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Meten en Detecteren, Alles, Altijd en Overal 
 

Algemene beschrijving van deze metaroute 

Grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en een verouderende bevolking 

brengen een toenemende behoefte aan gedetailleerde kennis over de werkelijkheid met zich mee. Aanwijzingen over 

hoe de werkelijkheid in elkaar steekt komen voort uit metingen: “Door meten tot weten”. Het sterk in opkomst zijnde 

‘citizen science’ waarbij een ieder metingen kan verrichten met zijn of haar smartphone leidt niet automatisch tot ‘meer 

weten’. De wetenschappelijke en maatschappelijke behoefte aan detailinformatie stelt eisen aan de benodigde 

instrumentatie, aan de interpretatie van meetgegevens en aan communicatie, perceptie, privacy en eigendom van 

meetresultaten. Omdat veel van de uitdagingen betrekking hebben op complexe systemen zullen metingen daaraan en 

de integratie van de meetgegevens zeer belangrijk zijn. Daarnaast vragen de uitdagingen om identificatie van 

veranderingen in (levende) materie om daarmee de overgang van curatief of reactief handelen naar pro-actief of 

preventief handelen mogelijk te maken.  

Het metathema dat door de route beschreven wordt, verbindt een groot aantal zowel funderende als toepassende 

wetenschapsgebieden en sectoren. Doordat metingen in toenemende mate deel zullen gaan uitmaken van het dagelijks 

leven, onder andere maar niet alleen door citizen science en persoonsgebonden diagnostiek, wordt het steeds 

belangrijker om de betekenis en de waarde van meetresultaten in te zien. Mensen die met meetresultaten 

geconfronteerd worden of deze bekijken moeten de meetresultaten en veranderingen daarin kunnen interpreteren en 

in een kader kunnen plaatsen. Ook moeten zij zich bewust zijn van de waarde van ‘hun’ meetgegevens voor anderen. 

Met het oog op privacy zal de maatschappij als geheel een gedragscode of zelfs wetgeving ten aanzien van eigendom 

en gebruik van meetgegevens en informatie moeten opstellen of waar reeds aanwezig deze moeten aanpassen. De 

route verbindt dus ook de funderende en toepassende bèta-wetenschapsgebieden met alfa-disciplines zoals educatie, 

psychologie, ethiek, gedrag en recht.   

Door de excellente internationale positie van zijn analytische chemie, instrumentenbranche, IT en applicatiegebieden 

(geneeskunde, voeding, etc.) verkeert Nederland in een exceptionele uitgangspositie om een gidsrol te vervullen op het 

gebied van Meten en Detecteren ten behoeve van wetenschap en maatschappij.   

De route Meten en Detecteren is geïnspireerd op meer dan de helft van de 140 vragen van de NWA waarvoor begrip 

van de fysieke werkelijkheid een belangrijke of zelfs cruciale succesfactor is (Fig. 1A). Hierdoor is de route van groot of 

zelfs essentieel belang voor twee derde van de 24 NWA routes; Meten en Detecteren is daarom een cruciale metaroute 

voor de NWA. De onderlinge samenhang en de relatie tot de omgeving laat zich illustreren middels Fig. 1B. Realisatie 

van de ambities in de route zal een enorme hefboomwerking hebben op wetenschap en innovatie in alle gebieden en 

economische sectoren waarin (levende) materie een rol van betekenis heeft. 

 

Figuur 1A: routes waarvoor Meten en Detecteren een belangrijke (lichte kleuren, zwarte 

cijfers) of cruciale (donkere kleuren, witte cijfers) succesfactor is  

Figuur 1B: relatie tussen de vraagstukken beschreven in deze route, inclusief de interactie 

met de omgeving. 
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Onderliggend vraagstuk 1 

Hoe kunnen we komen tot systeembegrip van onszelf, de natuur om ons heen en van de materiële werkelijkheid? Van 

puntmeting naar systeembegrip! 

 

Een veel gehoorde opmerking is dat we nu reeds in staat zijn om veel (sommigen zeggen zelfs: alles) te meten, ofwel 

met geavanceerde apparatuur op het lab ofwel in het veld met behulp van sensoren. Echter, voor de hand liggende 

vragen als ‘Is dit voedsel gezond?’, ‘Schaadt de omgevingslucht waarin ik mij nu bevind mijn gezondheid?’ en ‘Is de 

dosering van het medicijn dat ik gebruik afgestemd op mijn huidige gezondheidsstatus of activiteit?‘ kunnen we nog 

steeds niet beantwoorden, zelfs niet als we de precieze samenstelling van voedsel, lucht of medicijn zouden weten. Dat 

komt door het ontbreken van systeembegrip van de complexe werkelijkheid. Dit geldt ook voor andere vraagstukken 

zoals de werking van ecosystemen en de veroudering van materialen. Om dit soort vragen beter te kunnen 

beantwoorden is er dringend behoefte aan inzicht in de werking van complexe systemen. We moeten de materiële 

werkelijkheid en haar dynamiek vanuit verschillende invalshoeken bekijken en een studie maken van hoe het geheel 

van de verschillende componenten zich gedraagt. Dit vraagt om complementaire en vaak ongelijksoortige metingen 

vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende mate van fysisch, chemisch of biologisch detail, op verschillende 

lengte- en tijdsschalen en dan ook nog zo dat de metingen het systeem niet beïnvloeden. 

 

 

 

 

Kunstwerken van Markus Raetz. Het bovenste laat vanaf de ene kant YES lezen en vanaf een andere 

kant NO. Het onderste werk leest OUI en NON en staat op de Place du Rhone (Geneve) (bron: 

http://jmcvey.net/sylva/?cat=13)  
 

Hoewel de wetenschapsgebieden waarin dit soort systeembegrip het verschil gaat maken van elkaar verschillen, lijken 

de vraagstellingen op een wat hoger abstractieniveau voldoende op elkaar om middels een bundeling van krachten en 

vraagstellingen de ambities voor baanbrekende instrumentatie te formuleren en adresseren.  

Oplossingsrichtingen voor het vraagstuk systeembegrip liggen in (1) verhoging van, in vaktermen, de resolutie in 

materiële samenstelling, ruimte en tijd, kortweg de mate van detail van de metingen, (2) de ontwikkeling van non-

invasieve en non-destructieve meetmethoden, (3) de ontwikkeling, inzet en combinatie van complementaire 

meettechnieken die verschillende aspecten van de materie en dynamiek daarin belichten en (4) de ontwikkeling van 

generieke methoden voor het combineren van totaal verschillende soorten meetgegevens, informatie en kennis van 

complexe systemen en systeemelementen, zogenaamde heuristieken voor systeemstudies.  

Box1: Eerste stip op de horizon/inspirerend droombeeld: Een instrument dat de gehele elementaire en 

moleculaire samenstelling en dynamiek van een levend systeem, proces of materiaal plus de daarin aanwezige 

chemische, fysische en biologische interacties met sub-micrometer detail en op microseconden-tijdsschalen op 

niet-destructieve wijze kan bepalen (time-resolved volumetric imaging). 

In Nederland is op al deze gebieden voldoende sterkte en zelfs excellentie aanwezig om de uitdaging aan te gaan. Er is 

tevens ruime ervaring met het formuleren van uitdagingen die verschillende wetenschapsgebieden en sectoren met 

elkaar verbinden. De wil tot samenwerken is in hoge mate aanwezig. Evenwel is het van belang om de elementen 

verder met elkaar te verbinden en zodoende de uitdaging aan te gaan om systemen van steeds grotere mate van 

complexiteit te begrijpen.  

Box2: Tweede stip op de horizon/inspirerend droombeeld: Een generieke, gestandaardiseerde schaalbare en 

aanpasbare manier voor het met elkaar in verband brengen van ongelijksoortige gegevens en informatie en het 

daarin ontdekken en/of valideren van de werking van complexe systemen.  

Recente ervaringen met het aanpakken van deze uitdagingen laten zien dat de sectoren Chemie, Voeding, Materialen 

en Gezondheid zich goed laten verbinden als applicatiegebieden en dat de disciplines natuurkunde, scheikunde, 

wiskunde, biologie en geneeskunde daarbij tezamen zowel aan de applicatiekant als aan de fundamentele kant hun 

input leveren met een speciale verbindende rol voor de data-analyse of chemometrie. Naast vergroting van de 

http://jmcvey.net/sylva/?cat=13
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inspanningen die geïnitieerd zijn, kunnen uitbreidingen met andere economische sectoren en wetenschapsgebieden 

zoals ecologie en informatica dit verder versterken. Er is een begin van een platform om van elkaar te leren. De ambitie 

moet zijn om dat verder te vergroten en spelers op relevante grensvlakken bij elkaar te brengen om zodoende een 

wetenschapsgebied-overstijgend innovatief analyse-instrumentarium te ontwikkelen.  

Een directe verbinding met de NWA route “Big Data” ligt bij dit vraagstuk voor de hand. Vanzelfsprekend geldt dit ook 

voor de NWA route Personalized Medicine. 

 

 

Onderliggend vraagstuk 2 

Hoe maken we de transitie van reactief/curatief handelen naar preventief handelen mogelijk? Hoe voorkomen we dat 

we telkens het laboratorium in moeten als we iets moeten meten? Meten waar en wanneer het nodig is! 

 

Door vroeg afwijkingen van een normale situatie of procesvoering te detecteren, kan ook zonder volledig begrip van 

het systeem preventief opgetreden worden. Dit vereist evenwel dat er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn en 

dat bekend is wat een significante of zorgwekkende afwijking is. In het geval van een individu moeten we weten wat de 

normale meetwaarden van dat individu zijn; die zullen afwijken van die van een ander individu. Wat voor de ene 

persoon een indicatie voor een goede gezondheid is kan voor de ander duiden op een zorgwekkende situatie. 

Analogieën hieraan zijn het volgen van de dikte of de integriteit van constructiematerialen of de coatings daarvan; een 

plotselinge afwijking of snel verloop daarin kan veel zorgwekkender zijn dan een stabiele afwijking van een 

voorgeschreven waarde, zelfs wanneer de waarde (nog) binnen de toleranties valt. Een ander voorbeeld is het 

functioneren van een productieproces, of het nu gaat om de grondstofefficiëntie (uitstoot), de productkwaliteit of de 

veiligheid. Het is van groot belang om te beschikken over tijdreeksen van meetgegevens. 

Box3: enkele (voor)beelden van metingen van de toekomst:  

 een allergiesensor voor persoonlijke voedselveiligheid 

 een koelkast die aangeeft welke etenswaren snel geconsumeerd moeten worden 

 een systeem dat lozingen door drugproducenten detecteert en opspoort 

 een robot die naar overlevenden van een aardbeving zoekt 

 een sensor die de sporter en diens coach waarschuwt voor overtraining 

 een WC die je gezondheidsstatus bijhoudt en waarschuwt als er iets mis lijkt te zijn 

 een sensor die de dosering van je medicijn aanstuurt op basis van je actuele status 

 een robot die afvalstromen scheidt voor hergebruik/verwerking 

 een sensor en app op smartphone voor vroege detectie en interventie bij terugval van chronische 

psychiatrische patiënten  

 een fabriek die haar productieparameters continu aanpast op basis van de actuele samenstelling van 

de (bio-based) grondstoffen 

 een sensor in de uitlaat van auto’s die de uitstoot meet en doorstuurt naar de fabrikant (of 

toezichthouder) 

 een netwerk van sensoren die grootte en chemische samenstelling van fijnstofdeeltjes lokaal meten, in 

combinatie met een app die aangeeft waar je als asthmapatiënt nu maar even beter niet kunt zijn 

 

In veel gevallen betekent dit dat we metingen buiten het laboratorium moeten verrichten; monstername, transport 

naar het lab en verwerking in het lab en terugkoppeling van het resultaat kosten tijd en zullen vaak in de weg staan van 

ingrijpen of bijsturen. We moeten de meting, de verwerking van de metingen en in veel gevallen de terug- of 

doorkoppeling van de resultaten op dezelfde plek doen. Eigenlijk moet het lab dus naar monster, naar de situatie, in de 

fabriek en naar of zelfs in het individu gebracht worden. Miniaturisering van hightech instrumentatie is daarvoor 

cruciaal. Omdat de metingen in toenemende mate door ongetrainde gebruikers gedaan zullen worden (Citizen science, 

Measurement for the millions) worden extra eisen aan de robuustheid en aan de ‘fit for purpose’ gesteld. Validatie en 

standaardisatie zijn daarbij zeer belangrijk om te voorkomen dat individuen en maatschappij overspoeld worden door 

een tsunami aan waardeloze meetgegevens en daarnaar gaan handelen. Voor de gebruiker is belangrijk dat er een 

betrouwbaar en zoveel mogelijk eenduidig resultaat gepresenteerd wordt. In het geval van professioneel gebruik van 

metingen zal nog wel even gebruik gemaakt worden van single-purpose instrumenten. Het logische beeld dat zich 

opdringt in het geval van gebruik van sensors door de burger is een platform dat een of enkele ‘zintuigen’ (‘oog’, ‘neus’ 
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etc.) heeft, meerdere meetmodules en een dashboard. Nu lijkt dat platform de mobiele telefoon te zijn maar over 

enige tijd is dat wellicht iets anders. Het mag duidelijk zijn dat vermeerdering van het aantal metingen door 

sensornetwerken in de handen van professionele wetenschappers of citizen scientists bijdraagt aan het verkrijgen van 

systeembegrip en dus ook langs deze weg verbonden is met vraagstuk 1. Toegepast op Nederland zou uit een 

combinatie van meerdere sensornetwerken voor bijvoorbeeld leefomgeving en gezondheid een ‘Nederland Monitor’ 

kunnen opleveren.  

 

Box 4 stip op de horizon/droombeeld: een ‘Nederland Monitor’ opgebouwd uit netwerken van sensoren. De 

sensoren zijn gebouwd op een modulair multi-purpose platform en verbonden met verschillende 

expertdatabases. 

  

Voor het beantwoorden van de vragen ‘Wat moeten we meten, hoe moeten we het meten, waar moeten we het 

meten, hoe vaak moeten we het meten, hoe en aan wie moeten we de data terugkoppelen en kunnen we metingen 

combineren’ is een verbinding nodig tussen wetenschappers in de applicatiegebieden, techniek, analytische 

wetenschap, standaardisatie, design en systeemintegratie. Deze interactie zal gedeeltelijk op applicatieniveau en 

gedeeltelijk op een hoger generiek niveau plaatsvinden. Bestaande wetenschappelijke gemeenschappen moeten 

hiertoe uitgebreid worden. Gezien de belangrijke rol voor sensoren en de ontwikkeling daarvan zal publiek-private 

samenwerking de wetenschap (en economie) op dit gebied een boost kunnen geven.  

 

 

Onderliggend vraagstuk 3 

Hoe kunnen we op basis van de structuur van een stof uitspraak doen over haar gedrag? Hoe kunnen we op basis van 

moleculaire samenstelling uitspraak doen over het gedrag van het geheel? Het begrijpen van de relatie tussen 

structuur/samenstelling en functie! 

 

Dit vraagstuk is een hulpstuk bij het verwezenlijken van de ambitie die gesteld is in vraagstuk 1. Systeembegrip wordt 

immers gefaciliteerd door begrip van de functie of het gedrag van de afzonderlijke componenten van dat systeem en 

hun onderlinge interactie. Daarnaast is het vraagstuk op zich ook van belang voor wetenschappelijke vooruitgang en 

innovatie op een groot aantal gebieden. Denk hier bijvoorbeeld aan de farmacie, zowel voor werking als voor 

bijwerkingen van medicijnen, of aan het gebruik van chemische verbindingen om de eigenschappen van materialen te 

beïnvloeden (harder, zachter, gladder, waterbestendig of bio-afbreekbaar maken). Ook in de productie van 

(bio)brandstoffen en chemicaliën is er behoefte aan dit soort inzicht, bijvoorbeeld van (bio)katalyse of reactiemedia om 

productieprocessen selectiever of energie-efficiënter te maken. Een ander belangrijk gebied is de (milieu)toxicologie. 

Denk hierbij aan de ambitie om dierproeven te minimaliseren en aan de invloed die deze kennis kan hebben op de 

ontwikkeling van alternatieven voor stoffen die onder REACH gekenmerkt zijn als Substances of Very High Concern.  

Om dit soort ambities te verwezenlijken is het allereerst nodig om stoffen niet op maar één manier, en dus ‘van één 

kant’ te bekijken, maar ze echt te leren kennen door meerdere structuuranalytische technieken in te zetten en het 

gedrag van de stof onder verschillende condities (temperatuur, druk etc.) te bestuderen. Dit soort onderzoek kan 

antwoord geven op vragen als “Hoe zit de stof er normaal uit en hoe kan de stof er nog meer uitzien (lees: welke 

vormen of conformaties kan een stof aannemen)?” Dit soort praktisch onderzoek kan versterkt worden door 

theoretisch-chemische en -fysische berekeningen aan de conformaties, en de afstemming tussen beide zal een 

belangrijke bijdrage zijn aan de ontwikkeling van een expertsysteem.  

 

Box 5: Stip op de horizon/droombeeld: Een expertsysteem dat op basis van structuurinformatie de mogelijke 

gedaantes van een stof onder verschillende omstandigheden kan voorspellen.  

 

Een tweede stap is het in kaart brengen van de prestaties van de stof in haar functie. In wezen gaat het hier om het 

ontwikkelen van ‘structuur-prestatie-relaties’. Hiervoor moet onderzoek gedaan worden naar een generieke strategie 

die vervolgens voor verschillende toepassingsgebieden wordt doorontwikkeld. Vervolgens moet er terugkoppeling zijn 

naar de algemene strategie ten behoeve van de aanscherping daarvan en moet kruisbestuiving gefaciliteerd worden 

om de verschillende toepassingsgebieden van elkaar te laten leren. Dat kan middels een platform voor structuur-

eigenschapsrelaties en structuur-prestatierelaties. Een andere belangrijke succesfactor is de beschikbaarheid van 
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instrumenten waarmee we het gedrag van materie en de dynamiek van de componenten tijdens hun gebruik of in hun 

functie kunnen bestuderen zonder dan het systeem te verstoren (analyse van intacte systemen).  

 

Box 6: Stip op de horizon/droombeeld: Een wetenschappelijk platform voor ontwikkeling van en kruisbestuiving 

tussen structuur-eigenschapsrelaties en structuur-prestatierelaties van stoffen in verschillende toepassingen en 

wetenschapsgebieden.  

 

Dit vraagstuk verbindt de theoretische chemie met de analytische wetenschap en technologie en deze beide met het 

grote aantal wetenschapsgebieden waarin materie in haar functie of omgeving bestudeerd wordt. Er zijn enkele 

voorbeelden in wetenschap en industrie waar structuur en eigenschap of prestatie met elkaar in verband gebracht 

worden, maar deze zijn relatief beperkt en de ontwikkeling van een generiek wetenschappelijk model ontbreekt. 

Nederland kan hier vanwege de sterke positie in analytische wetenschap en theoretische chemie een belangrijke rol 

spelen. Een bijkomend voordeel is dat door publiek-private samenwerking in Nederland op relevante 

wetenschapsgebieden de bovengenoemde platformfunctie goed te aan te sturen is.  

 

Onderliggend vraagstuk 4 

Leren omgaan met meetgegevens: kwaliteit van de meting, onzekerheid en privacy. 

 

Al binnen vijf jaar zijn er wereldwijd meer dan 250 miljard sensoren in gebruik voor een grote variëteit aan 

meettoepassingen, van milieumonitoring tot patiëntmonitoring, van fabrieksmonitoring tot metingen aan de gebouwde 

omgeving en vele andere toepassingen. Dit sluit aan bij de in onze maatschappij toenemende behoefte aan zekerheid 

en het mijden van risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van psychische en lichamelijke gezondheid, voeding, veiligheid en 

integriteit van materialen. Die behoefte komt zowel voor bij het individu, als bij de overheid, 

verzekeringsmaatschappijen en de industrie. Ook de burger zal deel gaan uitmaken van het team dat metingen uitvoert 

en interpreteert, hetzij ten behoeve van zijn eigen nut, hetzij ten behoeve van het algemeen nut: citizen science. Daarbij 

komen uitdagingen op drie gebieden op, die in meerdere of mindere mate invloed op elkaar hebben: (1) kwaliteit van 

de meting zelf, (2) inschatting van en omgang met bij de meting behorende onzekerheid en (3) omgang met de 

resultaten van de meting; eigendom en privacy. Geminiaturiseerde meetapparatuur komt hierdoor in de handen van 

ongetrainde gebruikers en zal daardoor ook wel ‘misbruikt’ worden. Dit betekent dat er behoefte gaat ontstaan aan 

gevalideerde en gestandaardiseerde methoden om de kwaliteit van meetresultaten te bepalen en garanderen 

(ingebouwde kwaliteit). Dit geldt zowel voor de citizen scientist als voor de professionele wetenschapper. Omdat 

meetgegevens ook zonder enige tussenkomst gebruikt worden, in bijvoorbeeld het Web of Things, is een nieuw soort 

van kwaliteitsborging nodig. Dit kan gedeeltelijk ontwikkeld worden op basis van bestaande borgingsmethoden 

en -technieken, maar zal ook verregaande vernieuwing behoeven. Daarnaast kan educatie van zowel leek als 

wetenschapper helpen om slechte metingen en slecht gebruik van metingen te voorkomen. Inzetten op een goed 

begrip van de sterktes en zwaktes van de meetmethoden, de nauwkeurigheden, selectiviteit en specificiteit en dus de 

‘fit for purpose’ is daarbij cruciaal. Training over deze basale aspecten van meetmethoden is geen probleem; aanpassing 

van didactiek en onderzoek ten behoeve van identificatie van de meest effectieve didactische methoden wel. Hiervoor 

zullen deskundigen op het gebied van meettechnologie, statistiek en didactiek de handen ineen moeten slaan en 

gezamenlijk onderzoek moeten entameren.  

Box7: Stip op de horizon/droombeeld: Analytical Logic: van analytische wetenschap naar analytische 

maatschappij (from analytical science to analytical society); de verbinding van natuurkunde, chemie, biologie, 

statistiek, ethiek, recht, psychologie en design met gebruikers zoals telers, milieudeskundigen, 

voedingskundigen, patiënten, artsen, burgers en operators. 

De wetenschap zal zeker in staat zijn om door verdergaand begrip van systemen (zie boven) de onzekerheidsmarges te 

verkleinen, maar onzekerheden zijn inherent aan meten. Het zal voor de gebruiker van de meetresultaten inzichtelijk 

gemaakt moeten wat de betekenis van de onzekerheidsmarges is. Dit is vanzelfsprekend relevant wanneer de 

meetresultaten ‘slecht nieuws’ brengen. Vandaar dat een verbindend onderzoek met de psychologie op het gebied van 

perceptie en presentatie van resultaten op zijn plaats is. Het leren correct omgaan met informatie en de onzekerheden 

die hiermee gepaard gaan is een uitdaging voor zowel het individu, de arts, de overheid, de industrie, maar ook voor de 

wetenschapper. Er valt hier veel te winnen: denk aan een chronische patiënt die leert de metingen zelf te interpreteren 
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en juiste actie te ondernemen bij een terugvallen daardoor meer zelfredzaam wordt. Ook hier komt de 

eerdergenoemde verbinding met de didactiek kijken.  

Door gebruik van Smart sensorization zullen we niet alleen veel te weten komen over het leven en over materie, maar 

ook over (leef)omgevingen en zelfs individuen. Voortuitgang in instrumentatie zal zo ook discussies over intellectueel 

eigendom, sociale acceptatie en privacy opleveren. Wie is eigenaar van de meetgegevens, van de informatie en van de 

kennis en wat mag daar wel en niet mee gedaan worden? Wat mogen we doen met ‘bijvangst’? Unieke combinaties 

met ethiek en juridisch onderzoek moeten hier uitkomst bieden, maar niet zonder afschatting van de mogelijke impact 

en risico’s van het ‘in verkeerde handen vallen’ van meetgegevens. Dat moet weer tot stand komen door 

samenwerking met de wetenschappelijke gebruikers van de meetgegevens. Security-experts moeten betrokken worden 

om oplossingen te ontwikkelen voor de beheersing van risico’s. Ook zal onderzoek moeten worden gedaan naar de 

bewustwording en -making van de maatschappij ten aanzien van de waarde van meetresultaten. De recente media-

aandacht voor het verkopen van data uit een runner’s app mag hiervoor als inspiratie dienen.  

De ontwikkeling van een multidisciplinair platform ten behoeve van de sociale, ethische en juridische aspecten van 

meten en detecteren ligt voor de hand. Een geheel nieuw wetenschapsgebied ‘Analytische logica’ moet geïnitieerd en 

aangestuurd worden vanuit bestaande samenwerkingsverbanden in de analytische wetenschap en technologie en de 

bovengenoemde wetenschapsdisciplines.  

 

Algemeen, ten behoeve van de vier vraagstukken 

Relatie met vragen uit de NWA en andere NWA routes 

Zoals eerder aangeven is de route Meten en Detecteren voor veel van de NWA-vragen belangrijk of zelfs cruciaal. 

Evenwel is er een aantal voorbeelden te noemen. Zo is het eerste onderliggende vraagstuk (‘systeembegrip’) van groot 

belang voor vragen die betrekking hebben op het functioneren van het menselijk lichaam (NWA 101 en 104), de 

ontwikkeling van medicijnen (NWA 098), het ontwerp van slimme materialen (NWA 120) en het functioneren van eco-

systemen (NWA 004). Het tweede vraagstuk (‘Trendmeting en meting op locatie’) is essentieel voor bijvoorbeeld vragen 

op het gebied van kwaliteit van de ondergrond (NWA 006), cycli van koolstof, stikstof en fosfor (NWA 009), 

functioneren van zeeën en oceanen (NWA 012), Smart industry (NWA 051) en gezonde levensstijl en gedrag (NWA 072). 

Onderwerpen zoals de circulaire economie (NWA 052 en 053) en (bio)chemische productie processen zullen baat 

hebben bij vooruitgang in vraagstuk drie (‘Structuur en functie’). Voor het vierde vraagstuk (‘Leren omgaan met 

meetgegevens’) geldt dat werk aan de NWA vragen over informatievrijheid en privacy (NWA 057), digitale veiligheid 

(NWA 060) en onderwijs van de toekomst (NWA 064 en 065) zal helpen om Meten en Detecteren te laten bijdragen aan 

bijvoorbeeld  zelfredzaamheid (NWA 48).  

Meten en Detecteren wordt belangrijk of zelfs cruciaal geacht voor de volgende NWA-vragen: 001 t/m 006, 008 t/m 

012, 014 t/m 017, 019 t/m 022, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 032, 039, 048, 051, 052, 053, 059, 066, 072 t/m 075, 077 

t/m 082, 085 t/m 090, 093, 095 t/m 102, 104, 105, 106, 112,114, 116 t/m 122, 131, 133 t/m 137, 139. Het spreekt voor 

zich dat, omgekeerd, werk aan van veel van de NWA-vragen ook nuttige kennis zal opleveren voor vooruitgang in 

Meten en Detecteren.  

Een soortgelijke situatie geldt voor de relatie tussen Meten en Detecteren en andere NWA routes. Veel Routes zoals 

Personalized Medicine (1), Regeneratieve Geneeskunde (2), Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling (3), 

Smart Industry (10), Circulaire Economie en grondstoffenefficiëntie (12), Duurzame productie van veilig en gezond 

voedsel (13), Energietransitie (17*), De quantum/nanorevolutie(18*) en Materialen (23*) zullen in sterke mate 

afhankelijk zijn van het succes in de metaroute Meten en Detecteren (24*). Meten en Detecteren zal daarnaast 

belangrijke bijdragen aan de vooruitgang in de NWA routes Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en 

tijd (5), Hersenen, cognitie en gedrag (8), Smart, liveable cities (11), Kwaliteit van de omgeving (15), Logistiek en 

transport (16), De blauwe route (20*), Sport en beweging (21*) en wellicht aan Kunst (14). Vanzelfsprekend kunnen 

veel van deze routes ook bijdragen aan het succes van de route Meten en Detecteren. 

 

 

Samenwerking 

 

De routebeschrijving is de afgelopen maanden tot stand gekomen door interactie, onder andere in een workshop, 

tussen een groot aantal vertegenwoordigers met verschillende disciplinaire achtergrond en afkomstig uit universiteiten, 



7 

 

bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen, publiek-private samenwerkingen, topsectoren, overheid, NWO en 

TO2. Er is daarmee een breed gezelschap geconsulteerd om een representatieve tekst te kunnen produceren. Zowel in 

de overheid als bij de bedrijven en kennisinstellingen kan uiteraard nog meer input opgehaald worden. De generieke 

beschrijving die de route nu kent kan met behulp van die kennis, kunde en behoeftes verder ingevuld en 

geconcretiseerd worden.  

De roadmaps Advanced Instrumentation van HTSM en Analytical Science and Technology van COAST adresseren een 

groot gedeelte van de in deze route beschreven vraagstukken en bieden aanknopingsmogelijkheden voor 

interdisciplinaire samenwerking om de ambitie van de route Meten en Detecterende te realiseren.  

 

Middelen 

 

De financiële omvang van lopende onderzoeksprogramma’s die op dit abstractieniveau en met deze mate van synergie  

Meten en Detecteren adresseren is relatief beperkt en bedraagt maximaal 10 miljoen euro per jaar (TA-COAST [NWO], 

FOM en STW). Dit onderzoek vindt voor een groot gedeelte in een publiek-private setting plaats. Om de leidende 

positie vast te houden en te gebruiken om de bovenbeschreven uitdagingen aan te gaan is niet alleen een 

programmatische continuering maar ook een vergroting van de financiële inspanningen nodig. In publiek-private 

setting kan volgens conservatieve schattingen 15M€/j aan subsidie ingezet worden. Daarnaast moet het nog beperkte 

volume van publiek-gefinancierd onderzoek sterk vergroot worden; financiering voor het tot stand brengen van de 

noodzakelijke cross-disciplinaire verbindingen is cruciaal. Zo moet naast de investering in grote onderzoeksfaciliteiten 

(NWO-Nationale Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten en NWO-Groot, >10M€/j) ook geld beschikbaar komen 

voor het ontwikkelen voor generieke methode-ontwikkeling voor multidisciplinair analytisch onderzoek op die 

faciliteiten en de coördinatie en communicatie daarvan. Daarnaast zijn nieuwe middelen nodig om de in vraagstuk 4 

beschreven noodzakelijke ambitie te verwezenlijken. De publiek-private gemeenschap kan de interacties tussen de 

verschillende wetenschapsgebieden en coördinatie faciliteren. In totaal moet ongeveer 30 M€/j aan extra middelen 

beschikbaar komen om deze route succesvol te maken en daarmee het succes van de overige NWA routes kansrijker te 

maken.  

 

 


