van biologische
vouw in cytochroom C en cytochroom oxi- oorlog krijgt. Er is ook een slijmzwam,
dase in de mitochondriale binnenwand ertoe Physarum polycephalum, met 13 geslachten.
leiden dat geen elektronen overgedragen kun- Hier hebben de mitochondriën een rangornen worden, wat leidt tot apoptose. Omdat de de. Bij het samensmelten van twee cellen
kans groot is dat bij genetische recombinatie wordt de zwakkere van de twee mitochondde mitochondriën en cel niet kunnen werken, riale DNA strengen opgegeten, waardoor
zijn bijna alle organismen zo geëvolueerd dat er toch sprake is van één ouder die het
mitochondriën slechts van één ouder komen. mitochondriaal DNA overdraagt.
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VOLMAAKT MOMENT
Nanne Hempel

Ik zal toegeven dat ik de leugen van perfectie voor een lange tijd heb
geloofd.
Het idee van volmaaktheid te schoon.
Dat zonneschijn glinstert als kroon door het bladerdak.
Ik had de hoop, hoop voor zo’n moment.
Ik heb het in alles gezocht. Erachteraan gerend tot mijn benen het
begaven.
En de zon niet langer scheen door de blaadjes.
Ik heb het gebrek aan perfectie gehaat, dusdanig dat ik het niet langer
zocht.
Ik heb erop gejaagd.
En wat ik vond.
Een moment waarin ik de hele wereld zag.
De nutteloosheid van mijn jacht.
Mijn onmacht.
Door mijn tranen heen zag ik jouw lach.
Mijn herinneringen van liefde en haat.
En het moment is niet langer de leegte waarin ik sta.
Maar het is opgevuld.
Dat is wat het vol maakt.
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VAN SNAARTHEORIE NAAR STAMCELLEN:

Idse Heemskerk, natuurkundige in de stamcelbiologie
Christiaan van Asperen
Q1: Zou u wat kunnen vertellen over hoe
u van middelbare scholier in Nederland, via
Natuurkunde aan de UvA, naar Assistant
Professor in stamcelbiologie in Amerika bent
gekomen?
A1. Van de middelbare school naar mijn huidige positie is een periode van vijftien jaar
dus daarin zijn een heleboel stappen gemaakt.
De meest ingrijpende beslissingen zijn waarschijnlijk geweest om te promoveren in VS en
om na mijn PhD in snaartheorie als postdoc
over te stappen op de biologische fysica en
biologie.
De stap naar de VS had ik denk ik niet kunnen maken als ik niet eerst een jaar tijdens
mijn master als Erasmus student in Barcelona had gestudeerd. Aan de ene kant leerde
ik daarvan hoe het is om in je eentje in een
ander land een leven op te bouwen, en zonder

University of Michigan
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die ervaring had ik het nooit aangedurfd om
‘ja’ te zeggen tegen vijf jaar in de VS – waar ik
zelfs nog nooit op vakantie was geweest. Aan
de andere kant raakte ik daar bevriend met
een andere natuurkundestudent die al was
toegelaten tot het PhD programma bij MIT
en daar heen ging toen ik terugging naar
Amsterdam om mijn scriptie af te maken.
Daardoor leek het een realistische optie om
ook zoiets te doen. Verder had ik het geluk
dat ik mijn kantoor in Amsterdam het laatste jaar deelde met Andreas Stergiou, die ook
naar de VS wilde, dus konden we ons samen
voorbereiden op tests die je moet doen, in het
bijzonder de GRE (een toelatingstest die je
moet doen voor veel onderwijsinstanties in de
VS en Canada, red.).
Mijn indruk destijds was dat Amsterdam het
centrum van de snaartheorie in Europa was,
en dat als ik verder wilde met quantumzwaar-

Achtergrond:
2001 - 2004
Bachelor Natuurkunde,
Universiteit van Amsterdam
2001 - 2007
Bachelor Computer Science, 		
Universiteit van Amsterdam
2004 - 2007
Master Theoretical Physics, 		
Universiteit van Amsterdam
2007 - 2012
PhD in snaartheorie,
UC Santa Barbara
2012 - 2015
Postdoc,
Kavli Institute Santa Barbara
2015 - 2018
Postdoc, Rice University
Assistant Professor stamcelbiologie,
2018 - heden
University of Michigan

tekracht en ervaring ging opdoen in een andere omgeving, dat die kansen in de VS lagen. Toen ik werkte aan mijn masterscriptie
over het informatieprobleem was ik onder
de indruk van papers door onderzoekers in
Santa Barbara, en bovendien is het ook een
hele mooie plaats om te wonen, dus toen ik
de kans kreeg om daar mijn PhD te doen ben
ik er voor gegaan.
Tegen het einde van mijn PhD begon ik te
denken aan onderzoek doen dat dichter bij
het experiment staat. Mijn indruk was dat
de problemen in de quantumzwaartekracht
in hun kern al 50 jaar dezelfde zijn. Hoewel
er zonder twijfel enorme theoretisch vooruitgang is geboekt, is het niet duidelijk is of er
in de nabije toekomst experimentele bevestiging mogelijk is. Er zijn maar weinig mensen
in staat om conceptueel echt nog wat nieuws
bij te dragen. Mijn promotor Joe Polchinski,
een geweldige onderzoeker, was een van die
mensen, ik denk ik niet. Mijn interesse was
altijd breed, en ik had al meerdere keren andere richtingen overwogen, maar toen ik leerde over de ontwikkelingsbiologie was ik meteen gegrepen. De vraag over hoe een enkele
cel uiteindelijk een heel lichaam vormt, hoe
het DNA de geometrie van het lichaam en
de patronen van verschillende celtypen bevat,
is een vraag die voor mij net zo fascinerend
is als de fundamentele eigenschappen van de
ruimtetijd. Met het verschil dat in de biologie
de vooruitgang nu heel snel is en dat dingen
die tien jaar geleden ondenkbaar waren nu
mogelijk zijn. Daarom ben ik ervoor gegaan.
Q2. Wat denkt u dat nuttige activiteiten zijn
die u als student geholpen hebben onderweg
naar waar u nu zit? E.g. hobby's en connecties.
A2. Het belangrijkste is denk ik om enthousiast te blijven, waar je ook aan werkt, dat maakt
het de moeite waard ondanks alle onzeker-
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heid en stress van een academische carrière.
Maar voor het human interest aspect zal ik wat
details delen. Connecties en contact met professoren, ofwel, mentoren die mij kansen hebben gegeven, hebben natuurlijk een grote rol
gespeeld bij iedere stap. Zonder mijn masterbegeleider Erik Verlinde had ik niet in Barcelona aan mijn scriptie kunnen werken en was
ik denk ik ook niet in Santa Barbara terecht
gekomen. Zonder Boris Shraiman had ik niet
in de biologie kunnen stappen. Zonder Aryeh
Warmflash was ik niet in staat geweest in drie
jaar van theorie naar experiment te switchen
en vervolgens mijn eigen lab op te starten, en
er zijn vele anderen die mij hebben geholpen.
Hobby’s die mij misschien hebben geholpen
zijn tekenen en computers. Tekenen scherpt
het observatievermogen aan en is belangrijk
om details in bijvoorbeeld foto’s van cellen te
zien, dat gaat niet iedereen even makkelijk
af. Het repareren van/klooien met computers
heeft me al vroeg geleerd om systematisch
problemen op te lossen en niet bang te zijn
om iets uit elkaar te halen.
Q3. Kunt u beschrijven hoe het studeren voor
u normaal gesproken ging? In het bijzonder
de manieren van studeren.
A3. Allereerst: iedereen doet natuurlijk wat
voor hen werkt, maar dit is hoe ik het aanpakte. Ik werk graag samen en deed opdrachten
eigenlijk altijd met anderen: het is leuker, gaat
sneller, en je ziet dat andere mensen problemen op een andere manier aan kunnen pakken. Details leer ik bij voorkeur uit een boek
zodat ik er op mijn eigen tempo doorheen
kan werken, dus colleges waar stap voor stap
formules uit een boek worden uitgewerkt
sloeg ik regelmatig over. Colleges waren voor
mij vooral een plek voor inspiratie en perspectief. Zo herinner ik me bijvoorbeeld uit
de bachelor hoe Sander Bais het onzekerheidsprincipe illustreerde door lang een enke-

23


le noot te zingen en daarna in zijn handen te
klappen (gedefinieerde frequentie maar geen
tijdstip en vice versa), en hoe Kareljan Schoutens zei dat covalente binding een manifestatie is van het onzekerheidsprincipe (gedeeld
electron is over grotere ruimte gespreid en
kan dus kleinere impuls hebben). Dat geeft
kleur en intuïtie voor de berekeningen in een
boek. Aantekeningen maken deed ik weinig,

vragen te stellen en dan nieuwe technieken
te creëren. Verder denk ik dat perfectionisme
een valkuil kan zijn, het is belangrijk om na te
denken over waar en wanneer precisie noodzakelijk is en wanneer niet, om ook te zien
wanneer je een imperfect of onvolledig antwoord op een vraag hebt dat desalniettemin
vooruitgang is zodat je niet vast komt te zitten. En daaraan gerelateerd: als iets niet lukt,
probeer ervan te leren en ga gewoon verder,
probeer wat anders, maar geef niet op.
Q5. Zijn er interessante of onverwachte connecties tussen natuur- en wiskunde en het
onderzoek dat u nu doet in de computationele biologie?

Een stamcel is in staat om in een ander celtype te veranderen (www.yourgenome.org)
het is voor mij moeilijk om dan tegelijkertijd
echt te luisteren.
Q4. Wat doen studenten of wat doen ze niet
waardoor ze misschien minder geïnspireerd
raken voor natuurkunde of waardoor ze minder goed vooruit komen?
A4. Hierover kan ik de volgende gedachten
geven: ik denk dat sommige studenten te snel
specialiseren, hun interessegebied te klein
maken, zelfs als je je hele carrière in hetzelfde
vakgebied blijft denk ik dat je veel inspiratie
en voldoening kunt halen uit het leren van
andere vakgebieden.
Ook denk ik dat het belangrijk is om te focussen op wetenschappelijke vragen, niet op
technieken, doorbraken komen door de juiste
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zichzelf organiseren om een embryo te bouwen. Een belangrijk deel van die vraag is hoe
ze signalen naar elkaar sturen die ruimtelijke
patronen vormen en bepalen welke cel wat
gaat doen, en dat probeert mijn lab nu met
een combinatie van experimenten en computationele methoden te begrijpen. In eerste instantie gaat dat om hoe signalen programma’s
voor differentiatie naar verschillende celtypen
activeren, maar ik hoop uiteindelijk ook beter
te begrijpen hoe ze de vorm, dus de geometrie, van een organisme bepalen.
Q7. Hoe kijkt u terug naar uw tijd bij de UvA

“Het belangrijkste is om enthousiast te
blijven, waar je ook aan werkt.”

A5. Het is soms verbazingwekkend hoe relatief simpele natuurkunde genoeg is om
biologische observaties te verklaren. Bijvoorbeeld hoe cellen in de ontwikkelende vliegenvleugel vervormen en hun mechanische
eigenschappen aanpassen rondom een groep
sneller groeiende cellen – denk grofweg zoals bij een tumor. Dat blijkt ondanks allerlei
complicaties redelijk goed te verklaren met de
twee dimensionale lineaire elasticiteitstheorie. Diezelfde theorie voorspelt dat wanneer
cellen niet kunnen bewegen relatief tot elkaar,
zoals in plantenbladeren, de enige manier
om te groeien zonder mechanische stress op
te bouwen, is als het groeipatroon conforme
symmetrie heeft. Dat blijkt redelijk te kloppen. Natuurlijk is dit niet zo nauwkeurig dat
je de parameters tot negentien cijfers achter de komma kan bepalen, maar om Boris
Shraiman te citeren: “It’s like the bear riding a
bicycle. The amazing thing is not that he does it
well, it is that he does it at all.”

en was u misschien ook actief bij de NSA?
Wat waren uw ervaringen bij de NSA?

Q6. Wat voor problemen in de computationele biologie hoopt u aan te kunnen werken
of zou u graag onderzoeken?
A6. Ik wil graag beter begrijpen hoe cellen

A8. Ik heb geleerd dat pannenkoeken, eieren, en bacon voor ontbijt erg lekker zijn. Dat
vond ik moeilijk te snappen in het begin maar
gaandeweg zag ik het licht en nu begint ie-

A7. Ik kijk met plezier terug op mijn tijd bij
de UvA en het avontuur van de natuurkunde
leren zoals ik dat toen ervoer. De NSA heeft
zeker bijgedragen aan de positieve ervaring:
allerlei activiteiten, van het introductieweekend en borrels, tot skivakantie en studiereizen
naar Italië en Frankrijk. Ik heb goede herinneringen aan hoe we een hele avond met
een paar flessen wijn aan de oever van de Seine zaten te praten, en ik geloof dat we door
Grenoble liepen toen iemand me voor het
eerst vertelde hoeveel mooier de Maxwellvergelijkingen zijn in Lorentz covariante vorm
(er was niemand aanwezig om te vertellen dat
het met differentiaalvormen nog eleganter
kan).
Q8. Wat heeft u geleerd over de VS en/of het
wonen en werken daar?

der weekend met een uitgebreid Amerikaans
ontbijt.
Q9. Een blik op de toekomst: denkt u ooit
weer in Nederland te gaan wonen of werken?
En denkt u ooit weer academisch aan de natuurkunde of snaartheorie te gaan zitten?
A9. Zeker zoals het nu gaat in de VS denk
ik regelmatig na over terugkeren naar Nederland, wie weet komt het er ooit echt van.
Terug naar de snaartheorie zit er niet meer
in, maar de biofysica van stamcellen wel. Ik
ben actief op zoek naar natuurkunde PhD
studenten om daaraan te werken.
Q10. Hebt u verder nog iets wat u misschien

Idse tijdens zijn master Theoretical Physics aan
de Universiteit van Amsterdam

aan de lezers wil vertellen of meegeven?
A10. Als mijn antwoorden hier een aanmoediging vormen om nieuwe vakgebieden en
andere landen te verkennen, heb ik misschien
een nuttige kanttekening. In een academische
carrière, vooral met dubbele carrières, komen
mensen vaak in lange afstandsrelaties terecht
voor een aantal jaren. Mijn ervaring is dat
dat heel moeilijk is. Als je de keus hebt zou
ik mijn uiterste best doen om een lange afstandsrelatie te vermijden.
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THE FOUNTAIN OF YOUTH
Sara Morcy & Sliem el Ela
Het eeuwenoude vraagstuk “Hoe blijf je voor altijd jong?”, of in andere woorden: “Hoe wordt je
zo oud mogelijk?” is iets wat iedereen zich wel
een keer heeft afgevraagd. Is het iets dat genetisch wordt bepaald? In hoeverre hebben wij er
invloed op? Welke culturen en landen geven het
beste vorm aan een levensstijl die een lang leven
bevordert, en wat kunnen wij hiervan leren?
De oudste mensen op aarde
Als we kijken naar de top 100 mannen en top
100 vrouwen met betrekking tot hun leeftijd
(dood en levend), dan krijgen we het plaatje
zoals onder aan deze pagina[1].
Het is duidelijk dat twee landen de rest overtreffen: Japan en de Verenigde Staten. Als we
verder kijken naar wat voor soort mensen in
de top 100 zitten, met de vraag hoe ze precies
zo oud zijn geworden, dan wordt er dit over
ze gezegd:

Verenigde Staten
Susannah Mushatt Jones (116 jaar)
“Jones never smoked or consumed alcohol. She slept
about ten hours a night and napped throughout
the day. For breakfast, she always ate four strips
of bacon along with scrambled eggs and grits. She
also ate bacon throughout the day”. (Wikipedia)
Jeralean Talley (116 jaar)
“According to her daughter Thelma, Jeralean
stayed active in her later life by sewing dresses,
making quilts and playing slot machines at casinos. She bowled until she was 104, when her
legs got too weak, but still went on annual fishing
trips with her friend Michael Kinloch and his
son Tyler, who was also her godson”. (Wikipedia)
Japan
Kane Tanaka (117 jaar)
“She is reportedly still in good health, occasionally
plays Othello, and takes short walks in the facility's hallways. Her hobbies include calligraphy
and calculations. She credits family, sleep, and
hope for her longevity”. (Wikipedia)
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Nabi Tajima (117 jaar)
“She stated that her longevity was due to sleeping
soundly and eating delicious food.” (Wikipedia)
Het is dus duidelijk dat “slapen” een terugkerend thema is onder de langlevenden. Wat
zeggen de huidige wetenschappers eigenlijk
over “het langer kunnen leven”? Zullen wij
straks nog langer jong kunnen blijven met
eventuele toekomstige bevindingen?
De Fontein der Jeugd door Lucas Cranach de Oude.

Waarom worden we ouder?
Om te weten hoe we het proces van ouder
worden kunnen vertragen, moeten we eerst
weten wat het veroorzaakt. Biologen Peter
Medeward en Leo Szilard stelden allebei
onafhankelijk voor dat het proces van ouder
worden werd veroorzaakt door DNA-schade en het daaruit voortvloeiende verlies van
genetische informatie (verlies van informatie
van ons genoom). Deze hypothese werd voor
de langste tijd omarmd door de wetenschappelijke gemeenschap, maar Professor David
Sinclair stelt sinds kort een genuanceerdere
reden voor. Hij stelt voor dat wij ouder worden vanwege verlies van informatie in ons
‘epigenoom’ [2].
Het epigenoom is het systeem van eiwitten
zoals histonen en chemische markers die
genen in- en uitschakelen. Dit is waarom
huidcellen en neuronen in ons brein precies
hetzelfde DNA (genoom) hebben, maar wel
precies weten hoe ze moeten interacteren in
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hun eigen context. Het DNA in onze cellen
wordt constant beschadigd, bijvoorbeeld door
UV-straling, en onze cellen willen dit zo snel
mogelijk repareren. Bij deze reparatie is het
vaak het geval dat het epigenoom niet goed
is hersteld. Deze fouten tellen op over tijd,
waardoor cellen uiteindelijk hun identiteit
verliezen. Onze cellen kunnen hun functies
hierdoor natuurlijk niet meer goed vervullen,
terwijl de informatie nog steeds in ons genoom ligt.
Hoe houden we dit tegen?
“As cloning beautifully proves, our cells retain
their youthful digital information
even when we are old. To become young again,
we just need to find some polish to
remove the scratches.” - Prof. David A. Sinclair
Het blijkt dat onze cellen opereren onder
twee verschillende modi: “Repareren & Beschermen” versus “Groeien & Reproduceren”.
Als er geen existentiële gevaren zijn voor de
cellen, dan willen de cellen alleen meer reproduceren (denk aan het idee van de gene van
Dawkins[3]). Zijn die gevaren er wel, dan is
er geen tijd meer om te groeien en te reproduceren, en dus moeten de cellen repareren
en beschermen. Onder deze modus worden
genen getriggerd die zorgen voor een lange
levensduur, want de cellen willen er voor zorgen dat het lichaam in stand wordt gehouden
om overleving te verzekeren zodat daarna
weer kan worden gereproduceerd. Wij blijven
dan over met de laatste vraag: hoe activeer je
deze modus dan?
De truc zit hem in het activeren van deze modus zonder daadwerkelijk blijvende schade te
veroorzaken voor je lichaam. Het blijkt dat:
intens sporten, honger hebben (intermittent
fasting), beperking van aminozuur consumptie en het koud/heet hebben al vier situaties
zijn waarin deze modus wordt geactiveerd!
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Hoe worden we jonger?
In 2012 won Shinya Yamanaka de Nobelprijs voor het vinden van vier factoren die –
wanneer toegepast in gentherapie – ervoor
kunnen zorgen dat de epigenoom van een
volwassen cel weer kan resetten naar hoe de
cel was toen het nog in het embryo zat. Deze
originele staat van cellen zijn zogenaamde
‘pluripotente stamcellen’. Echter, we zouden
niet willen dat al onze volwassen cellen stamcellen zouden worden omdat al onze cellen
dan meteen ook hun functie niet meer kunnen vervullen.
Professor Sinclair en zijn team kwamen toen
met het idee om drie van de vier Yamanaka
factoren toe te passen, met de hypothese dat
het epigenoom niet compleet zou worden gereset. Ze pasten dit toe op de ogen van eenjarige (volwassen) muizen die blind waren geworden. Het resultaat was verbazingwekkend:
de muizen konden weer zien[4]. De toekomst
ziet er dus rooskleurig uit voor mensen die
geobsedeerd zijn met jong blijven.
Waarom Japan en de Verenigde Staten?
Het zal niet de meesten verbazen om te horen dat de leefomstandigheden in Japan en
Verenigde Staten zodanig goed zouden zijn
geworden over de laatste 100 jaar, dat het de
mogelijkheid gaf voor mensen om veel ouder
te kunnen worden. Echter, ondanks het feit
dat de Amerikanen de top 100 met een grote
marge bezetten, is de levensverwachting van
de gemiddelde Amerikaan 78.6 jaar tegenover de 84.2 jaar voor de Japanners, wat ook
de hoogste is van de wereld (op Hong Kong
na)[5,6].
Wat doen de Japanners zo goed, en wat kunnen we van hun leren?
1. Vis versus rood vlees: Japanners eten veel
meer vis dan vlees, laat staan rood vlees.
Rood vlees heeft veel meer cholesterol
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dan vis, waardoor je op latere leeftijd een
veel grotere kans hebt op hartaandoeningen, hartaanvallen, beroertes en andere
leuke dingen.
2. Minder zuivelproducten: Japanners consumeren minder zuivelproducten. Het
blijkt namelijk ook dat een groter percentage Japanners lactose-intolerant is [7]. De
kaart hieronder laat dit zien: hoe blauwer
(lager), hoe meer lactose intolerant de bevolking.

3. Kleinere porties en minder calorieën: De
calorie-inname van Japanners is relatief
laag in vergelijking tot de rest van de wereld. Dit is een direct gevolg van dat de
porties altijd kleiner zijn. Dit komt mooi
samen met de eerder genoemde hypothese van Professor David Sinclair.
Conclusie
Ga sporten, eet meer als een Japanner, en te
koud of warm hebben is soms goed voor je :-)
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IS FOTOSYNTHESE QUANTUM?
Vera Moerbeek

In 1944 schreef Schrödinger een boek genaamd What is Life? The Physical Aspect of
the Living Cell. In deze tijd was het bestaan
van moleculen en de werking van DNA als
basis voor overerving helemaal nog niet zeker. Schrödinger geloofde dat effecten van de
moderne quantumtheorie ook moeten gelden
in levende organismen. Dat quantumeffecten
terug te zien zijn op macroschaal. Lang werd
geloofd dat dit inderdaad zo was, namelijk dat
fotosynthese voor zijn efficiëntie afhankelijk
is van quantumeffecten. Maar is dit echt zo?

Schematische weergave van een chloroplast.

Hoe werkt fotosynthese?
Om uit te leggen hoe quantumprincipes op
zouden kunnen treden bij fotosynthese, moeten we eerst begrijpen hoe fotosynthese überhaupt werkt. De organellen (celonderdelen)
waar fotosynthese plaatsvindt heten chloroplasten. Hierin bevinden zich structuren
genaamd thylakoïden. In het membraan van
de thylakoïden bevindt zich het zogenaamde
fotosysteem, een verzameling van verschillende proteïnen, waaronder pigmenten waarvan
de bekendste de chlorophyll is. Chlorophyll
absorbeert vooral blauw en rood licht, maar
weerkaatst groen licht – vandaar dat de meeste planten groen zijn. Chlorophyll-moleculen
absorberen zonlicht waardoor ze in een aan-

geslagen toestand komen. De energie moet
vervolgens overgebracht worden op een andere groep proteïnen in het fotosysteem, het
zogenaamde reactiecentrum. Hier wordt de
energie gebruikt om positieve en negatieve
ionen van elkaar te splitsen, waardoor een
potentiaalverschil ontstaat dat nodig is in de
productie van ATP of NADPH, moleculen
die kunnen dienen als tijdelijk ‘energieopslag’.
In andere reacties leveren ATP of NADPH
energie voor diverse biochemische processen, zoals bij de reactie waarin CO2 en water worden omgezet in suikers. Dit proces
kan dus alleen plaatsvinden onder invloed
van licht (fotonen). De zuurstof die hierbij
geproduceerd wordt is de hoofdbron van alle
zuurstof op aarde en de reden dat andere organismen die zuurstof nodig hebben om te
leven, hebben kunnen evolueren. De suikers
die geproduceerd worden, worden door andere organismen, zoals mensen, gegeten om hun
energie eruit te halen.
Quantumeffecten
In 2007 werd een artikel gepubliceerd waarin
geclaimd werd dat quantumeffecten geobserveerd waren in het fotosynthetisch proces en
een significante rol speelden in de efficiëntie
daarvan. Het proces waar quantum een rol zou
spelen is de overdracht van de excitatie-energie van de chlorophyll-moleculen naar het reactiecentrum. Men dacht dat deze overdracht
gebeurde doordat chlorophyll-moleculen
hun energie overgaven aan andere chlorophyll-moleculen die zich in de buurt bevonden en een lagere energie hadden, en dat de
energie zo heen en weer hopte tot het aankwam bij het reactiecentrum. Maar wanneer
er quantumcoherentie zou optreden tussen
de excitaties, kon deze energieoverdracht veel

29


efficiënter plaatsvinden. Dan zou de excitatie zich in een superpositie kunnen bevinden
verdeeld over verschillende chlorophyllen,
en zo sneller de weg naar het reactiecentrum
kunnen vinden “door meerdere wegen tegelijk
te bewandelen”. Dit proces wordt vaak vergeleken met quantumcomputers die “meerdere
berekeningen tegelijk kunnen uitvoeren”.
Toch niet?

Reactiecentrum van de groene zwavelbacterie.

Sinds het artikel uit 2007 is het debat of
quantumcoherentie inderdaad zo’n grote
rol speelt bij fotosynthese verstevigd. Critici
zeiden dat, omdat de coherentie op een veel
lagere temperatuur werd gemeten in het onderzoek dan de temperatuur waarop planten
normaal functioneren, de conclusie niet vertaald kon worden naar efficiëntie van fotosynthese in planten. Daarnaast kon het gemeten
effect mogelijk ook verklaard worden door
molecuultrillingen, en was de tijdsduur van
de geobserveerde aangeslagen toestanden veel
langer dan op basis van de theorie verwacht
zou worden.
In 2018 is een nieuw onderzoek gedaan door
de Rijksuniversiteit Groningen. Zij bekeken
de groene zwavelbacterie, die een relatief simpel fotosynthetisch systeem bevat. Om uit te
sluiten dat het gemeten effect toegeschreven
zou kunnen worden aan molecuultrillingen,
voerden zij hun onderzoek uit op amper 50
graden boven het absolute nulpunt. En inderdaad was te zien dat twee moleculen in het
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DOCUMENT INTELLIGENCE:

Automated Interpretation of Photographed Invoices
Close-up van een plantenblad waarin de bladgroenkorrels zichtbaar zijn.

fotosynthetisch complex van de bacterie zich
in superpositie bevonden. Het oscillerend signaal dat te zien is met spectroscopie was precies zoals te verwachten op basis van de quantumtheorie. De onderzoekers hebben echter
geconcludeerd dat op hogere temperaturen
dit effect te klein is om bij te kunnen dragen
aan de efficiëntie van fotosynthese.
We kunnen concluderen dat Schrödinger gelijk had: quantumeffecten zijn aanwezig in
alles, inclusief het leven; maar niet altijd op
zo’n manier dat het een meetbaar effect heeft.
Referenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

https://physicsworld.com/a/is-photosynthesis-quantum-ish/
https://www.discovermagazine.com/technology/
physicists-see-quantum-effects-in-photosynthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
Thyrhaug, E., et al. Identification and characterization of diverse coherences in the Fenna-Matthews-Olson complex. Nature Chemistry (2018).
h t t p s : / / w w w. r u g . n l / s c i e n c e l i n x /
nieuws/2018/05/20180521_tlcjansen?lang=en
Gregory S. E., et al. Evidence for wavelike energy
transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. Nature (2007).
https://www.scientificamerican.com/article/
when-it-comes-to-photosynthesis-plants-perform-quantum-computation/)
Farmer, R., Renzo, M., de Mink, S. E., Marchant,
P., & Justham, S. (2019). Mind the Gap: The Location of the Lower Edge of the Pair-instability Supernova Black Hole Mass Gap. The Astrophysical
Journal (10 december 2019).

What does DSW health insurance have to do
with Physics or Mathematics? It is not really
the first company that pops up when students
think about a company to work for. However, about 200 out of 650 employees at DSW
work in IT/Data Engineering/Data Science.
Why? Because we believe that digitalisation
and AI (obligatory buzzword) is very effective
in reducing costs in the health insurance sector, saving money for actual health care.
Invoice processing
At DSW, we receive many (~1.300.000) invoices per year from customers that want to
declare health care costs. Customers can take a
picture of their invoice via the DSW app, and
DSW aims to reimburse customers as soon as
possible. However, the manual transformation of a picture to usable data is a tedious job
and, in such quantities, an expensive one as
well in terms of labor. There is much information to be extracted before DSW can reimburse a customer: Who is the patient?, Who
is the healthcare provider?, What healthcare
is provided?, What is the cost?, etcetera.
About 15 years ago DSW started implementing a system to automate this job, combining
OCR with business rules to automatically extract data from the invoices. This system has
been manually tuned over the past years to
optimize its performance, but has now hit the
ceiling that we often observe in using business rules. Combined with the current rapid advances in Machine Learning, Natural
Language Processing (NLP) and Computer
Vision (CV), this fact led to the decision to
investigate the redesign of our invoice processing pipeline.

Document understanding
The goal is to recognize and classify named
entities (e.g. total amount, street) on the invoices. This is difficult for multiple reasons:
• Every document is structured differently
as every healthcare provider uses its own
format.
• Many different formats exist to indicate an amount, date, phone number, and
many more (see Table 1).
• We must cope with bad quality images
made by our customers' phone camera.

Approach
A recently published approach (BERTgrid)
by Denk et al. combines NLP with Convolutional Neural Networks (CNNs). They first
use OCR to extract the text from the document and then encode the words to context
aware semantic embeddings (vectors that
represent the meaning of words). They then
rebuild a 2D grid that represents the original
invoice, but replace the RGB values on the
grid with the word embeddings. This newly
created representation that contains structure,
context, and semantics is then used as if it is
a normal image.
At DSW we went a step further by omitting
the required grid-like structure as used in
CNNs. Instead, we move towards a graph-like
structure and replace the CNNs with Graph
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Attention Networks (GATs). The benefit of
this approach is the absence of input values
with zero informational value (the whitespace
on the invoices).
Graph representation
We describe the creation of the graph representations in a few steps using a fake invoice:
1. We start with the original picture of the
invoice.
2. We let Google do our OCR step, as we
will never be able to beat their accuracy.
3. We construct a graph in which every

tal, etc.).
• Size of wordbox.
• Position in normalized coordinates.
5. We add labels to the graph using output of
our currently used system to be able to
train the networks.
Using this representation we train a model to
find and classify the information needed to
reimburse our customers. There is still much
work to be done, but we expect to see our first
results in the coming month. After that, we
will start fine-tuning our network and input
representation.

vertex represents a word and every edge
represents a directed connection to the
neighbouring word.
4. We create a feature set per vertex consisting of:

Work at DSW
The work environment at DSW is casual and
non-hierarchical. DSW attempts to stay close
to the frontier of innovation by exploring new
techniques, actively motivating you to keep
learning. There is also a brand new employee
gym to get fit and a bar in the basement
(to get unfit). We are located in
Schiedam, near the station.
Should you be interested in working for the data science team at

•
•
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A word embedding using NLP.
Word details (character count, frequency in Dutch, starting with capi-

DSW in the form of a
student job or master thesis (or of
course a fulltime
job)? Contact Joël
Koppe, Team lead
Data
&
Analytics
at
jkoppe@dsw.nl or take a look at ictbijDSW.nl
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