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Nanodeeltjes pakken samen in
onbestaanbare kristalvormen

N a n o t e ch n o l o g i e

Kristallen in de vorm van bijna
bolvormige veelvlakken zijn
moeilijk te maken. Het lukte
Utrechtse onderzoekers wel,
op nanoschaal.

Nanodeeltjes klonteren door een speciale indamptechniek samen tot een regelmatig 62-vlak. De (licht ingekleurde)

e l e kt ro n e n m i c ro s c o o p f o t o (rechts) toont het patroon van de computersimulatie (links).
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A d ve r t e n t i e

Huishoudbacterie
laat zien wie er
over de vloer komt
M i c ro b i o l o g i e

Uit bacterie-onderzoek in een
huis blijkt of een bewoner de
afgelopen dagen thuis was,
concluderen onderzoekers.

Door Sander Voormolen

A M ST E R DA M . De bacteriesamenstel-
ling op de keukenvloer van een huis
geeft betrouwbare informatie over
wie er woont. Dat schreven Ameri-
kaanse onderzoekers onder leiding
van microbioloog Jack Gilbert van de
University of Chicago vrijdag in het
wetenschappelijke tijdschrift S c i e n ce .
Elk gezin draagt zijn eigen kenmer-
kende microbioom (bacteriepopula-
tie op de huid en in de darm) bij zich,
en laat dat overal in huis achter. Ook
niet-verwante huisgenoten, bijvoor-
beeld in een studentenhuis, hebben
een overeenkomstig microbioom dat
te onderscheiden is van dat van ande-
re huishoudens.

Het team volgde gedurende ander-
halve maand de microbiële gemeen-
schappen van zeven gezinnen en hun
huizen. De deelnemers namen – na
een training – dagelijks of om de dag
bacteriemonsters die zij invroren voor
latere analyse door de onderzoekers.
Ze streken daarvoor met speciale wat-
tenstaafjes over hun handen en voet-
zolen, en in hun neusholte (ook bij
eventuele kinderen en huisdieren).
Ook bemonsterden ze oppervlakken
in hun huis: de vloer van de keuken en
de slaapkamer, het aanrecht, het licht-
knopje in de keuken, en de deurknop-
pen van de badkamer en de voordeur.

De uitslag was verbijsterend. Het
lijkt haast alsof iedereen overal voort-
durend zijn naam op zet, zo nauwkeu-
rig is het spoor van individuen via bac-
teriën te volgen. Door de voortduren-
de uitwisseling van bacteriën krijgen
huisgenoten een gelijksoortig profiel,
terwijl ze ook nog individueel herken-
baar blijven. Is er iemand voor langere
tijd weg (dat kwam drie keer voor in de
studie), dan vervaagt zijn ‘h a n d te ke -
ning’ langzaam. Na een paar dagen
zijn zijn bacteriën geheel verdwenen.

Maar omdat de sporen niet overal
met dezelfde snelheid verdwijnen,
moet het volgens de onderzoekers mo-
gelijk zijn om aan de hand van bacte-

riën met precisie in te schatten wan-
neer bepaalde personen wel of niet
thuis waren. In vergelijking met het ge-
bruikelijke DNA-sporenonderzoek
(aan de hand van haren, bloed, en der-
gelijke) kunnen forensische recher-
cheurs dan niet alleen een uitspraak
doen of iemand in een kamer geweest
is, maar ook wanneer en hoe lang gele-
den. Ze schrijven: aangezien de spo-
ren op verschillende plaatsen met ver-
schillende snelheid verdwijnen, moet
het mogelijk zijn een inschatting te ma-
ken van het tijdsverloop sinds de laat-
ste aanwezigheid van een persoon.

„Prachtig baanbrekend onder-
zoek”, mailt microbioloog Jonathan
Eisen van de University of California in
Davis terug, gevraagd naar zijn reac-
tie. „Maar persoonlijk zou ik wel wat

voorzichtiger zijn met conclusies trek-
ken. Ik zie bijvoorbeeld nog niet dat
dit soort onderzoek nu al daadwerke-
lijk juridisch bewijs zal leveren dat
standhoudt in een rechtszaak, zeker
niet in vergelijking met bestaande fo-
rensische opsporingsmethodes.”

Gilbert laat zich er niet door afrem-
men. Een bacteriële vingerafdruk kan
zelfs onthullen of personen van wie
het individuele bacterieprofiel bekend
is nauw fysiek contact hebben gehad,
stelt hij. In het onderzoek bleek dat de
bacteriesamenstelling van een jong sa-
menwonend stel sterker onderling
overeenkwam dan met die van een in
het zelfde huis wonende huurder.

Als het gezin verhuist, verhuist het
microbioom mee. Drie van de studie-
gezinnen verhuisden tijdens de onder-
zoeksperiode. In één geval ging het
om een stel dat vanuit een hotelkamer
een nieuw huis betrok. Binnen 24 uur
had het nieuwe huis hetzelfde micro-
bioom als de hotelkamer daarvóór.

De vloeren (van de keuken iets meer
dan van de slaapkamer) bleken de
meest betrouwbare bron van iemands
aanwezigheid. In overeenstemming
daarmee leverden de monsters van de
voetzolen de meest stabiele informa-
tie over het gezinsmicrobioom.

Als het gezin verhuist,
verhuist het
microbioom mee
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Door Bruno van Wayenburg

AMSTERDAM. Stop piepkleine bol-
letjes in een een enkele druppel, en
laat die druppel verdampen. Terwijl
de wanden van de druppel slinken,
komen de kleine bolletjes steeds
dichter op elkaar gepakt te zitten. On-
derzoekers onder leiding van Marjo-
lein Dijkstra van de Universiteit
Utrecht bedachten en volgden dit re-
cept. Ze zagen de bolletjes samen-
klonteren tot paradoxale minikristal-
letjes met fraaie vormen en exotische
namen: icosaëders en rombische ico-
sidodecaëders. Ze zijn paradoxaal
omdat ze kristalvormen aannemen
die bij natuurlijke kristallisatiepro-
cessen nooit ontstaan. Afgelopen
zondag publiceerden Dijkstra en col-
le ga’s van de Universiteit Utrecht
hierover in Nature Materials.

„Zulke vormen zijn nog niet eerder

gezien. Dit laat zien dat je de eigen-
schappen op dit niveau heel precies
kunt manipuleren”, zegt Dijkstra aan
de telefoon. De ontdekking kan vol-
gens haar leiden tot nieuwe materia-
len voor de beheersing van licht, voor
efficiënte zonnecellen en de katalyse
van chemische reacties.

Het was al langer bekend dat mi-
nuscule bolletjes van glas, plastic, of
metaal zich samen kunnen gedragen

als atomen in een kristal, waarin de
deeltjes netjes gestapeld zijn in ge-
ordende, symmetrische rijen. Materi-
alen als parelmoer, opaal, maar ook
synthetische fotonische kristallen om
licht te manipuleren, zijn gebaseerd
op zulke stapelingen van deeltjes die
veel groter zijn dan een atoom.

Dijkstra en collega’s gebruikten
veel kleinere nanobolletjes van ko-
baltijzeroxide van 6 nanometer dia-
meter (een nanometer is een miljoen-

ste millimeter), opgelost in een wa-
terdruppel. Die waterdruppel was
weer omgeven door olie. Bij verwar-
men lost het water deels op in de olie,
dus slinkt de waterdruppel, alsof hij
verdampt. Een vergelijkbaar proces
herhaalden ze met 200 keer grotere
silica bolletjes van 1,2 micrometer
diameter. Die waren opgelost in olie-
druppels die zich in water bevonden.

Met een elektronenmicroscoop (en
in hun computersimulaties) was te
zien hoe de clusters van enkele dui-
zenden bolletjes, in een bolvorm ge-
dwongen, kristalliseerden tot een
icosaëdervorm. De icosaëder, een
van de vijf platonische lichamen, is
een regelmatig veelvlak van twintig
gelijkzijdige driehoeken, met een vijf-
voudige symmetrie. Die vijfvoudige
symmetrie is nooit te zien bij normale
kri st allen.

Clusters met nog meer bolletjes na-
men een complexere, maar geome-
trisch verwante, rombische icosido-
decaëder-vorm aan (in de afbeelding
te zien).

Worden de clusters nog groter, dan
stapelen de bolletjes zich weer in het
‘normale’ patroon, bekend van ge-
wone kristallen en van stapels sinaas-
appels bij de groenteboer.

Grotere clusters stapelen
zich weer als sinaasappels
bij de groenteboer

M A A N DAG 1 SEPTEMBER 2 0 14 19N RC HANDEL SBLAD

De olifanten-
klok van
Al-Jazari (begin
13e eeuw). Een

schijf bovenop

geeft de uren

aan. De man in

groen gewaad

wijst de minuten.
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Baby ’s die pijn leden, hebben daar later geen last van
Ki n d e r g e n e e s k u n d e

Voor onderzoek naar de
gevolgen van intense pijn en
pijnstillers bij pasgeborenen
willen kinderen best even pijn
voelen in de hersenscanner.

Door Niki Korteweg

AMSTERDAM. Pasgeboren baby’s
voelen geen pijn, dachten kinderart-
sen tot ver in de jaren tachtig. Met
morfine of andere pijnstillers waren
ze niet scheutig. Ook niet bij opera-
ties. Anno 2014 weten ze gelukkig be-
ter. Maar over de latere gevolgen van
hevige pijn of hoge doses morfine bij
baby ’s is nog niet veel bekend.

„Babyratjes die hevige pijn door-
staan, of veel morfine krijgen, krijgen

op latere leeftijd vaak geheugenpro-
blemen. Hun pijngevoeligheid veran-
dert en vaak zie je celdood in het
b re i n”, vertelt arts en promovenda
Gerbrich van den Bosch (1985). „We
willen graag weten hoe dit bij mensen
zit .” Woensdag promoveert ze aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ze onderzocht de structuur en de
werking van de hersenen en de pijn-
beleving van 172 kinderen tussen acht
en negentien jaar. Een deel van hen
had vlak na de geboorte een zware
operatie ondergaan, bijvoorbeeld om
een gigantische moedervlek weg te
halen. Zij hadden intense pijn door-
staan en veel morfine gekregen. Een
andere groep had na de geboorte da-
genlang aan een hart-longmachine ge-
legen. „Dat is niet erg pijnlijk, maar ze
kregen wel hoge doses morfine zodat
ze rustig bleven liggen”, zegt Van den
Bosch. Een derde groep kinderen was

dan op een knop drukten, hield het
direct op.” De kinderen mochten al-
tijd besluiten te stoppen met het on-
derzoek, maar bijna niemand wilde
dat. Aan het einde van de testdag
vroeg Van den Bosch de kinderen al-
tijd wat ze het leukste vonden van de
hele dag. „Dat je me pijn deed met dat
blokje”, zeiden sommigen tot haar
stomme verbazing.

Van den Bosch vond geen grote ver-
schillen in pijnbeleving tussen kinde-
ren die als baby veel pijn of veel mor-
fine hadden gekregen, en leeftijdsge-
nootjes die dat niet hadden gehad.
Ook de structuur en de werking van
hun brein verschilde niet. Alleen bij
kinderen van heroïneverslaafde moe-
ders zag ze afwijkingen aan de voor-
kant van het brein. Die groep scoorde
ook slechter op geheugentests. „Het is
niet duidelijk of dit door de blootstel-
ling aan heroïne komt”, zegt Van den

Bosch. „Vaak gebruiken verslaafden
ook alcohol of andere drugs en zor-
gen ze slecht voor zichzelf.”

Het is belangrijk om te weten wat
de effecten zijn van pijn en morfine
bij pasgeboren kinderen, zegt Van
den Bosch. „Gemiddeld doorstaan
vroeggeboren patiëntjes tien tot veer-
tien pijnlijke procedures per dag. Als
was gebleken dat hoge doses morfine
op latere leeftijd schadelijke effecten
hebben, zouden we paracetamol als
pijnstiller kunnen overwegen.”

Kinderen die intense pijn hebben
gehad maar géén morfine heeft Van
den Bosch niet getest. Mensen die
voor 1990 zijn geboren, zijn inmid-
dels al minstens eind twintig. „He t
zou interessant zijn om te kijken of
mensen die toen als baby geopereerd
zijn, een andere pijnbeleving heb-
ben.” Zelf heeft ze nu eerst een ander
doel. Ze wil kinderarts worden.

al voor hun geboorte blootgesteld aan
stoffen die op morfine lijken: hun
moeders waren heroïneverslaafd. Ter
controle deden ook kinderen mee die
als baby geen pijn of pijnstilling had-
den gehad.

De kinderen die aan het onderzoek

meededen mochten eerst een half
uur oefenen in een nep-MRI-scanner.
Ook oefenden ze de pijntest die ze in
de scanner gingen doen. „Ze kregen
een blokje in hun hand, dat langzaam
heet werd, tot 46 graden Celsius. Ze
moesten aangeven wanneer ze voel-
den dat het pijn begon te doen. Als ze

Vroeggeboren baby’s
doorstaan dagelijks tien
pijnlijke procedures

Door onze redacteur

Dirk Vlasblom

ROTTERDAM. In het inleidende film-
pje speelt de Britse acteur Ben Kings-
ley een bibliothecaris die een school-
klas rondleidt. Zij moeten van hun ge-
schiedenisdocent uitzoeken welke in-
vloed de ‘Donkere Middeleeuwen’

hadden op hun eigen tijd. „Saai”,
steunt er een.

„Verre van dat”, zegt Kingsley. Hij
diept een dikke foliant op en zegt:
„Kijk maar, als je durft.” Het boek slaat
open en er komen felle lichtstralen uit
waarin oriëntaals ogende geesten
zweven. Kingsley verandert zelf in een
13de-eeuwse Turk. Hij stelt zich voor
als ‘Al-Jazari, ingenieur en uitvinder’.
Als één van de leerlingen met zijn mo-
bieltje een foto maakt, verschijnt de
geest van Ibn Al-Haytham uit Kaïro
(965-1040). Hij ziet de gsm-camera en
roept: „Zie je wel!”

„Al-Haytham ontdekte hoe onze
ogen werken”, legt Al-Jazari uit, „zijn
denkbeelden droegen uiteindelijk bij
aan de uitvinding van de fotografie.”
Op de galerij van de bibliotheek duikt
Ibn-Firnas uit Córdoba (810-887) op
die een glider maakte van latten en
zijde en zo een tijdje zweefde.

Wetenschap en techniek als een
sprookje uit Duizend-en-één-nacht.
Daar komt de tentoonstelling ‘1001 In-
ve n t i o n s ’ kort gezegd op neer. Hij
opende afgelopen weekend in het
voormalige hoofdpostkantoor in Rot-
terdam en blijft tot begin januari. De
expositie is een initiatief van de Ira-
kees-Britse ingenieur Salim Al-Has-
sani, emeritus hoogleraar werktuig-
bouw aan de universiteit van Man-
chester. Het project begon klein in
2006, groeide uit en reisde door Enge-
land, de VS en het Midden-Oosten.

Van Spanje tot China

De bezoeker maakt kennis met weten-
schappers en uitvinders uit de islami-
tische wereld, die zich in de Middel-
eeuwen uitstrekte van Spanje tot
China. Vanaf de achtste eeuw verza-
melden en vertaalden die weten-
schappers geschriften van Griekse en
Romeinse onderzoekers op alle we-
tenschapsgebieden en de techniek. Ze
combineerden die kennis met inzich-
ten en ontdekkingen uit India en
China en brachten die door eigen on-
derzoek en experimenten verder, om
ze vervolgens door te geven aan het
Europa van de Renaissance.

Al-Hassani spreekt zelf van ed ut a i n -

ment , educatief amusement. En inder-
daad, het is een aantrekkelijke uitstal-
ling, met functionerende replica’s van
ingenieuze watermolens, pompen en
klokken. Er zijn videoschermen
waarop de ‘h o o fd ro l sp e l e r s ’ na een

druk op de knop over hun ontdekkin-
gen vertellen. Pronkstuk is een drie
meter hoog model van de befaamde
olifantenklok van Al-Jazari. In de buik
van de olifant zit een watertank
waarin een schaal drijft met een gat in
de bodem. Die loopt langzaam vol en
zet zo via draden een schrijvers-
figuurtje in beweging dat met zijn pen
de minuten na het hele uur aangeeft.
Via een mechanisme van vallende ko-
gels wordt een uurwerk voortbewo-
gen en wordt de gezonken kom weer
boven water gehaald.

Astrologie en alchemie

De begeleidende teksten zijn helder
en informatief, maar soms kort door
de bocht. Bijvoorbeeld als er wat al te
snelle lijnen worden getrokken van
deze middeleeuwse wetenschap,
waarin astrologie en alchemie nog
volop bloeiden, naar de doorbraken
van de zeventiende eeuw.

Al-Hassani, vertelt hij zelf, wilde
„een correctie aanbrengen op het we-
reldwijd gebruikte lesmateriaal dat in
de wetenschapsgeschiedenis een la-
cune van wel duizend jaar laat vallen
tussen de Oudheid en de wetenschap-
pelijke revolutie in vroegmodern Eu-
ropa. Juist toen waren de wetenschap-
pers van de islamitische cultuursfeer
actief. Zij hebben die latere westerse
revolutie niet gemaakt, maar er wel
een bijdrage aan geleverd.”

Volgens Al-Hassani leidt dit conven-
tionele geschiedbeeld, dat overigens
ook wordt aangeboden op de scholen
van het Midden-Oosten en Azië, tot
een gevoel van superioriteit onder
westerse jongeren en een funest ge-
voel van minderwaardigheid bij hun
niet-westerse generatiegenoten.
„Alsof zij geen aandeel hebben in de
moderne beschaving. En wie zich bui-
tengesloten voelt, kan vervallen in ex-
tremisme. Als ze hun eigen aandeel
zien, willen ze ook uitblinken in we-
tenschap en technologie, de Nobel-
prijs winnen.” Het effect is onbewe-
zen, maar de poging kan geen kwaad.

Al-Hassani benadrukt dat hij geen
ambassadeur is van de Arabische en
moslimwereld: „Ik woon al een halve
eeuw in Manchester; dit is een Brits
project. Het idee komt van de in 1998
overleden Britse wetenschapshistori-
cus Donald Cardwell.” Al-Hassani be-
strijdt het veelgehoorde commentaar
dat hij een ‘islamitische agenda’ z ou
hebben. „De gebeurtenissen in de we-
reld van de afgelopen jaren, te begin-
nen met ‘9/1 1’, hebben dit project, dat
is bedoeld als educatief amusement,
een religieuze en politieke lading ge-
geven. Wij houden ons daar verre van.
Maar als het een wat genuanceerder
licht werpt op de islam dan nu gang-
baar is, zijn we daar niet tegen.”

I sl a m
b ra c ht
ons ooit
kenni s
Expositie Islamiti sche

wetenschappers zorgden in

de Middeleeuwen voor de

vooruitgang, laat een

educatieve tentoonstelling in

Rotterdam zien.


