
De quantum / nano-revolutie
We staan aan de vooravond van een nieuwe technologische en industriële revolutie, die 
voortkomt uit de laatste ontwikkelingen in de quantum- en nanotechnologie. Dankzij nano-
technologie zijn we in staat materie op de schaal van individuele atomen en moleculen niet 
alleen te bestuderen, maar ook naar onze hand te zetten. Op deze schaal gaan de wetten van 
de quantummechanica een belangrijke rol spelen. Nieuwe toepassingen van quantum- en 
nanotechnologie kunnen en zullen de samenleving ingrijpend veranderen.

Nanotechnologie heeft al technologische hoogstandjes 
mogelijk gemaakt. Denk aan de processoren in smart-
phones, waarin de kleinste stroomdraadjes slechts 
enkele tientallen atomen breed zijn. De wetten van de 
quantummechanica worden op deze schaal steeds 
belangrijker, met vreemde eigenschappen tot gevolg: 
atomaire deeltjes kunnen  interacties met elkaar heb-
ben op grote afstanden, geteleporteerd worden, tegelijk 
linksom en rechtsom draaien en op meerdere plaatsen 
tegelijk zijn. 

Onze beheersing op de nanoschaal is inmiddels zo 
vergevorderd dat we quantumverschijnselen in expe-
rimenten kunnen testen en toepassen. In de komende 
decennia komt de quantum/nanotechnologie in een 
nieuwe, revolutionaire fase. Dit zal leiden tot verande-
ringen op het gebied van ICT en softwareontwikkeling, 
materialen voor energie, medische diagnostiek,  
sensoren en nog veel meer. 

Soms zal de technologie zó radicaal nieuw zijn dat 
we alle mogelijke toepassingen nu nog niet kunnen 
bedenken. Een voorbeeld hiervan is de quantumcom-
puter, met een zo grote rekenkracht dat problemen die 
nu nog onoplosbaar lijken aangepakt kunnen worden. 
Bovendien zal traditionele technologie tegen grenzen 
aanlopen. In de nano-elektronica bijvoorbeeld, zal de 
toonaangevende Wet van Moore, die beschrijft hoe 
elke twee jaar het aantal transistoren op een chip ver-
dubbelt, tot een halt komen. Als je structuren kleiner en 
kleiner maakt, zullen niet alleen quantumverschijnselen 
maar ook de temperatuurhuishouding beperkende 
factoren worden. Het ontwikkelen van manieren om 
met minder energieverlies – en dus minder vrijkomen-
de warmte – te rekenen is daarom essentieel. Omdat 
quantum/nanotechnologie zo’n grote impact op onze 
samenleving kan krijgen, zal dit vakgebied steeds vaker 
de verbinding moeten zoeken met toepassingsgebie-
den in industriële sectoren en gedrags-, maatschappij-, 
en gezondheidswetenschappen.

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om 
in de komende decennia op wereldschaal verschil te 
maken in deze revolutie. Het Nederlandse onderzoek 
op het gebied van quantum ICT en nanotechnologie, 
inclusief nanobiofysica, nanomaterialen, nanofotoni-
ca en nanomedicine, behoort tot de wereldtop. Deze 
positie heeft Nederland verworven door in een vroeg 
stadium te investeren in grote publiek-private samen-
werkingsprogramma’s wat heeft geleid tot een groot 
wetenschappelijk netwerk dat uitstekende banden 
onderhoudt met de industrie.

Drie gamechangers kunnen doorbraken realiseren, 
indien vakgebieden en industriële sectoren die nu nog 
onvoldoende samenwerken gezamenlijk een uitdaging 
aangaan:

Quantumcomputing en het quantuminternet
Quantumcomputing geeft toegang tot ongekende 
rekenkrachten om de eigenschappen van materialen, 
chemische processen en geneesmiddelen te voorspel-
len en te verbeteren. Min of meer per ongeluk hebben 
we de temperatuur van supergeleiders eind vorige 
eeuw honderd graden kunnen verhogen, maar we 
zitten nog steeds tweehonderd graden onder kamer-
temperatuur. Een quantumcomputer zou het toeval uit 
zo’n zoektocht kunnen halen door uit te rekenen welke 
materialen we moeten samenbrengen om supergelei-
ding bij kamertemperatuur mogelijk te maken. Relatief 
eenvoudige quantumcomputers kunnen al binnen tien 
jaar gebruikt worden om de gewenste samenstelling 
van kleinere moleculen te kunnen berekenen, ten 
dienste van bijvoorbeeld milieuvriendelijkere kunstmest 
of kunstmatige fotosynthese. 

Op weg naar de quantumcomputer moeten we veel 
nieuwe technologieën ontwikkelen. Denk aan quantum-
sensoren met een revolutionaire gevoeligheid, quantu-
malgoritmes en -software en oplossingen voor veilige 
datacommunicatie. Door quantumcomputers met elkaar 
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beeld de Lucht- en Ruimtevaart- of AgriFood-sec-
tor. Niet minder belangrijk is dat daarnaast sociale, 
juridische en economische wetenschappen zich over 
quantumcomputer gaan buigen: hoe reguleer je een 
quantuminternet, wat zijn economische consequenties, 
hoe zal het onze communicatie beïnvloeden? Zodra de 
eerste quantumcomputers toegepast worden voor de 
ontwikkeling van nieuwe biochemische moleculen zal 
bovendien een verbinding gelegd moeten worden met 
de biomedische wetenschappen en industrie. 

Green ICT 
Nieuwe ontwikkelingen gericht op revolutionaire 
energie-efficiëntie in dataopslag, datacommunicatie 
en dataverwerking zullen een belangrijke bijdrage 
leveren aan een duurzamere samenleving. Het doel 
is om ultra-efficiënte alternatieven te ontwikkelen voor 
elektronische schakelingen op basis van geïntegreerde 
fotonische of elektronische quantumcircuits met zeer 
hoge informatiedichtheid, sterk gereduceerd energie-
verbruik en zonder gebruik van zeldzame grondstoffen. 
Hier zijn belangrijke doorbraken te verwachten. In 
ontwikkelde landen is ICT verantwoordelijk voor onge-
veer tien procent van het totale elektrische energiever-
bruik. Door het volledig benutten van quantumeffecten 
kan energieverlies sterk beperkt worden en zouden 
computers miljoenen malen zuiniger kunnen werken. 
Onderzoek richt zich op nieuwe nanomaterialen en 
nanofotonica die innig met elkaar moeten interacteren. 
Ook andere ontwikkelingen, zoals spintronica, waar 
de informatieverwerking magnetisch is in plaats van 
elektrisch, zullen enorme energiebesparingen ople-
veren. Een andere veelbelovende  ontwikkeling is het 
introduceren van neuromorphische systemen. Hierin 
fungeren de hersenen als inspiratie en modelsysteem 
voor nieuwe manieren om krachtige, energie-efficiënte 
computers te ontwerpen. 

De ontwikkeling van Green ICT is enkel mogelijk door 
middel van een intensieve samenwerking van weten-
schappers in een groot aantal verschillende onder-
zoeksgebieden, zoals materiaalonderzoek, informatica, 
elektrotechniek en natuur- en scheikunde. Dit vergt 
een interdisciplinaire aanpak die loopt van de atomaire 

en met andere quantumsystemen te verbinden ontstaat 
een quantuminternet, met inherent veilige datacommu-
nicatie en mogelijkheden om quantumverstrengeling te 
benutten voor zeer gevoelige netwerken van sensoren. 
Omdat de quantummechanica zo ver afstaat van onze 
intuïtie, moet bovendien maatschappelijke acceptatie 
van het begin af aan een hoge prioriteit hebben. 

De ontwikkeling van een quantumcomputer vergt nog 
veel fundamenteel, interdisciplinair en toepassingsge-
richt onderzoek. IT-experts, telematici, elektrotechnici, 
software engineers, informatici, chemici, en natuurkun-
digen werken al samen binnen verschillende onder-
zoeksinstituten. Er zijn echter nog belangrijke nieuwe 
verbindingen met experts op het gebied van software-
architectuur, cryptografie en cybersecurity nodig. Een 
betere verbinding met de Nederlandse industrie is hier 
ook wenselijk, zodat gewerkt kan worden aan concrete 
eerste toepassingen en demonstrators voor bijvoor-
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schaal tot die van complete internetsystemen die de 
hele aarde omspannen.

Nanomedicine: nieuwe toepassingen  
binnen de geneeskunde
Nanomedicine zal een revolutie veroorzaken voor onze 
gezondheid en welzijn, met ongekende mogelijkheden 
op het gebied van de diagnose en bestrijding van ziek-
ten. Voorbeelden van toepassingen zijn nanopincetten 
waarmee we enkele biomoleculen kunnen vastpakken, 
bestuderen en manipuleren en injecteerbare en implan-
teerbare nanosensoren die ziektes in een zeer vroeg 
stadium kunnen detecteren en lokaliseren. Juist omdat 
ziektes veelal ontstaan door defecten op moleculair 
niveau kan nanotechnologie een belangrijke bijdrage 
leveren aan ons begrip hoe ziektes ontstaan. 
Maar ook voor diagnose, behandeling en bestrijding 
van ziektes is kennis op het niveau van nanometers 
essentieel. Zo lopen er klinische trials met kunstmatig 
ontworpen DNA-origamidoosjes die autonoom hun doel 
vinden in het lichaam en daar aangekomen spontaan 
openen en een ingesloten medicijn vrijlaten. Naast dit 
soort nanotherapie worden grote sprongen gemaakt 
met de ontwikkeling van slimme biomaterialen die het 
immuunsysteem aansporen om in het hele lichaam 
kankercellen te vernietigen, zoals nanostructuren ont-
worpen van zelfassemblerende eiwitten. 
Geïmplanteerde minuscule chips en injecteerbare 
nanorobots zouden belangrijke biologische markers 
in ons bloed kunnen monitoren en zodoende in een 
vroeg stadium ziektes kunnen detecteren. Deze robots 
zouden daarnaast ons afweersysteem kunnen helpen 
bij het vechten tegen bacteriën of kankervormende  
cellen. In deze context is ook het gebruik van  
biologische nanostructuren, zoals virussen en DNA- 
complexen, interessant om interacties tussen cellen en 
ziekmakers te begrijpen of juist om deze biologische 
nanostructuren toe te passen in bovengenoemde  
therapie en diagnostiek.

Nanomedicine is al een zeer multidisciplinair vakgebied 
waarin biochemici, chemici, biologen, natuurkundigen, 
en wiskundigen sterk met elkaar verbonden zijn. Toch 
zijn meer nieuwe verbindingen nodig om de impact 
van bionanotechnologie voor ons begrip van ziekten 
en de diagnose en bestrijding daarvan te verbeteren: 
een belangrijke nieuwe verbinding is die tussen de 

bionanotechnologie en de biomedische en farmaceuti-
sche wetenschappen. De relatie met risicoanalyse en 
technology assessment is tevens essentieel.

Coherentie tussen gamechangers
De drie voorgestelde gamechangers vinden hun 
oorsprong in de ontwikkeling die nanotechnologie heeft 
doorgemaakt. De coherentie ligt dan ook in de (on)
mogelijkheden van het realiseren en manipuleren van 
nanostructuren en nano-objecten. Geen quantumcom-
puter zonder nieuwe ontwikkelingen in de functionele 
materialen. De quantumcomputer zal op zijn beurt 
leiden tot de ontdekking van nieuwe functionele mate-
rialen. Bionanomaterialen zullen geïntegreerd worden 
in nanosensoren, die big data zullen opleveren. En die 
hebben op hun beurt baat bij een quantuminternet. 
Nanofotonica en spintronica zorgen voor revolutionaire 
energie-efficiëntie dataopslag en dataverwerking en 
leveren daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan 
een duurzamere samenleving. Daarnaast gaat nanofo-
tonica een belangrijke rol spelen in veilig dataverkeer, 
en zal dit vakgebied zorgen voor efficiëntere lichtbron-
nen, zonnepanelen en de productie van zonnebrand-
stoffen. Een zeer essentiële schakel tussen idee en 
realisatie is de te ontwikkelen apparatuur, een absolute 
sterkte van Nederland. 

Specifiek ontworpen bionanomaterialen voor diagnos-
tiek en behandeling, op maat gemaakt voor de indivi-
duele patiënt, zullen voor een omslag zorgen in gezond 
ouder worden. Nieuwe generaties supergevoelige, 
energiezuinige en minuscule (bio)nanosensoren zullen 
overal geïntegreerd worden en zo de basis vormen van 
slimme steden, slimme geneeskunde en het Internet of 
Things. 

Onmisbaar voor deze ontwikkelingen is de gezamenlijk 
gerealiseerde infrastructuur binnen Nederland, zoals 
NanoLabNL. In vorige onderzoeksprogramma’s is 
bovendien veel ervaring opgedaan met de introductie 
van technology assessment binnen het onderzoek en 
daaruit gecreëerde commercialisatie. Samen zorgen 
deze erfenissen uit het verleden voor een solide basis 
om werkelijke veranderingen in de wetenschap te 
realiseren en nieuwe toepassingen te implementeren 
die bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven 
en het toekomstig verdienvermogen .

http://bit.ly/Quantum_Nanorevolutie7878


