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Inleiding 

Technologische ontwikkelingen en innovaties zijn een cruciaal onderdeel van de menselijke beschaving 

en hebben diepgaande gevolgen voor het moderne leven. Een uitvinding als boogschieten zorgde voor 

een revolutie in het jagen, en het wiel heeft het vervoer ingrijpend veranderd. Het gewelf veranderde op 

drastische wijze de bouwtechniek, het weefgetouw bracht een revolutie teweeg in de kledingsector en de 

uitvinding van de boekdrukkunst zorgde voor een ware transformatie van de opslag en uitwisseling van 

ideeën. De stoommachine leidde tot industriële productie, gevolgd door de democratisering van stroom 

van de elektrische motor. Vaccinaties en antibiotica brachten ingrijpende veranderingen met zich mee voor 

de gezondheid en geneeskunde. De uitvindingen van het spoor, auto's en vliegtuigen zorgden opnieuw 

voor een revolutie in de vervoersector; en de telefoon, mobiele communicatie en het internet maken het 

communiceren met elkaar zo makkelijk, dat het lijkt alsof we allemaal in één groot dorp wonen. 

Hoewel al deze technologieën de mensheid vele voordelen hebben geboden, hebben zij soms ook 

negatieve gevolgen met zich meegebracht, die de beschavingen moesten zien op te vangen. Ze verstoorden 

vaak het openbare leven en de maatschappelijke orde en veroorzaakten wanorde en schade. De menselijke 

samenleving moest leren om optimaal gebruik te maken van innovatie.  

De technologische ontwikkeling gaat vandaag de dag onverminderd en in een sneltreinvaart verder. Het 

is voor de maatschappij en de beleidsvormers uiterst belangrijk geworden om in te spelen op mogelijke 

baanbrekende innovaties, om de potentiële voordelen en schadelijke effecten in een vroeg stadium te 

analyseren en om een gezamenlijke reactie in het leven te roepen zodat de voordelen worden 

gemaximaliseerd en eventuele schade tot een minimum wordt beperkt. 

Dergelijke anticiperende reacties kunnen verschillende vormen aannemen: wetgeving tot regulering van 

technologieën (mogelijk verbod op bepaalde toepassingen); overheidsoptreden ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van technologieën of ter bevordering van de introductie ervan door normen en regelgeving; 

onderwijs- en voorlichtingsacties zodat de maatschappij meer profijt kan trekken uit de ontwikkelingen; 

en compenserende maatregelen voor die delen van de maatschappij waarvoor de nieuwe technologieën 

waarschijnlijk nadelige gevolgen zullen hebben. 

De EU-instellingen, de nationale instellingen in de lidstaten en een toenemend aantal internationale en 

mondiale beleidsinstellingen spelen een cruciale rol bij de beleidsvorming in de 21e eeuw. Het beleid van 

de EU heeft niet alleen gevolgen voor het leven van meer dan 500 miljoen Europeanen, maar is ook steeds 

meer van invloed op wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van kwesties zoals 

klimaatverandering, efficiënt gebruik en duurzaamheid van hulpbronnen, handel, gezondheidszorg, 

oplossing van regionale conflicten en bestrijding van armoede.  

Om effectiever te werk te gaan, moet het Europees Parlement vaak verder kijken dan de politieke agenda 

op korte termijn en zoeken naar ontwikkelingen op langere termijn, proactief discussies op gang brengen 

en vroegtijdig publieke beleidsbenaderingen ontwikkelen. 

Deze proactieve rol maakt op vele niveaus deel uit van de dagelijkse praktijken van het Parlement, in 

hoorzittingen georganiseerd door individuele leden en in discussies binnen fracties of commissies. Het 

STOA-panel speelt een sleutelrol in dit reflectieproces. STOA ondersteunt de werkzaamheden van de 

parlementaire commissies inzake langetermijnbeleid en voorziet, op hun verzoek, in vooruitstrevende 

onderzoeken, en signaleert op proactieve wijze technologische ontwikkelingen die een diepgaande 

maatschappelijke impact kunnen hebben en daarom op de politieke agenda moeten worden gezet. 

Het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS) van het Europees Parlement heeft 

in 2015 een studie gepubliceerd: "Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen - potentiële effecten 

en beleidsimplicaties". In elk hoofdstuk wordt een bepaalde technologie in de schijnwerpers zet, waarbij 
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ook aandacht wordt besteed aan de beloften en mogelijke negatieve gevolgen ervan alsook aan de rol die 

het Europees Parlement bij de vormgeving van deze ontwikkelingen kan en zou moeten spelen. Dit verslag 

is een voortzetting van die lijn van reflectie en presenteert tien aanvullende technologieën die steeds meer 

de aandacht van de beleidsvormers vragen.  

Er is niet geprobeerd om deze technologische ontwikkelingen in enige volgorde van belang, impact of 

urgentie te plaatsen. We hebben voor deze onderwerpen gekozen om een weerspiegeling te geven van de 

grote verscheidenheid aan onderwerpen waarop STOA zich tijdens de achtste termijn van het Parlement 

wil richten.  

Deze publicatie is niet alleen bedoeld om de aandacht te richten op deze tien bijzondere technologieën, 

maar ook om te stimuleren dat wordt nagedacht over andere technologische ontwikkelingen die zich 

misschien nog in een vroeg stadium bevinden, maar op vergelijkbare wijze op korte of op lange termijn 

een gigantische impact op ons leven kunnen hebben.  

 
Aanpak 

Voor elk thema geven we een korte presentatie van de in ontwikkeling zijnde technologische uitdagingen 

en oplossingen, de huidige staat van vooruitgang en van de mogelijke ontwikkelingspaden. Daarna kijken 

we naar hun mogelijke bedoelde of onbedoelde effecten op de bredere samenleving. In het laatste 

hoofdstuk proberen we de specifieke rol vast te stellen die het Europees Parlement als supranationale 

beleidsvormende instelling zou kunnen spelen om deze technologische verschuivingen positief te 

beïnvloeden. 
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1. Elektrische auto's 

Staan we op het punt om over te schakelen op elektrische auto's, en wat zijn de toekomstige gevolgen 

hiervan voor het klimaat, onze gezondheid en onze manier van leven? 

In de afgelopen eeuw zijn auto's een integraal 

onderdeel van onze samenleving geworden. Ze 

bieden grotere flexibiliteit en zijn veel sneller dan 

alternatieve vervoerswijzen en bovendien 

betaalbaar voor een groot deel van de bevolking. 

Sinds het begin van de massaproductie van auto's 

worden ze bijna alleen maar aangedreven door 

interne verbrandingsmotoren (ICE's). Deze motoren 

verbranden fossiele brandstoffen zoals benzine en 

diesel om de energie te leveren die nodig is om 

autowielen te laten draaien en om bijkomende taken 

uit te voeren. Auto's stoten echter veel te veel CO2 

uit in de atmosfeer, hetgeen negatieve gevolgen 

heeft voor het mondiale klimaat. Ze stoten ook te 

veel stikstofoxide (NOx) en zwevende deeltjes uit die de lucht vervuilen die we inademen, vooral in 

stedelijke gebieden. Deze kwesties zijn de voornaamste drijfveren voor de hernieuwde belangstelling in 

auto’s die rijden op elektriciteit. 

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Elektrische auto's bieden verschillende voordelen ten opzichte van ICE-auto's. Afgezien van het feit dat 

ze voor minder luchtvervuiling en CO2-emissie zorgen (als de elektriciteit niet wordt geproduceerd door 

elektriciteitscentrales die op fossiele brandstoffen draaien), bieden elektrische auto's een waaier aan 

bijkomende voordelen. Ze hebben lagere onderhoudskosten, zijn stiller op de weg en makkelijker om te 

besturen, verminderen onze afhankelijkheid van geïmporteerde energie, kunnen een positieve impact 

hebben op onze internationale betalingsbalans, en kunnen wellicht zelfs bijdragen aan het beperken van 

internationale conflicten op het gebied van natuurlijke hulpbronnen.  

Helaas hangt er aan de productie van elektrische auto's nog steeds een hoger kostenplaatje dan aan de 

productie van ICE-auto's (bovendien is de productie van elektrische auto's koolstofintensiever).  

Tegelijkertijd bieden elektrische auto's slechts een beperkt bereik, momenteel ongeveer een afstand van 

300 km tussen de oplaadbeurten, en het opladen van de accu neemt meer tijd in beslag dan het bijvullen 

van een tank met benzine.  

In het licht van deze uitdagingen hebben verschillende lidstaten subsidies geïntroduceerd ter 

ondersteuning van de oprichting van een markt voor elektrische auto's. Deze subsidies moeten helpen om 

de productie- en verkoopvolumes op te voeren waardoor de kosten uiteindelijk kunnen worden verlaagd. 

Er worden tegelijkertijd intensieve inspanningen geleverd om de accutechnologie verder te ontwikkelen, 

met het oog op de productie van goedkopere, krachtigere en lichtere accu's, teneinde de prijs van de 

voertuigen te verlagen en hun bereik te verhogen.  

Terwijl het een realistische optie lijkt dat we op een dag in staat zijn om elektrische auto's te produceren 

die de relatief lage kosten en het grote bereik van de ICE-auto kunnen evenaren, kunnen onze 

veranderende levensstijlen en mobiele behoeften impliceren dat een dergelijk scenario niet nodig of 

wenselijk is. De auto die we in de toekomst willen rijden, ziet er misschien wel heel anders uit dan de 

auto's die momenteel worden geproduceerd.  

© Nerthuz / Shutterstock.com 

http://www.energy.gov/eere/energybasics/articles/internal-combustion-engine-basics
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.greencarcongress.com/2011/06/lowcvp-20110608.html
http://www.pocket-lint.com/news/130380-future-batteries-coming-soon-charge-in-seconds-last-months-and-power-over-the-air
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Tegenwoordig zijn nog steeds veel mensen in het bezit van een eigen auto – meestal slechts één – en 

daarom moet die ene auto geschikt zijn voor iedere rijsituatie: de auto moet zowel vlug een grote snelheid 

krijgen tijdens het starten alsook aerodynamisch zijn bij hoge snelheden; de auto moet genoeg zitplaatsen 

hebben voor weekenduitstapjes met het hele gezin, over genoeg ruimte beschikken om meubels op te 

halen in grote discountwinkels, airconditioning hebben voor de zomer, stoelverwarming hebben voor de 

winter, beschikken over stereoapparatuur en over een grote tank voor langere reizen, alsook beschikken 

over een start-stopsysteem voor stop-startsituaties in het stadsverkeer. Dit heeft als resultaat dat de 

hedendaagse "multifunctionele" auto's uitzonderlijk zwaar zijn en dientengevolge een inefficiënt 

brandstofverbruik hebben. Dit probleem speelt ook enorm bij elektrische auto's, waarvan de accu's het 

gewicht van de auto vaak met 33 % verhogen. Ironisch gezien betekent dit dat een groot deel van de 

opgeslagen energie in de accu's simpelweg nodig is om het steeds zwaarder wordende accupack te 

accelereren. 

De jongere generatie neemt echter steeds meer afstand van het traditionele model van een enkele 

"persoonlijke" auto en gaat over op het carsharingmodel. Bovendien hoeven de individuele voertuigen 

niet zo multifunctioneel te zijn als de particuliere auto's omdat carsharingbedrijven hun klanten een ruime 

keuze aan uiteenlopende auto's bieden. Ze kunnen daarentegen veelzijdiger en veel lichter zijn en 

voornamelijk kortere rijafstanden bieden, waarvoor lichtere batterijen nodig zijn waardoor de efficiëntie 

aanzienlijk wordt verbeterd.  

Wanneer stadsbewoners steeds meer gebruik gaan maken van carsharing, zullen alleen nog 

voorstadsgezinnen met koopwoningen over een eigen auto beschikken. Deze gezinnen produceren 

trouwens steeds vaker hun eigen elektriciteit door middel van fotovoltaïsche (PV) daksystemen. 

Dergelijke PV-systemen worden aangevuld met accusystemen, die de energie opslaan die oeverdag wordt 

geproduceerd en 's avonds beschikbaar wordt. Voor deze gezinnen wordt het waarschijnlijk overbodig 

om grotere accusystemen in hun huizen en in hun auto's te hebben. In plaats daarvan zal maximale 

efficiëntie misschien inhouden dat een minimumaantal accu's permanent in de auto wordt geïnstalleerd 

(om in de behoeften van het dagelijks woon-werkverkeer te voorzien). De andere accu's kunnen thuis 

worden gelaten, worden aangesloten op het PV-systeem en alleen dan in de auto worden geplugd als er 

een sporadische weekend- of vakantiereis is gepland.   

De elektriciteitsprijs heeft een grote impact op de aantrekkelijkheid van elektrische auto's. In het 

allerslechtste geval kunnen duizenden elektrische auto's die tegelijkertijd worden opgeladen, het 

elektriciteitsnet verder onder druk zetten en instabiliteit veroorzaken, waardoor er aanvullende 

investeringen nodig zullen zijn voor ons elektriciteitsnetwerk. Anderzijds, in verband met slimme 

netwerken, zouden elektrische auto's die gebruikmaken van excessieve elektriciteitsvoorziening door op 

bepaalde momenten op te laden, kunnen profiteren van bijzonder lage elektriciteitskosten en het netwerk 

helpen te stabiliseren. 

Anticiperende beleidsvorming 

Er is brede overeenstemming omtrent het feit dat een succesvolle overschakeling naar e-mobiliteit zal 

afhangen van publieke actie, stimuleringsmaatregelen en ondersteunende programma's. De aandacht gaat 

momenteel uit naar het stimuleren van de huidige autobezitters om over te schakelen naar elektrische 

voertuigen, en het bouwen van oplaadinfrastructuren waardoor consumenten hun elektrische auto's op 

bijna dezelfde manier kunnen gebruiken als hun huidige ICE-auto's.  

Het zou echter beter zijn dat anticiperende beleidsvorming zich richt op het bevorderen van de 

ontwikkeling van auto's die wij in de toekomst willen rijden, voor de nieuwe generatie die misschien 

steeds meer afhankelijk zal zijn van carsharingalternatieven. Het is wellicht logischer om voorrang te 

geven aan de ontwikkeling van lichte elektrische auto's voor carsharingdiensten, dan subsidies te geven 

https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/28/end-of-the-car-age-how-cities-outgrew-the-automobile
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voor de ontwikkeling van zware elektrische auto's voor particuliere gebruikers die de prestaties van hun 

huidige voertuigen willen evenaren.  

We zullen ook moeten nagaan hoe e-mobiliteit het best kan worden geïntegreerd in onze manier van leven 

over 20 jaar, wanneer er meer huizen over PV-systemen en accuopslagsystemen beschikken. Onze 

veranderingen in mobiliteit zullen bovendien niet alleen worden aangestuurd door het doel om CO2-

emissie en andere vervuilende uitstoot te verminderen, maar ook door de toenemende files die worden 

veroorzaakt door particuliere auto's in stedelijke gebieden. Als we onze steden leefbaar willen houden in 

de toekomst, zal het noodzakelijk zijn om een nieuwe impuls te geven aan oplossingen voor het openbaar 

vervoer. Met betrekking tot de ontwikkeling van elektrische auto's voor de toekomst, kan het daarom goed 

zijn om in te spelen op deze ontwikkeling en te focussen op voertuigen die een aanvulling zijn op 

openbaarvervoersoplossingen en geen concurrenten hiervan zijn.  

Tot slot zijn publieke acties ter bevordering van e-mobiliteit misschien het meest doeltreffend wanneer ze 

nauw worden afgestemd op parallelle inspanningen om nieuwe manieren van mobiliteit in het leven te 

roepen en nieuwe manieren te vinden voor het produceren en distribueren van onze elektriciteit. 
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2. Intelligente stadsvervoerssystemen 

Hoe kan de informatietechnologie bijdragen aan de vermindering van de verkeersopstoppingen in onze 

steeds drukker wordende verstopte stedelijke gebieden? 

Meer dan 70 % van alle Europeanen woont in 

steden en naarmate dit percentage verder 

toeneemt, raken steden steeds meer verstopt. 

Inwoners hebben in toenemende mate last van 

de steeds slechtere luchtkwaliteit en 

toenemende geluidsoverlast, waardoor de 

steden steeds minder leefbaar worden. 

Door de recente discussie omtrent auto-

emissies is het probleem van luchtvervuiling 

dat wordt veroorzaakt door particulier 

autoverkeer sterk in de aandacht komen te 

staan. Er is aangetoond dat de inspanningen om 

de luchtvervuiling in Europa terug te dringen 

door middel van striktere emissievoorschriften weinig resultaat heeft opgeleverd. Er is enige 

gerechtvaardigde hoop dat een overschakeling van benzine- naar elektrische voertuigen een aanzienlijke 

impact zal hebben op de mate van vervuiling, maar de introductie van elektrische auto's zal nog jaren op 

zich laten wachten en de overschakeling naar elektrische voertuigen alleen is niet voldoende om het hoofd 

te bieden aan het steeds groter wordende fileprobleem.  

In de afgelopen jaren is er daarom sprake van een hernieuwde interesse in de mogelijkheden van 

intelligente vervoerssystemen (ITS). 

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Er zijn momenteel veel initiatieven aan de gang om te onderzoeken hoe intelligente vervoerssystemen 

ervoor kunnen zorgen dat het verkeer vlotter en efficiënter verloopt. Er ontstaan veel mogelijkheden door 

het feit dat auto's alsmaar intelligenter worden en steeds vaker met hun directe omgeving communiceren. 

Nu al kunnen auto's hun snelheid aanpassen aan de auto die voor hun rijdt, en door de toekomstige 

interactie met intelligente verkeersborden zullen de vertragingen en het benzineverbruik afnemen. Auto's 

kunnen straks van tevoren een parkeerplek reserveren op de plaats van bestemming. Vandaag de dag 

kunnen satellietnavigatiesystemen routes optimaliseren waarbij rekening wordt gehouden met de actuele 

verkeerssituatie. In de toekomst zullen deze systemen zelfs via een centrale computer met elkaar kunnen 

communiceren om het algemene aantal routes te optimaliseren die alle voertuigen zouden moeten nemen 

zodat situaties worden vermeden waarbij te veel automobilisten tegelijk naar de schijnbaar snellere route 

rondom een knelpunt switchen.  

Deze technologische opties zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de huidige verkeersniveaus 

doeltreffender worden beheerd. De vraag is echter of dit daadwerkelijk zal resulteren in minder files in de 

stedelijke gebieden, of dat een betere verkeersdoorstroming wordt tegengewerkt omdat hierdoor zelfs 

meer gebruikers worden aangemoedigd om met hun eigen auto naar het werk te gaan. 

Door ervoor te zorgen dat het particuliere passagiersvervoer de stadscentra vlotter kan bereiken, werken 

we een parkeerproblematiek in de hand. Het heeft dus weinig zin om het verkeer vlotter te maken, als het 

steeds moeilijker wordt om een parkeerplaats te vinden. 

© Fuyu liu / Shutterstock.com 

http://www.civitas.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-ii.pdf
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Anticiperende beleidsvorming 

Om verkeersopstoppingen in stedelijke gebieden te verhelpen, is het niet voldoende om alleen maar voor 

een betere verkeersdoorstroming op afzonderlijke kruispunten te zorgen. Er is een grondigere 

herbeoordeling nodig van de wijze waarop we in de toekomst in onze mobiliteitsbehoeften willen 

voorzien, hoe we gebruik willen maken van openbare ruimten en hoe we ons leven in de stad willen 

organiseren. 

We zouden ons eventueel kunnen richten op een intelligent verkeerssysteem; een systeem waarbij absolute 

prioriteit wordt gegeven aan aan de grond gebonden openbaar vervoer, zoals bussen of trams. 

Verkeersborden langs wegen die door het openbaar vervoer worden gebruikt, kunnen zodanig worden 

geprogrammeerd dat bussen nooit hoeven te stoppen voor een rood verkeerslicht of voor auto's die de 

weg blokkeren. Een groot nadeel van de hedendaagse openbare busdiensten is dat hun effectieve 

rijsnelheid in stedelijke gebieden zelden meer dan 15 km/h is, en dat ze nog langzamer rijden dan 

particuliere auto's omdat ze voortdurend bij bushaltes moeten stoppen.  

Door de invoering van intelligente vervoerssystemen kunnen we deze situatie drastisch veranderen, en 

misschien zelfs de effectieve rijsnelheid van bussen verdubbelen, hetgeen betekent dat hetzelfde aantal 

bussen en chauffeurs twee keer zoveel passagiers kunnen vervoeren.  

Met andere woorden: de meest effectieve manier om het passagiersverkeer sneller en brandstofefficiënter 

te maken, is wellicht een investering in de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Naast de snelheid 

van het openbaar vervoer is de prijs ook in belangrijke mate van invloed op de vervoerskeuzen van 

personen. Veel mensen vinden de prijs van een enkele reis te duur voor sporadisch gebruik, of ze vinden 

de tariefstructuren te verwarrend. De openbaarvervoersautoriteiten focussen zich vandaag de dag 

misschien te veel op de verkoop en controle van kaartjes met hightechtoegangscontrolesystemen, in plaats 

van op het daadwerkelijke vervoer van hun passagiers. Het is vanuit macro-economisch oogpunt onzin 

dat een buschauffeur een minuut bij een bushalte moet stoppen om een enkele rit van 2 EUR te verkopen, 

terwijl er 60 passagiers achterin de bus wachten.  

Indien efficiënt openbaar vervoer als een publieke noodzaak wordt beschouwd, moeten we misschien 

grondiger gaan nadenken over wie ervoor zou moeten betalen en hoe. Men zou simpelweg kunnen 

overwegen om over te stappen naar gratis openbaar vervoer, net zoals we decennia geleden zijn 

overgeschakeld naar gratis openbaar onderwijs. Tegelijkertijd moeten we gaan heroverwegen of steden 

hun inwoners nog steeds gratis parkeerplaatsen langs de weg moeten aanbieden. Door bewoners te laten 

betalen voor het parkeren langs de weg, komen er middelen vrij waarmee het openbaar vervoer voor 

iedereen gratis kan worden gemaakt. Door het parkeren van particuliere auto's op openbare wegen te 

ontmoedigen, kan ook meer openbare ruimte worden vrijgemaakt voor vlottere 

openbarevervoersdiensten. In plaats van steeds geavanceerdere machines te gebruiken voor de verkoop 

en controle van kaartjes voor mensen die naar de stad reizen per bus, zouden we al deze technische snufjes 

kunnen gebruiken om systemen te installeren die automobilisten controleren en laten betalen als ze in 

particuliere auto's naar steden reizen. Hierdoor komt extra geld vrij waarmee het openbaar vervoer kan 

worden verbeterd.  

Naast de focus op de technische infrastructuur zijn er ook opties op gebruikersniveau die ons 

transportsysteem intelligenter zouden kunnen maken. Op dit moment vullen pendelaars dagelijks de 

wegen en vaak leggen ze min of meer dezelfde routes af in afzonderlijke auto's. Door ITS-systemen, die 

de spontane identificatie van opties voor carpooling makkelijker maken, kan de noodzaak voor het 

gebruik van afzonderlijke auto's in de meeste gevallen afnemen. 

Er zijn dus vele opties die ons verkeerssysteem intelligenter kunnen maken. De moderne 

informatietechnologie biedt op dit gebied enorm veel mogelijkheden, maar er is menselijke inventiviteit 

en verbeeldingskracht nodig om dit potentieel ten volle te benutten.  

http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-03/verkehrspolitik-auto-stadt-carsharing-oeffentlicher-nahverkehr
http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-03/verkehrspolitik-auto-stadt-carsharing-oeffentlicher-nahverkehr
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3. Maglev-vervoer 

Binnenkort zal op magnetische levitatie gebaseerd vervoer waarschijnlijk niet meer uit ons leven weg te 

denken zijn. Dit is een vervoerswijze waarmee sneller, veiliger en energie-efficiënter kan worden gereisd. 

Indien langere afstanden sneller en schoner kunnen worden afgelegd, zou deze vorm van vervoer dan van 

invloed kunnen zijn op onze woonplaatskeuze? 

De technologie maakt de weg vrij voor nieuwe 

manieren van vervoer. Sommige zijn de 

slimmere versies van de traditionele voertuigen 

(bijv. autonome voertuigen). Andere zijn eerst 

bedacht in de sciencefictionwereld (bijv. 

hoverboards). Weer andere zijn ontstaan door 

innovatie (bijv. zweeftreinen).  

Hoverboards zijn zwevende boards waarop 

iemand zich staand al "vliegend" en op korte 

afstand van de grond kan verplaatsen. De eerste 

gebruikers krijgen nu het zweven door binnen- 

en buitenruimten al onder de knie. 

Magneetzweeftreinen kunnen snelheden 

bereiken van meer dan 500 km/h door de wrijving tussen de treinwagons en de spoorlijn op te heffen. In 

China en Zuid-Korea zijn al commerciële magneetzweeftreinen in gebruik, en in Japan is momenteel een 

hogesnelheidsmaglevlijn in aanleg. In de EU is in het verleden overwogen dergelijke treinen te laten rijden 

in Duitsland, Italië en in het Verenigd Koninkrijk, momenteel is er echter alleen maar sprake van 

hernieuwde belangstelling in het project in Italië. 

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

De zwevende hoverboards en zweeftreinen maken gebruik van de techniek magnetische levitatie ofwel 

"maglev". Het is gebaseerd op de totstandbrenging van tegenovergestelde magneetvelden die elkaar 

afstoten om de zwaartekracht tegen te gaan, waardoor de magnetische voorwerpen van de grond worden 

opgeheven. Maglev wordt toegepast in vervoerswijzen van allerlei soorten en omvang, van individuele 

hoverboards tot hogesnelheids- of kogeltreinen.  

De huidige hoverboards vereisen nog steeds speciale koperen vloeren. Er wordt nog steeds gewerkt aan 

verbeteringen zodat ze over beton of water kunnen zweven. Het eerste prototype is in 2015 gepresenteerd 

en sindsdien zijn er helaas geen verdere mededelingen gedaan. 

De eerste commerciële zweeftrein verbindt het internationale vliegveld Shanghai Pudong met de rand van 

de stad Shanghai, en sluit aan op het metronetwerk van Shanghai. De dienst werd in 2003 gelanceerd en 

bood snelheden hoger dan 500 km/h aan. Naar verwachting zullen zweeftreinen tegen 2027 worden 

ingezet in Japan voor de route tussen Tokyo en Nagoya (286 km), en tegen 2045 voor de route naar Osaka 

(410 km), waarbij snelheden zullen worden gehaald van 500 km/h. Naar verwachting zal deze technologie 

in de toekomst verder evolueren tot de hyperloop – een reizende capsule die zich met hoge snelheid in 

een gemagnetiseerde buis voortbeweegt. Een voorgestelde route voor de hyperloop zou in de toekomst 

Los Angeles kunnen verbinden met de San Francisco Bay Area. 

Op de lange duur bieden maglev-treinen het vooruitzicht om sneller te reizen dan met de conventionele 

treinen en zonder de nadelige gevolgen van de luchtvaart (geluidsoverlast en vervuiling), waarbij grote 

stedelijke gebieden over afstanden van enkele honderden kilometers met elkaar worden verbonden.  

© Bogna / Shutterstock.com 
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http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=132454
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Afgezien van het feit dat het een handig vervoermiddel is, kan de introductie van de maglev-trein ook 

onze perceptie van afstanden veranderen. Omdat we met deze techniek langere afstanden in een kortere 

tijd kunnen afleggen, zou het goed mogelijk zijn dat de bevolking zich binnen en buiten de stadsgrenzen 

wijder gaat verspreiden. Zweeftreinen kunnen onze hoofdsteden met kleinere steden verbinden, wat zal 

leiden tot een heropleving van de kleinere steden met maglev-stations.  

Omdat maglev-treinen een specifieke infrastructuur vereisen, zal het Europese transportbeleid in 

heroverweging moeten worden genomen. Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) is een EU-

programma dat onder andere op zoek is naar een manier om spoorweginfrastructuur te financieren, met 

het oog op de aanleg van een uitgebreid netwerk in de hele Unie. Het richt zich op knelpunten, 

grensoverschrijdende en multimodale infrastructuren (verbinding van spoorwegen met havens en 

snelwegen). Aangezien het netwerk is gebaseerd op traditionele treinsporen, zal maglev voor een 

grondige revisie van het netwerk zorgen. 

Hoverboards zijn daarentegen nog een relatief nieuwe technologie, maar kunnen uiteindelijk de manier 

waarop mensen en goederen zich op korte afstand voortbewegen ingrijpend veranderen, een sneller 

alternatief bieden voor lopen, rijden, of het openbaar vervoer, alsook een efficiëntere manier bieden om 

goederen in fabrieken te verplaatsen. 

In het beginstadium zullen de maglev-hoverboards de ruimte met voetgangers moeten gaan delen. Maar 

naarmate de technologie beter wordt, kunnen hoverboards grotere zweefafstanden bereiken op hogere 

snelheden. Dan zal het ook mogelijk zijn om speciale wegen voor hoverboards aan te leggen zodat 

voetgangers en gebruikers van hoverboards zich makkelijk naast elkaar in openbare ruimten kunnen 

bewegen. 

Maglev-technologie kan in de nabije toekomst echter ook worden gebruikt voor compleet andere 

toepassingsgebieden. In het kader van het door de EU gefinancierde GABRIEL-programma (FP7-

financieringsprogramma voor de periode 2007-2013) wordt onderzocht of het haalbaar is om de maglev-

technologie ook te gebruiken bij het landen en opstijgen van vliegtuigen, hetgeen kan leiden tot een 

vermindering van het energieverbruik, de kosten en de geluidsoverlast. 

Anticiperende beleidsvorming 

Het feit dat maglev een specifieke ruimte en infrastructuur nodig heeft, gescheiden van het huidige wegen- 

en spoorwegennet, vormt een van de grootste struikelblokken voor de introductie van maglev-vervoer.  

Commerciële maglev-treinen rijden momenteel alleen in China en Zuid-Korea, maar zullen over ongeveer 

tien jaar wellicht ook in Japan gaan rijden. De EU zal moeten evalueren of ze betrokken wil blijven bij deze 

opkomende technologie, door het ondersteunen van de ontwikkeling van de eerste commerciële 

toepassingen in geselecteerde locaties, bijvoorbeeld door middel van het financieringsprogramma van 

TEN-V. Op de lange duur ligt het grootste potentieel van de maglev-treinen naar alle waarschijnlijkheid 

in het verbinden van stedelijke gebieden in heel Europa. De EU kan een doorslaggevende rol spelen bij 

het creëren van de juiste voorwaarden om dergelijke transnationale verbindingen werkelijkheid te laten 

worden. 

  

http://www.gabriel-project.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/58048_en.html
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4. Hout  

Kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan de heropleving van het gebruik van hout als een bron voor 

biomassa en bouwmateriaal, en een leidende rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering? 

Hout wordt al duizenden jaren gebruikt in de 

menselijke beschaving. Het speelt een sleutelrol 

op het gebied van brandstof en bouwmateriaal, 

alsook met betrekking tot de productie van 

meubels, machines, vervoer en alledaagse 

voorwerpen.  

De druk om meer land te gebruiken voor de 

landbouw, en het eeuwenlange gebruik van hout 

voor de scheepsbouw, of als brandstof, hebben de 

bosbedekking op aarde drastisch doen afnemen, 

nog voordat de klimaatverandering een issue 

werd. Tegelijkertijd is in de afgelopen eeuwen en 

in de meeste delen van de wereld hout grotendeels vervangen als bouwmateriaal door beton en staal, en 

als brandstof door fossiele koolwaterstofbronnen. 

Het recente debat over klimaatverandering als gevolg van de stijgende CO2-waarden en andere 

broeikasgassen, heeft echter gezorgd voor nieuwe interesse in hout als basismateriaal voor de productie 

van biomassa voor hernieuwbare energieproductie, of als een bouwmateriaal, aangezien dit een positief 

effect heeft op de CO2-balans in de atmosfeer.  

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Hoewel de transportsector geleidelijk overgaat van verbrandingsmotoren naar elektrisch vermogen, 

vooral voor korteafstandsvervoer, kunnen we ervan uitgaan dat bepaalde delen van de transportsector 

waar de op koolwaterstof gebaseerde voortstuwingssystemen de meest voordelige optie blijven, bijv. het 

zeevervoer en de luchtvaart, altijd zullen blijven staan.  

In de huidige inspanningen om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, kan hout 

een belangrijke rol spelen, niet alleen als een vervanging voor steenkool in elektriciteitscentrales, maar ook 

als basismateriaal voor de productie van vloeibare of gasvormige brandstoffen voor transportdoeleinden. 

In de bouwsector kan de vervanging van staal en beton door hout veelzeggende gevolgen hebben voor de 

koolstofbalans. Terwijl de productie van staal en beton momenteel resulteert in grote hoeveelheden CO2 

die worden uitgestoten in de atmosfeer, zal het verschuiven naar een op hout gebaseerde bouwindustrie 

resulteren in een grootschalige afvang van atmosferische koolstof door bomen en de erop volgende opslag 

van deze koolstof in onze bouwconstructies. Hout wordt ook steeds vaker herontdekt als bouwmateriaal 

voor grote woongebouwen of voor industriële bouw. Studies tonen aan dat een meer wijdverspreid 

gebruik van hout een nettokoolstofafvangeffect kan hebben dat de helft van de huidige op transport 

gebaseerde CO2-uitstoot kan compenseren. Als bouwmateriaal heeft hout ook veel voordelen, zoals 

warmte- en geluidsisolatie en vochtregulering, hetgeen een positieve impact zou hebben op de bewoners 

van de gebouwen.  

De bevordering van hernieuwbare energie voor elektriciteitsproductie heeft in de afgelopen jaren gezorgd 

voor de bouw van vele grootschalige houtgestookte energiecentrales. De koolstofvoetafdruk hiervan is 

echter in sterke mate afhankelijk van de gebruikte houtsoorten. Doch om efficiënt te zijn, moeten deze 

© Kropotov / Shutterstock.com 

 

http://www.rethinkwood.com/sites/default/files/Multi-Story-Wood-Construction.pdf
http://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/produkte-aus-holz/uid-46985034-b69e-11e4-a0ac-902b34544d94
https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2013/02/07/biomass-breathing-new-life-into-coal-plants/#499511751edd
http://www.sciencemag.org/news/2017/01/wood-green-source-energy-scientists-are-divided


Afdeling Wetenschappelijke Toekomstverkenningen (STOA) 

14 

centrales groot zijn. Dit kan echter tot problemen leiden omdat het niet altijd makkelijk is om in de directe 

omgeving genoeg hout te kunnen vinden om de centrales draaiende te houden. Als hout over langere 

afstanden naar deze centrales moet worden getransporteerd, zullen de milieueffecten van deze 

houtverbrandende faciliteiten veel minder positief uitvallen. 

Tegelijkertijd hebben de stijgende kosten van fossiele brandstoffen geleid tot hernieuwde interesse in het 

gebruik van hout voor huisverwarming. Het gebruik van onvoldoende gedroogd hout in onvoldoende 

aangepaste open haarden kan zowel binnen- als buitenshuis een grote bron van luchtvervuiling vormen. 

Als we hout willen exploiteren om een positieve bijdrage te leveren aan de milieugevolgen van 

elektriciteits- en warmteproductie, moeten we de manier waarop we hout verzamelen en gebruiken in 

gedecentraliseerde elektriciteitscentrales optimaliseren en/of de warmte distribueren door middel van 

stadsverwarmingssystemen, in plaats van een grote hoeveelheid open haarden. 

Door een hernieuwde interesse in hout als een primair materiaal en duurzame energiebron zal 

waarschijnlijk druk worden uitgeoefend om van minder productieve landbouwgrond weer bossen te 

maken. Dit zal moeten worden gecompenseerd door de productiviteit van het overige land te verhogen, 

of door voedselverspilling te beperken. 

Terwijl Noord-Europa al over een relatief dichtbebost gebied beschikt, kan een hernieuwde belangstelling 

voor hout samen met een sterke wil om te herbebossen, grote impact hebben in Zuid-Europa en Noord-

Afrika, waar men al sinds het begin van de menselijke beschaving met een afname van het bosbestand te 

maken heeft.  

Diverse projecten op het gebied van herbebossing in de afgelopen decennia hebben aangetoond dat de 

expansie van het woestijngebied van de Sahara succesvol kan worden teruggedraaid. Deze initiatieven 

zijn tot nu toe echter regionaal beperkt. Een nieuwe, groot opgezette en gecoördineerde campagne in heel 

Zuid-Europa en Noord-Afrika om al het beschikbare land te herbebossen, zou aanzienlijke gevolgen 

kunnen hebben voor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Tegelijkertijd zou het kunnen leiden tot een 

regionale klimaatsverandering, van de huidige droge en warme weersomstandigheden tot een vochtiger 

en gematigder klimaat, zoals we dat vinden op deze breedtegraden in andere delen van de wereld.  Voor 

een relatief laag bedrag, ongeveer tientallen miljarden euro's, kan herbebossing miljoenen banen scheppen 

en als katalysator werken voor de ontwikkeling van een nieuwe op hout gebaseerde duurzame economie 

in het bredere Middellandse Zeegebied.   

Anticiperende beleidsvorming 

In tegenstelling tot landbouwgewassen, vereist de kweek van bomen en de aanleg van bossen een 

langeretermijnvisie en -benadering. Verder zullen campagnes voor herbebossing alleen succesvol zijn op 

de lange duur als er gelijktijdig een nieuwe op hout gebaseerde economische sector wordt ontwikkeld. 

Beleidsvorming kan op verschillende niveaus een doorslaggevende rol spelen. Voor een 

herbebossingscampagne is aanvankelijk overheidsgeld nodig. Bovendien moeten er informatie- en 

communicatiecampagnes op touw worden gezet om de deelneming van de plaatselijke bevolking te 

garanderen. De steun van de bevolking kan verder worden aangemoedigd door het organiseren van een 

systematische overdracht van technologie waarmee de groeiende bossen beter kunnen worden gebruikt.  

Een breder gebruik van hout als bouwmateriaal in de bouwindustrie vereist dat bouwvoorschriften snel 

worden bijgewerkt aangezien de houttechnologie evolueert.  

Een breder gebruik van hout als biomassa voor de productie van duurzame energie kan profiteren van 

een efficiënter systeem waarbij beschikbaar houtbronnen lokaal worden verzameld, terwijl individuele 

huishoudens moeten worden ontmoedigd om hout te verbranden voor kook- of verwarmingsdoeleinden.  

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/23/london-pollution-high-alert-cold-air-traffic-wood-burning
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/news/forest/reforestation-the-easiest.html
https://www.theguardian.com/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification
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Met het oog op de groeiende wereldbevolking zou het problematisch zijn om de gebieden uit te breiden 

die zijn gereserveerd voor de aanleg van bossen. Dit zou namelijk ten koste gaan van landbouwgrond die 

wordt gebruikt voor de productie van voedsel. In plaats daarvan zou de nadruk op gebieden moeten 

worden gelegd die niet geschikt zijn voor landbouwproductie, zoals dorre gebieden. Openbare 

onderzoeksprogramma's kunnen boomsoorten optimaliseren die in deze minder gunstige gebieden 

kunnen worden gekweekt, en via satelliettechnologie kan worden geholpen bij de monitoring van 

herbebossingsprogramma's en kan ervoor worden gezorgd dat hun impact op het regionale en mondiale 

klimaat wordt verbeterd. 
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5. Precisielandbouw 

Kan de introductie van precisielandbouw in Europa de weerbaarheid van voedsel bevorderen, terwijl 

tegelijkertijd duurzaamheid en banen worden gewaarborgd en de grote diversiteit in de landbouw in de 

hele EU in acht wordt genomen? 

Precisielandbouw of precisieteelt, is het gebruik 

van technologie om de verhouding tussen 

landbouwproductie (meestal voedsel) en de 

landbouwinput (land, energie, water, meststoffen, 

bestrijdingsmiddelen enz.) te verbeteren. Er wordt 

gebruikgemaakt van sensoren om nauwkeurig (in 

afstand of tijd) de behoeften van gewassen of vee in 

kaart te brengen, zodat vervolgens gericht kan 

worden ingegrepen om de productiviteit van alle 

planten en dieren te maximaliseren, terwijl de 

verspilling van middelen wordt geminimaliseerd. 

De komende decennia zullen deze technologieën 

een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling 

van de landbouw. Precisielandbouw kan bijdragen om in de voedselbehoeften van de groeiende 

wereldbevolking te voorzien, zelfs als de opbrengst laag is en de landbouwgrond slinkt. Precisielandbouw 

biedt reeds technologieën die zorgen voor meer landbouwproductie met minder input. Sensorgebaseerde 

monitoringsystemen leiden bijvoorbeeld tot betere opbrengstprognoses en voorzien landbouwers van 

betere informatie en waarschuwen hen op tijd in verband met de status van gewassen. Precisielandbouw 

zou bovendien de negatieve gevolgen van de landbouwsector voor het milieu kunnen verkleinen. Volgens 

Eurostat is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 10 % van de broeikasgasemissies in de EU. 

Daarnaast is er grote bezorgdheid over het overmatige gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, 

alsmede over bodemerosie. Precisielandbouw zou enorm kunnen helpen bij het oplossen van deze 

problemen.  

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

De belangrijkste belofte van precisielandbouw is dat het de productie van meer voedsel mogelijk maakt 

met minder inputs zoals meststoffen en bestrijdingsmiddelen, hetgeen de landbouw productiever en 

duurzamer maakt. Zoals wordt benadrukt in een recente STOA-studie, kan het ook een actieve bijdrage 

leveren aan de voedselzekerheid en –veiligheid. Het kan voornamelijk uit de volgende benaderingen 

bestaan: 

 Geautomatiseerde besturingssystemen, die het gebruik van landbouwmachines op het veld kunnen 

verbeteren, in combinatie met geavanceerde technieken op het gebied van geomapping die gegevens 

over de bodemeigenschappen en de hoeveelheden voedingsstoffen voor bepaalde velden verzamelen 

en leveren.  

 Remote sensing, waarmee gegevens op afstand kunnen worden verzameld om de gezondheid van de 

bodem en de gewassen te controleren, via de meting van verschillende parameters zoals vocht, 

voedingsstoffen, verdichting en ziekten bij gewassen. Thermische, optische, mechanische en 

chemische metingen door sensoren worden gebruikt om het volgende vast te stellen: de hoeveelheid 

gewasbiomassa, stress bij planten, schadelijke organismen, ziekten, bodemeigenschappen, 

klimatologische omstandigheden en het gedrag van dieren. 

 Gespecialiseerde agrarische robots zullen in de toekomst in staat zijn om bodemverdichting door het 

gebruik van zware machines tot een minimum te beperken. Er kan ook worden overwogen om 
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zwermrobots te gebruiken – groepen van simpele maar multifunctionele robots die op gedistribueerde 

en gedecentraliseerde wijze kunnen worden gecoördineerd, op basis van de vereiste taken. Deze 

machines zouden lichter zijn en grijpen alleen in waar nodig, en verblijven permanent in de velden. 

Precisielandbouw kan aanzet geven tot maatschappelijke veranderingen. Het kan de huidige perceptie 

van de landbouw als een laaggeschoolde economische sector veranderen, en de aantrekkelijkheid ervan 

vergroten voor de jonge generatie. Om de kloof tussen stedelijke en plattelandsgebieden te dichten, moet 

er in plattelandsgebieden enorm worden geïnvesteerd in draadloze technologieën. Precisielandbouw zou 

er zodoende voor kunnen zorgen dat de exodus van de plattelands- naar de stadsgebieden een halt wordt 

toegeroepen, aangezien enkele van de belangrijkste redenen voor het verhuizen naar de stad – de 

beschikbaarheid van bijstand, producten en diensten – verdwijnen.  

De algemene vooronderstelling dat de globalisering onze economieën heeft veranderd in 

kenniseconomieën geldt ook voor de landbouw. Voor de grootschalige introductie van precisielandbouw 

moeten nieuwe vaardigheden worden verworven. Precisielandbouw vereist immers verschillende soorten 

vaardigheden, zoals technologische, milieu- en bestuurlijke vaardigheden. Jonge landbouwers moeten 

worden uitgerust met de juiste mix van functiespecifieke en overkoepelende kernvaardigheden om in de 

precisielandbouw te kunnen werken. Dit kan er ook toe leiden dat het beroep van landbouwer 

aantrekkelijker wordt onder jonge mensen. Bovendien kunnen technologieën op het gebied van 

precisielandbouw het opleidingsniveau in plattelandsgebieden een enorme boost geven. 

Precisielandbouw kan ook een uiterlijke verandering met zich meebrengen voor het hedendaagse 

platteland.  Door het gebruik van intelligentere technologie zijn er minder grote, monotone velden nodig 

die het landschap domineren. Dit schept dan mogelijkheden voor een gevarieerder landschap van velden, 

bomen, struiken en natuurgebieden. Het kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu, omdat het 

zou zorgen voor meer selectieve verwijdering van de meest kwetsbare ecologische gebieden uit het 

landbouwproductieproces.  

Met betrekking tot precisielandbouw in de EU dienen we er echter ook rekening mee te houden dat de 

landbouw in de EU-28 in vele opzichten heterogeen is. Deze diversiteit omvat aspecten zoals 

bedrijfsmodellen, productiesectoren, landbouwpraktijken, werkgelegenheid als een absoluut getal en als 

een aandeel van de beroepsbevolking, onderwijs- en vaardigheidsniveaus van landbouwers, en 

landbouwproductie. De maatschappelijke effecten van precisielandbouw zouden het grootst zijn in de 

landen met de grootste werkgelegenheidsgraad in de landbouwsector.  

Anticiperende beleidsvorming 

De grote diversiteit aan landbouw in de gehele EU, vooral wat betreft bedrijfsomvang, soorten landbouw, 

landbouwpraktijken, productie en werkgelegenheid, is een hele uitdaging voor de Europese 

beleidsmakers. Bij de Europese beleidsmaatregelen zou onderscheid moeten worden gemaakt tussen de 

lidstaten, omdat de mogelijkheden en zorgen van land tot land enorm verschillen.  

Onafhankelijk van de ontwikkeling van de economische context van de komende decennia, zal 

precisielandbouw nodig zijn voor de Europese landbouwers zodat ze met minder beschikbare bouwland 

hun opbrengst kunnen verhogen.  

Onderzoek en ontwikkeling zullen van groot belang zijn voor de bevordering van banen van morgen in 

de landbouw. Belangrijke verschuivingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (2021-2027) 

naar betere O & O in de landbouw kunnen derhalve worden overwogen. Er zou bijvoorbeeld meer geld 

kunnen worden geïnvesteerd in grensverleggende technologieën zoals biosensoren, robotica, 

spectrografen en beeldmateriaal. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892(ANN01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892(ANN01)_EN.pdf


Afdeling Wetenschappelijke Toekomstverkenningen (STOA) 

18 

De EU zou haar plattelandsontwikkelingsbeleid kunnen verbeteren, door innovaties in de landbouw en 

bosbouw te financieren via maatregelen die de oprichting van operationele groepen, innovatiediensten, 

investeringen of andere benaderingen ondersteunen. Dergelijke programma's ter bevordering van 

precisielandbouwpraktijken kunnen ook andere maatschappelijke doelstellingen dienen, zoals een 

evenwichtige territoriale ontwikkeling of een leven lang leren.  

Een andere mogelijke beleidsoptie is de totstandbrenging van een derde pijler binnen het GLB 2021-2027, 

gericht op milieuvriendelijke en duurzame technologieën.  
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6. Kwantumtechnologie 

Kan de welomschreven, maar voor niet-wetenschappers contra-intuïtieve, theorie van de 

kwantummechanica op een dag gangbare technische apparaten zoals sensoren, communicatiemiddelen en 

computers ingrijpend veranderen?  

Kwantummechanica is een wetenschappelijke 

theorie die een revolutie heeft teweeggebracht in 

ons begrip van het universum, vooral op 

microscopisch niveau. In de wereld van de klassieke 

fysica bevindt een systeem zich altijd in één 

bepaalde toestand (bijv. een lichaam in rust of in 

beweging met een welomschreven snelheid). In de 

kwantumwereld daarentegen kan een systeem zich 

in een superpositie bevinden van twee of meer 

toestanden. Het uitvoeren van een meting van een 

dergelijke superpositie zorgt ervoor dat het 

"ineenstort" en verandert in één enkele toestand. In 

tegenstelling tot de klassieke wereld, waar een 

systeem dus kan worden gemeten zonder het te veranderen, kan in de kwantumwereld een meting een 

grote impact hebben op de toestand van het systeem. 

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Hoe contra-intuïtief de kwantumtheorie voor een leek ook mag klinken, het is reeds de basis voor vele 

gangbare technologieën, zoals de transistor en de laser. Wetenschappers zijn nu echter in staat om de 

microscopische staat van individuele kwantumsystemen met hoge precisie te controleren. Dit kan leiden 

tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën, die kunnen worden onderverdeeld in drie gebieden: 

sensing, cryptografie en computers. 

Kwantumsensoren hebben betrekking op een breed scala van apparaten, die kwantumeffecten gebruiken 

om uiterst nauwkeurige metingen te verrichten van kwantiteiten zoals tijd, zwaartekracht en magnetisch 

veld. Veel van deze apparaten zouden binnen de eerstkomende jaren kunnen worden gecommercialiseerd, 

waarbij kwantumklokken in het bijzonder hun klassieke tegenhangers reeds substantieel overtreffen.  

Cryptografie wordt meestal uitgevoerd door de ontvanger van een bericht dat met een "publieke" sleutel 

is vergrendeld en dit bericht kan alleen worden ontcijferd met de privésleutel van de ontvanger. Deze 

methode is gebaseerd op het gegeven dat het rekenkundig gezien onmogelijk is om uit de publieke sleutel 

de privésleutel af te leiden. Het is immers mogelijk dat een hacker de publieke sleutel ontdekt middels het 

onderscheppen van communicatie tussen de twee partijen. Het alternatief van kwantumcryptografie is 

(althans in theorie) onmogelijk te verslaan, aangezien deze gebaseerd is op de fundamentele wet dat de 

meting van een kwantumsysteem dat systeem verandert – door een dergelijk systeem te gebruiken om 

informatie door te geven, kunnen twee communicerende partijen nagaan of iemand hun gesprekken 

afluistert.  

Kwantumcomputerisering is misschien wel de technologie met het grootste potentieel, hoewel de 

ontwikkeling ervan nog in de kinderschoenen staat. Normale computers gebruiken "bits" voor het opslaan 

en verwerken van informatie. Dit zijn elektronische componenten met twee mogelijke toestanden: "0" en 

"1". Een kwantumcomputer zou een "kwantumsuperpositie" van deze twee toestanden toestaan waarin 

hij tegelijkertijd "0" én "1" is. Deze superposities zouden bepaalde rekenkundige problemen veel sneller 

kunnen oplossen. Een normale computer zou voor de oplossing van bepaalde problemen miljarden jaren 

© Winiu / Shutterstock.com 
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nodig hebben terwijl de kwantumcomputer slechts een paar uur nodig heeft om tot een oplossing te 

komen.  

Er zijn verschillende bekende toepassingen voor een kwantumcomputer. Het is bijvoorbeeld mogelijk te 

berekenen hoe andere kwantumsystemen functioneren, hetgeen de ontwikkeling van nieuwe chemicaliën, 

geneesmiddelen en materialen zou veranderen. Momenteel is het namelijk nog noodzakelijk om een 

nieuwe substantie te creëren en te testen om uit te vinden hoe succesvol of schadelijk het zou kunnen zijn. 

Een andere mogelijke toepassing is kunstmatige intelligentie, hoewel het onduidelijk blijft welke 

verbeteringen de kwantumcomputer op dit gebied zou kunnen bieden.  

Aan de ene kant kan kwantumtechnologie helpen bij het oplossen van diverse problemen, aan de andere 

kant kan het eventueel ook nieuwe problemen in het leven roepen. Een mogelijk scenario is dat in de 

toekomst kwantumcomputers ervoor kunnen zorgen dat anderen onze bestaande cryptografieprotocollen 

doorbreken. Door deze dreiging zijn we echter zeer gemotiveerd om kwantumcryptografie te 

ontwikkelen, hetgeen bescherming zou bieden tegen een dergelijke aanval. De blijvende veiligheid van 

onze encryptiesystemen kan dus afhankelijk zijn van de vooruitgang op het gebied van 

kwantumcryptografie, die de ontwikkeling op het gebied van kwantumcomputerisering moet bijbenen. 

De toekomstige kwantumcomputer zou echter niet alleen kunnen worden gebruikt om toekomstige 

transmissies te ontsleutelen, maar ook om gegevens te ontsleutelen die in voorgaande decennia zijn 

onderschept en geregistreerd. Tenzij wordt aangetoond dat kwantumcomputerisering volstrekt 

onhaalbaar is, zullen organisaties die hun huidige informatie de komende decennia veilig willen houden 

naar alle waarschijnlijkheid belang hebben bij kwantumcryptografiesystemen. 

Anticiperende beleidsvorming 

Er is reeds veel publieke en private belangstelling voor de ontwikkeling van kwantumtechnologieën. In 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn hieromtrent reeds programma's op touw gezet die zowel van 

overheidsinstanties als van het bedrijfsleven honderden miljoenen euro's financiering hebben 

aangetrokken. De Europese Commissie heeft onlangs een plan aangekondigd om 1 miljard EUR te 

investeren in een vlaggenschipinitiatief voor kwantumtechnologie. 

Zoals bij vele nieuwe technologieën, is het belangrijk om na te gaan hoe we een brug kunnen slaan tussen 

wetenschappelijk onderzoek en commerciële toepassing, de zogenaamde "vallei des doods". Algemeen 

wordt aangenomen dat de wetenschap achter kwantumtechnologieën goed wordt begrepen, en het 

onderzoek verschuift zich nu van demonstratie-experimenten naar het ontwikkelen van nuttige 

apparaten. Omdat de commerciële toepassing van veel van deze technologieën echter nog niet in zicht is, 

blijven de investeringen door particuliere bedrijven maar een fractie in vergelijking met investeringen in 

hun conventionele tegenhangers. Overheidsinvesteringsprogramma's zullen belangrijk zijn om 

kwantumtechnologieën in commercieel opzicht uitvoerbaar te maken, en om die reden moet de 

effectiviteit van huidige programma's worden gemonitord.  

Er moet van overheidszijde vooral veel worden geïnvesteerd in de infrastructuur die nodig is voor 

kwantumcryptografie. Voor deze technologie zijn waarschijnlijk speciale optische vezels vereist om enkele 

fotonen (lichtdeeltjes) zodanig door te geven dat hun kwantumtoestand wordt gehandhaafd. In China, 

Japan en de VS, alsmede in sommige lidstaten, zijn reeds initiatieven op touw gezet voor de ontwikkeling 

van deze infrastructuur. Om kwantumcommunicatie in de Europese Unie en in de rest van de wereld 

mogelijk te maken, is er een onderbroken netwerk nodig. Een andere mogelijkheid zou zijn om nieuwe 

protocollen inzake postkwantumencryptie te ontwikkelen zonder bekende kwantumberekeningen die 

kunnen worden gebruikt om ze te doorbreken.  

We weten nog niet precies wat kwantumcomputers allemaal kunnen en daarom is dit nog steeds een actief 

onderzoeksgebied. Het vermogen om bestaande cryptografieprotocollen te doorbreken, is een toepassing 

http://www.welivesecurity.com/2016/06/14/quantum-computation-cryptography-armageddon/
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http://qutech.nl/
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die negatieve gevolgen zou kunnen hebben, en het is mogelijk dat er in de toekomst meer schadelijke 

toepassingen worden ontwikkeld. Een van die mogelijkheden is bijvoorbeeld het hacken van 

veiligheidsprotocollen, waarvan momenteel wordt aangenomen dat ze tegen een kwantumaanval zijn 

beschermd. Het zou daarom verstandig zijn om de toegang tot dergelijke apparaten te reguleren. Een 

mogelijk bedrijfsmodel voor deze opkomende industrie zou echter kunnen zijn om gebruikers toe te staan 

problemen online in te dienen, waardoor een dergelijke regeling niet haalbaar is. Bovendien kan de 

regeling een afremmend effect hebben op de enorme versnelling in technologische vooruitgang, waardoor 

de overeenkomstige voordelen voor de samenleving worden verkleind. 

Kwantumtechnologie biedt fascinerende mogelijkheden die nog niet volledig onder de loep zijn genomen, 

en de vooruitgang op dit gebied kan worden versneld door meer overheidsgeld te investeren. Met het oog 

op de beperking van de mogelijke negatieve gevolgen, moeten beleidsmakers veel aandacht aan dit thema 

gaan schenken naarmate er meer vorderingen worden gemaakt.  

http://www.research.ibm.com/quantum/
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7. Radiofrequentie-identificatielabels 

In hoeverre hebben radiofrequentie-identificatielabels en andere apparatuur voor 

korteafstandscommunicatie gevolgen voor de manier waarop het internet der dingen onze manier van leven 

verandert? 

Radiofrequentie-identificatie (RFID) is een 

technologie die op grote schaal is ingevoerd om 

barcodes voor het markeren van 

consumptiegoederen te vervangen. In het licht 

van de recente voedselschandalen zou dit onder 

andere de traceerbaarheid van 

voedingsmiddelen en drank op een efficiëntere 

en gronderige wijze kunnen faciliteren dan de 

barcodes. 

RFID is ook de technologie achter tags die nu 

vaak worden verwerkt in bepaalde kleren, 

boeken of andere producten en die makkelijk 

kunnen worden onderscheiden dankzij een soort 

spoel, of stukje folie, dat als een antenne fungeert. Met deze technologie kunnen producten worden 

gedetecteerd wanneer iemand door een poort met de vereiste lezer loopt. Dit is vergelijkbaar met sommige 

oudere antidiefstalsystemen, maar nu kan het specifieke product ook op unieke wijze worden 

geïdentificeerd voor andere doeleinden (bijv. voor factureringsdoeleinden of om de kenmerken ervan te 

raadplegen). Dit is mogelijk omdat de tag een ID-nummer bevat dat langer is dan de nummers die in 

barcodes worden gebruikt, en het is zodanig gestructureerd dat het kan worden gebruikt om automatisch 

toegang te krijgen tot databases met aanvullende informatie op het internet. 

Het is met deze lezer mogelijk zowel het product te identificeren als een overvloed aan samenhangende 

informatie te raadplegen. Dit heeft geleid tot nieuwe ideeën zoals slimme objecten of het internet der 

dingen. Een slim object is een object dat niet alleen zorgt voor verbeterde interactie met mensen, maar ook 

met andere slimme objecten. Het internet der dingen is de integratie van fysieke apparaten, voertuigen, 

gebouwen en andere items met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerkconnectiviteit, 

waardoor deze objecten gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. 

Er duiken continu nieuwe toepassingen van deze ideeën op en er wordt op dit gebied veel onderzoek 

gedaan. RFID-tags kunnen gedurende de gehele levenscyclus van het product nuttig zijn, van de 

verzameling van de vereiste onderdelen of grondstoffen, de productie- en distributieketen (met inbegrip 

van het verkooppunt), tot de recycling- en afvalbeheerprocessen. Dit kan zorgen voor kortere rijen in 

supermarkten omdat de producten in het winkelwagentje onmiddellijk kunnen worden gelezen. De 

gebruikers kunnen ook gebruikmaken van het vermogen van de objecten om toegang te verschaffen tot 

samenhangende informatie, zoals gebruiksaanwijzingen, die automatisch toegankelijk zijn door 

apparaten. Een zak met eten kan de vriezer bijvoorbeeld informeren over de juiste temperatuur om het 

eten goed te bewaren of waarschuwen over naderende vervaldata, of de magnetron informeren over de 

vereiste kooktemperatuur en -tijd. 

Het concept van het volgen van objecten heeft echter tot enige bezorgdheid geleid.Hoewel een smartphone 

waarschijnlijk altijd een relatief zichtbaar apparaat zal zijn, kan de enigszins verscholen tag in een object 

die op mysterieuze wijze toegang geeft tot enorm veel informatie als een bedreiging worden gezien. 
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Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Het is van belang te weten dat, om redenen van efficiëntie en kosten, de primaire RFID-tags die worden 

gebruikt voor het volgen van consumptiegoederen in het ultrahoge frequentiebereik (UHF) werken en 

passief zijn (d.w.z. ze hebben geen batterijen). Dit is opmerkenswaardig omdat het de eigenschappen en 

mogelijkheden van de tag bepaalt. Het gebruik van UHF betekent enerzijds dat het leesbereik onder 

bepaalde omstandigheden relatief lang kan zijn. Anderzijds betekent het ontbreken van batterijen dat ze 

de stroom moeten gebruiken die afkomstig is van het dragersignaal dat wordt afgegeven door de antennes 

waarmee de lezer verbonden is. UHF is gevoelig voor storingen in de aanwezigheid van vloeistoffen (die 

de energie absorberen) of metalen (die het signaal reflecteren en storing veroorzaken). Dat alles zorgt 

ervoor dat de lezers vrij duur en opvallend zijn (zoals een leespoort in een winkel), zelfs als de tags dat 

niet zijn. 

De vereiste voor dergelijke eenvoudige tags (om zeer weinig energie te gebruiken) houdt ook in dat de 

geïmplementeerde communicatieprotocollen nogal eenvoudig zijn. Dit betekent dat ze niet veilig zijn, 

aangezien ze geen encryptie of andere beschermende maatregelen bevatten. Momenteel wordt verder 

onderzoek verricht naar deze kwesties, maar vooralsnog kan op verschillende manieren met de informatie 

worden geknoeid (vervalsen, afluisteren, klonen, spoofen, storen enz.).  

Naast de primaire RFID-tags in het ultrahoge frequentiebereik zijn er andere veelvoorkomende en nog 

eenvoudigere tags, zoals de tags die gebruikmaken van de techniek Near Field Communication (NFC). 

NFC gebruikt lagere frequenties en de tags kunnen alleen op zeer korte afstand en één voor één worden 

gelezen (meestal door mobiele apparatuur). Het voordeel is dat ze alleen een goedkope en simpele lezer 

vereisen. Anderzijds bestaan er ook vele andere soorten tags met verbeterde capaciteiten. Door de 

toevoeging van batterijen (om "actieve tags" te creëren) kunnen ze voldoende complex worden voor een 

waaier aan verschillende toepassingen. Actieve tags kunnen sensoren, actuatoren en een groot geheugen 

bevatten en een groter communicatiebereik mogelijk maken. Al deze mogelijkheden zorgen echter ook 

voor publieke bezorgdheid met betrekking tot de toepassingen van deze technologie.  

Anticiperende beleidsvorming 

Opgemerkt zij echter dat de kleine tags die verborgen kunnen zijn in alledaagse objecten momenteel altijd 

simpele, passieve apparaten zijn met tamelijk beperkte mogelijkheden (de krachtigere exemplaren zijn 

meestal groter en veel opvallender). Het is daarom altijd moeilijk om een tag te lezen, en met name in de 

EU, waar de stroom van lezers wettelijk is beperkt tot twee watt (terwijl in de VS vier watt is toegestaan). 

Dit betekent dat het leesbereik meestal is beperkt tot zo'n twee meter. Bovendien kunnen ze makkelijk 

worden gedetecteerd en gecontroleerd door de autoriteiten omdat de lezers op vergelijkbare wijze 

fungeren als radar. Men mag echter niet vergeten dat deze tags ontworpen zijn voor eenvoudige 

consumptiegoederen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat, ook al zijn er veel mogelijkheden verbonden 

aan het gebruik ervan, de tags door een hypothetische big brother zullen worden gebruikt. 

Anderzijds zijn de ontwikkelaars daadwerkelijk bezorgd over de veiligheid van deze technologie voor 

bepaalde toepassingen.  Allereerst zou het belangrijk zijn om een realistische limiet vast te stellen voor de 

door de lezers gebruikte stroomtoevoer, aangezien dit een ernstige beperking vormt. Hoewel twee watt 

erg weinig effect lijkt te hebben op het menselijk lichaam, dienen we er rekening mee te houden dat UHF 

dezelfde golflengten gebruikt als magnetrons. Er bestaat daarom bezorgdheid over de mogelijkheid van 

hotspots op bepaalde plaatsen, die van negatieve invloed kunnen zijn op biologische producten. RFID-

tags in het ultrahoge frequentiebereik worden bijvoorbeeld gebruikt in ziekenhuizen voor het traceren van 

bloedzakken, maar er wordt naar het schijnt geen specifiek onderzoek verricht naar de mogelijke gevolgen 

van de lezers voor het behoud van deze producten. 

Er kan nog steeds veel worden verbeterd aan RFID, maar de technologie is reeds beschikbaar en de 

toepassingsmogelijkheden zijn oneindig. Natuurlijk kan er niet worden gegarandeerd dat de technologie 

http://nearfieldcommunication.org/about-nfc.html
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volledig foutvrij en bestand tegen knoeierij zal zijn, maar de eenvoudige tags die in het leven zijn geroepen 

voor de identificatie van consumptiegoederen kunnen niet worden vergeleken met de apparaten die 

ingezet kunnen worden voor het traceren van personen, zoals smartphones. Het gebruik van deze 

interessante technologie kan hoe dan ook helpen bij het oplossen van de veelvoorkomende problemen in 

de toeleveringsketen die nadelige gevolgen hebben voor de consument. Laten we er aan de ene kant 

misschien toch maar de voorkeur aan geven dat de autoriteiten vanaf afstand weten wat we eten, zodat 

we aan de andere kant ook geen risico lopen op voedselvergiftiging. 
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8. Big data en gezondheidszorg 

Big data kunnen een heel scala aan nieuwe mogelijkheden scheppen op het gebied van de gezondheidszorg, 

maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ervan kan profiteren? 

De vooruitgang op het gebied van de 

gezondheidszorg heeft gedurende de laatste 

honderd jaar geleid tot een spectaculaire stijging 

van de levensverwachting en de levenskwaliteit. 

Tegelijkertijd is in de meeste landen ter wereld 

voor de verlening van medische zorg een steeds 

groter aandeel van het BBP vereist. 

In deze context bieden de nieuwe instrumenten 

voor big data aantrekkelijke perspectieven. Zo 

wordt er bijvoorbeeld beloofd dat ze betere 

diagnoses stellen, de doeltreffendheid van de 

huidige behandelmethoden verhogen en dat er 

met deze instrumenten – in vergelijking met de 

traditionele onderzoeksmethoden – op veel 

eenvoudigere wijze nieuwe geneesmiddelen 

kunnen worden ontwikkeld. 

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Op drie verschillende niveaus kunnen enorme voordelen worden behaald: 

(i) Traditioneel medisch onderzoek met grootschalige proeven of onderzoeken kunnen goedkoper en 

sneller worden gemaakt 

Bij het uitvoeren van grootschalige klinische proeven of onderzoeken voor het testen van een nieuw 

geneesmiddel, voor het beoordelen van de doeltreffendheid van nieuwe behandelingen, of voor een beter 

begrip van de oorzaken van bepaalde gezondheidsaandoeningen, worden grote hoeveelheden gegevens 

verzameld van een aanzienlijke groep patiënten zodat een antwoord kan worden gevonden op uiterst 

specifieke vragen.  Zodra de onderzoeken zijn afgerond, worden deze grote gegevensbestanden vaak 

zonder verdere overweging gearchiveerd, ondanks het feit dat ze andere onderzoekers zouden kunnen 

helpen bij gerelateerde onderzoeksvragen.  Er worden daarom inspanningen geleverd om deze 

gegevensbestanden toegankelijker te maken voor de bredere onderzoeksgemeenschap. Via deze weg 

kunnen onderzoekers nieuwe aanvullende inzichten verwerven tegen een minimale bijkomende kostprijs.  

Voordat deze gegevens aan de bredere onderzoeksgemeenschap beschikbaar kunnen worden gemaakt, 

moet de informatie echter worden geanonimiseerd. Dit kan in sommige gevallen een enorme 

werkbelasting vormen. Wanneer onderzoekers echter gebruikmaken van bestaande gegevensbestanden 

om nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden, kan dubbel werk worden voorkomen. Dit is tijd- en 

geldbesparend bij de uitvoering van nieuwe onderzoeken. 

(ii) Nieuwe sensoren kunnen de verzameling van gegevensbestanden aanzienlijk vereenvoudigen 

We worden in ons dagelijks leven steeds meer omringd door slimme apparaten en sensoren die onze 

geografische locatie traceren, onze stappen tellen, onze rijstijl en alertheid monitoren tijdens het autorijden, 

en nog veel meer meten. De door sensoren geregistreerde gegevens zijn vaak objectiever dan de gegevens 

uit door mensen ingevulde vragenlijsten, en omdat de kosten van de sensortechnologieën een dalende lijn 
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vertonen, kan een groter aantal parameters worden onderzocht voor steeds grotere groepen 

testkandidaten, hetgeen een radicale verandering teweegbrengt in de manier waarop we onderzoek doen 

en de doeltreffendheid van behandelingen monitoren. 

(iii) Geïndividualiseerde gezondheidszorgdiensten 

Naast het feit dat sensoren studies over grote groepen testkandidaten faciliteren, zorgt het groeiende 

aantal sensoren om ons heen – in de mobiele apparaten die we bij ons dragen, de kleren die we dragen, de 

auto's waarmee we rijden, en nog veel meer items, voor steeds meer mogelijkheden voor de verlening van 

gepersonaliseerde gezondheidszorgdiensten. Zoals de sensoren in auto's kunnen meten hoe vaak er met 

de ogen wordt geknipperd om de bestuurder te waarschuwen dat hij wegdoezelt, zo kunnen de in onze 

kleding verwerkte sensoren ons in de toekomst waarschuwen als er een hoog risico is op een hartaanval 

of als ons immuunsysteem bijzonder zwak is waardoor we griep kunnen krijgen. 

Hoewel deze nieuwe technologieën grote vooruitgang in de gezondheidszorg beloven, brengen ze ook 

een aantal uitdagingen met zich mee voor de samenleving, met name op het gebied van 

gegevensbescherming. 

Gegevensbescherming is reeds een belangrijke kwestie waarmee bij elk klinisch onderzoek rekening moet 

worden gehouden.  Wanneer onderzoekers in de toekomst deze gegevensbestanden nog meer gaan delen, 

is het des te belangrijker dat normen van gegevensprivacy doeltreffende bescherming bieden voor de 

deelnemers aan het onderzoek. Naleving van procedures inzake voorafgaande geïnformeerde 

toestemming is ook van uitermate groot belang wanneer de door menselijke proefpersonen (patiënten of 

controles) geleverde gegevens worden gebruikt in ander onderzoek dan waarvoor ze in eerste instantie 

werden verkregen.  

Het stijgende aantal sensoren dat ons dagelijks omringt, en die ook nu al een toenemend aantal parameters 

verzamelen over onze gezondheid en ons welzijn, plaatst ons voor nieuwe uitdagingen. Producenten van 

mobiele telefoons, telecomoperatoren en zoekmachines op internet verzamelen al aanzienlijke 

hoeveelheden voor de gezondheidszorg relevante gegevens over hun klanten, zonder dat ze worden 

beschouwd als actoren in de gezondheidssector. Dit wordt in de toekomst nog kritischer wanneer 

eenvoudig apparaten zoals mobiele telefoons een complete beoordeling van de gezondheid van hun 

gebruikers kunnen afleiden uit het toenemend aantal parameters dat ze verzamelen. 

Anticiperende beleidsvorming 

Naast de noodzaak om de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy constant bij te werken 

naarmate de technologie zich ontwikkelt, moet bovendien rekening worden gehouden met bredere 

kwesties met betrekking tot wie zou moeten profiteren van al deze technologische vooruitgang. Zullen de 

sensoren die we op ons lichaam dragen bijvoorbeeld vroegtijdig kanker kunnen opsporen zodat de kans 

op genezing toeneemt en de kosten van de behandeling afnemen; of zullen deze technologieën met name 

bedrijven helpen om de verzekeringspremies te verhogen voor degenen die met kanker zijn 

gediagnosticeerd? 

Hoewel de regels inzake gegevensbescherming continue worden bijgewerkt, kan het in een steeds sterker 

onderling verbonden wereld moeilijker worden om te verbergen dat iemand aan een bepaalde ziekte lijdt, 

zoals kanker. We moeten de juiste balans zien te vinden tussen het belang van het individu om diens 

gezondheidsgegevens vertrouwelijk te houden, en de voordelen voor de maatschappij van makkelijkere 

toegang tot geanonimiseerde medische gegevens die de sleutel zouden kunnen vormen voor medische 

innovaties en doorbraken. 

Aangezien zelfs de beste wetten onder alle omstandigheden wellicht geen privacy kunnen garanderen, en 

we er daarom rekening mee moeten houden dat een ziekte zoals kanker openbaar kan worden gemaakt, 
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zouden wetgevers in een extra beschermingslaag kunnen voorzien door wetgeving vast te stellen die de 

kans op discriminatie verkleint. Door de instelling van een systeem dat voorziet in een verdeling van de 

kosten van de behandeling van kankerpatiënten tussen alle ziektekostenverzekeraars, is het bijvoorbeeld 

minder waarschijnlijk dat een individuele patiënt door een verzekeringsmaatschappij wordt 

gediscrimineerd op grond van een verleden met of een erfelijke aanleg voor kanker.   
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9. Organoïden 

Organoïden zijn kunstmatige organen die de eigenschappen van echte organen nabootsen. Welke nieuwe 

mogelijkheden bieden deze organoïden met betrekking tot ziektebehandeling, geneesmiddelenontwikkeling 

en gepersonaliseerde en regeneratieve geneeskunde? 

Organoïden zijn kleine clusters van 

menselijke cellen die in een 

laboratoriumomgeving worden ontwikkeld 

om driedimensionale structuren te creëren 

die de eigenschappen nabootsen van echte 

organen, zoals de lever, het hart en de 

longen. Organoïden worden ofwel 

opgekweekt uit residente voorlopercellen in 

organen van volwassenen; ofwel afgeleid uit 

één of enkele cellen van een weefsel, 

embryonale stamcellen of geïnduceerde 

pluripotente stamcellen, die zichzelf kunnen 

organiseren in een driedimensionale cultuur dankzij hun zelfvernieuwings- en differentiatiecapaciteiten. 

Deze celclusters worden vaak ontwikkeld in speciale micro-containers die de cellen helpen om zichzelf te 

organiseren, zoals ze dat ook zouden doen in een orgaan in het menselijk lichaam. Ze lijken sterk op in 

vivo menselijk weefsel en beschikken over dezelfde genetische kenmerken als de mensen waarvan ze 

afkomstig zijn, waardoor ze op dezelfde manier reageren op geneesmiddelen als het overeenkomstige 

orgaan van de persoon in kwestie. Deze orgaanachtige structuren, die kunnen worden opgeslagen in 

biobanken, zijn niet alleen een krachtig middel om een beter begrip te bevorderen van de fundamentele 

processen die de orgaanontwikkeling in het menselijk lichaam bepalen, maar brengen ook directe 

voordelen met zich mee voor patiëntenbehandeling en geneesmiddelenontwikkeling.  

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

Organoïden worden beschouwd als een van de meest toegankelijke en fysiologisch relevante modellen 

voor het bestuderen van de dynamiek van stamcellen in een gecontroleerde omgeving. De organoïden 

zullen naar verwachting leiden tot een beter begrip van weefselvernieuwing, stamcel-/nichefuncties en 

respons van weefsels op geneesmiddelen, mutatie of beschadiging, en kunnen de mysteries van 

verschillende hersenaandoeningen en neurologische stoornissen onthullen. Deze opbloeiende technologie 

die wetenschappers in staat stelt materie te ontwikkelen die de eigenschappen nabootsen van hersenen, 

alsook levers, nieren, darmen en vele andere lichaamsdelen, wordt gezien als een belangrijke weg om 

orgaanfuncties ex vivo in de normale staat te brengen. Voorts zijn er mogelijkheden voor het leveren van 

een passend model voor preklinische screenings, gerichte en gepersonaliseerde therapieën, de toepassing 

van regeneratieve geneeskunde, de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen en voor milieutoxicologisch 

onderzoek.  

Door de vorderingen op het gebied van organoïden, hebben de organoïdetoepassingen zich ontwikkeld 

van een basisonderzoeksinstrument tot een translationeel platform met een breed scala aan 

downstreamfuncties en toepassingen die niet kunnen worden geboden met dierproeven, hetgeen een 

ommekeer teweeg kan brengen in het geneesmiddelenontdekkingsproces. Minidarmen kunnen 

bijvoorbeeld dienen als een gepersonaliseerde tool voor geneesmiddelenonderzoek naar taaislijmziekte 

(CF), terwijl onderzoekers hersenorganoïden beginnen te gebruiken als accurate modellen voor de studie 

van een brede waaier aan ziekten, zoals autisme, schizofrenie en epilepsie. 
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Bovendien kunnen op levercellen gebaseerde organoïden een aanvulling vormen op de huidige 

orgaantransplantatie om de leverfunctie te herstellen van patiënten met metabole leverziekten. Ze kunnen 

tevens dienen als een model voor metastase en voor het testen van de respons van tumorcellen op 

bestaande en recent ontdekte geneesmiddelen. Alvleesklierorganoïden die zijn afgeleid uit stamcellen in 

de alvleesklier van volwassenen, vormen een van de meest veelbelovende technologieën voor cellulaire 

en regeneratieve therapie. Deze zogenaamde intestinoïden bieden reeds de mogelijkheid van nieuw 

geneesmiddelenonderzoek voor taaislijmziekte en darmkanker. Onlangs hebben wetenschappers de 

eerste "levende biobank" ter wereld opgezet voor het opslaan van tumoren van patiënten. Ze hebben dit 

weefsel gebruikt om het meest veelbelovende geneesmiddel te identificeren voor de ziekte van elke 

persoon, terwijl andere wetenschappers vorderingen maken bij het creëren van grotere assemblages van 

zenuwcellen, een stap in de richting van de productie van hersenorganoïden. In de nabije toekomst zullen 

organoïden langzaamaan medische routine worden zodat duidelijkheid kan worden verkregen over 

ziekten die zijn veroorzaakt tijdens de embryonale ontwikkeling. Het is straks misschien zelfs mogelijk 

om organoïden in mensen te transplanteren ter vervanging van zieke of falende organen. Organoïden 

worden ook gebruikt om te bestuderen wat er fout gaat, bijvoorbeeld in neuronen die rechtstreeks zijn 

afgeleid van patiënten met de ziekte van Alzheimer. 

Naast de voordelen die organoïden kunnen bieden, bijvoorbeeld onderzoekers beter inzicht verschaffen 

in de ontwikkeling van organen en wat er tijdens dat proces allemaal fout kan gaan, heeft de opschaling 

van organoïden naar reproduceerbare en gebruikersvriendelijke systemen en commerciële productie ook 

een schaduwzijde. Gezien het feit dat de kweekmethoden nog in de kinderschoenen staan, zitten er 

namelijk ethische en veiligheidsrisico's aan verbonden. Gepersonaliseerde organoïden kunnen de 

toepassing van gepersonaliseerde medische tests faciliteren, hetgeen weer nieuwe risico's met zich kan 

meebrengen en kan leiden tot zorgen inzake de betaalbaarheid ervan. 

Vergelijkbare conflicten kunnen zich voordoen met betrekking tot het type weefsel dat wordt ontwikkeld. 

Hoe verder de wetenschappers vorderen met het maken van menselijke hersenen, hoe meer ethische 

vragen dit oproept. Het concept van de menselijke integriteit kan in deze context ernstig worden bedreigd. 

Anticiperend wetgeven 

Hoewel veel van deze technologieën nog relatief nieuw zijn en verdere validatie en karakterisering 

vereisen, kunnen organoïden die momenteel worden afgeleid uit levende weefsels en worden gekweekt 

uit stamcellen van deelnemers gedurende een zeer lange/vrijwel oneindige tijdsperiode worden 

opgeslagen. Hieruit blijkt de noodzaak om deze kwesties nu aan te pakken. Privacyvoorschriften; de 

algemene voorwaarden van de inclusie van deelnemers aan onderzoekprojecten/klinische proeven; 

opslag en gebruik van organoïden; en de verspreiding van resultaten waaronder incidentele bevindingen, 

vragen allemaal aandacht. Geïnformeerde toestemming is een belangrijk thema met betrekking tot de 

inclusie van deelnemers en het verzamelen van hun stamcellen uit overgebleven weefsel. Het opzetten 

van biobanken met organoïden vereist ook de ontwikkeling van klantspecifieke procedures inzake 

voorafgaande geïnformeerde toestemming. Deze procedures moeten een oplossing bieden voor de 

problemen in verband met het feit dat organoïden in feite levende miniorganen zijn die gebruikt kunnen 

worden voor een groot aantal doeleinden. Er moet tevens een oplossing worden gezocht voor het gebrek 

aan een EU-rechtskader inzake biobanken. 

Het gebruik van organoïden kan de dierproeven en de betrokkenheid van personen in een experimentele 

setting aanvullen of zelfs verminderen. Dit kan op haar beurt dan weer zorgen voor een wijziging van het 

bestaande autorisatiekader inzake geneesmiddelenonderzoek, klinisch onderzoek en chemische stoffen.  

Een andere centrale kwestie betreft het eigendom en de commodificatie van lichaamsmateriaal. Het is 

bovendien de vraag hoe "waarheidsgetrouw" een in-vitromodel van menselijke ontwikkeling moet zijn 

om waardevol voor de wetenschap te zijn en tegelijkertijd ethisch aanvaardbaar te zijn. Aangezien er 
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steeds meer belangstelling is voor organoïdetechnologie zal de commerciële ontwikkeling van meer 

gestandaardiseerde, gevalideerde kweekmedia van organoïden ook nuttig zijn om ervoor te zorgen dat 

het organoïdesysteem toegankelijk wordt voor een groot aantal academische en klinische wetenschappers. 

Via deze weg kan het potentieel ervan optimaal worden benut.  
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10. Genoombewerking 

Een nieuwe techniek om genbewerking te vereenvoudigen, kan een nieuw tijdperk van genetische 

modificatie inluiden. Wat zijn de voordelen en potentiële gevaren van deze techniek en hoe moeten de 

beleidsmakers hierop inspelen?  

De capaciteit om genomen te ontwikkelen op 

een specifieke, systematische en 

kosteneffectieve wĳze is een reeds lang 

bestaande doelstelling op het gebied van 

genomische studies. Er zijn onlangs 

verschillende technologieën voor 

genbewerking ontwikkeld ter verbetering van 

gengerichte methoden, met inbegrip van 

CRISPR-Cas-systemen, effectornucleasen van 

het type transcriptieactivator (TALEN's – 

transcription activator-like effector nucleases) 

en zinkvingernucleasen (ZFN's). Het CRISPR-

Cas9-systeem is op dit moment het snelste, goedkoopste en meest betrouwbare systeem voor het 

"bewerken" van genen. Omdat het uiterst betrouwbaar en effectief is en omdat er een laag kostenplaatje 

aanhangt, wordt het beschouwd als de grootste doorbraak op het gebied van genbewerking. Naar 

verwachting zullen we door deze technologische ontwikkeling beter in staat zijn om specifieke DNA-

sequenties in de enorme uitgestrektheid van een genoom vast te stellen en te bestuderen. CRISPR-Cas9 

biedt de mogelijkheid om op elke gewenste plek in het DNA van een genoom te knippen in vele soorten 

organismen, delen te vervangen of toe te voegen aan de DNA-sequentie door de introductie van het cas9-

eiwit, en om het DNA adequaat in een cel te brengen. Dit uiterst krachtige hulpmiddel kan moleculaire 

biologen helpen bij hun onderzoek naar de werking van het genoom. 

Mogelijke gevolgen en ontwikkelingen 

CRISPR-Cas9 kan een krachtig instrument zijn om de met ziekte geassocieerde fundamentele verschillen 

in het genoom direct te wijzigen of te verbeteren en om op weefsel gebaseerde behandelingen te 

ontwikkelen voor kanker en andere ziekten, door endogene ziekteveroorzakende genen te ontregelen, 

ziekteveroorzakende mutaties te corrigeren of door nieuwe genen in te brengen met beschermende 

functies. Onderzoekers hopen CRISPR-Cas9 te kunnen gebruiken om menselijke genen aan te passen, 

ziekten uit te bannen, constant evoluerende microben die schade kunnen toebrengen aan gewassen te 

bestrijden, ziekteverwekkers uit te roeien, en zelfs de genen van menselijke embryo's te bewerken. 

CRISPR-Cas9 kan worden gebruikt om de genen van een breed scala van organismen met relatieve precisie 

en eenvoud te wijzigen, alsook om diermodellen te creëren voor fundamenteel onderzoek. Door het 

bewerken van de genen van dieren kan de ziekteresistentie worden verbeterd, de muggenpopulatie onder 

controle worden gehouden en de overdracht van malaria worden beperkt of bestreden. Het kan zelfs 

leiden tot de ontwikkeling van farmaceutica — geneesmiddelen waarbij huisdieren zijn gebruikt — of tot 

betere voedselproductie. Het systeem kan ook de transplantatie van dierlijke organen in mensen 

faciliteren, door kopieën van retrovirussen in dierlijke genomen te verwijderen die de menselijke 

ontvangers zouden kunnen schaden.  

Met de CRISPR-Cas9-technologie is het ook mogelijk het DNA in menselijke embryo's te veranderen, 

hetgeen uiteindelijk kan leiden tot wezenlijke veranderingen in het menselijk welzijn en gevolgen heeft 

voor de levensduur, identiteit en economische output van de mens. De technologie kan ook worden 

gebruikt voor de ontwikkeling van een genaandrijving. Dit houdt in dat een bepaald geselecteerd gen bij 

© Perception7 / Shutterstock.com 

https://www.neb.com/tools-and-resources/feature-articles/crispr-cas9-and-targeted-genome-editing-a-new-era-in-molecular-biology
http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-is-just-the-beginning-1.19510
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2015.1103817
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2015.1103817
http://www.nature.com/news/leukaemia-success-heralds-wave-of-gene-editing-therapies-1.18737
https://www.technologyreview.com/s/600765/10-breakthrough-technologies-2016-precise-gene-editing-in-plants/
https://www.technologyreview.com/s/600765/10-breakthrough-technologies-2016-precise-gene-editing-in-plants/
http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-is-just-the-beginning-1.19510
http://www.nature.com/nbt/journal/v34/n1/full/nbt.3439.html
http://www.wsj.com/articles/the-march-of-genetic-food-progress-1451430187
http://www.nature.com/news/welcome-to-the-crispr-zoo-1.19537
https://www.technologyreview.com/s/535661/engineering-the-perfect-baby/


Afdeling Wetenschappelijke Toekomstverkenningen (STOA) 

32 

voorkeur wordt doorgegeven aan de volgende generatie, waardoor het snel over de hele populatie wordt 

verspreid. 

Hoewel CRISPR vele fascinerende vooruitzichten biedt, heeft het gebruik van CRISPR ook geleid tot 

sociaal-ethische bezwaren in verband met de vragen of en hoe genbewerking moet worden gebruikt om 

"overerfbare" veranderingen in het menselijk genoom aan te brengen, in hoeverre genbewerking kan 

leiden tot "designerbaby's", potentieel riskante genoombewerking kan generen of hele ecosystemen kan 

verstoren. Het gebruik van CRISPR-Cas9 leidt niet alleen tot sociale en ethische kwesties met betrekking 

tot de mens, maar ook met betrekking tot andere organismen en het milieu, waardoor de wetenschappers 

een moratorium aanbevelen op overerfbare veranderingen van het menselijk genoom. De toepassing van 

CRISPR als een ongediertebestrijdingstechniek kan bijvoorbeeld onbedoelde effecten en mutaties 

veroorzaken, die kunnen leiden tot een dispersie van genaandrijving, het verdwijnen van een hele 

dierenpopulatie, onopzettelijke verspreidingen en/of een onherstelbare verstoring van gehele 

ecosystemen. Onderzoek dat gericht is op het modificeren van menselijk genetisch materiaal waardoor 

dergelijke veranderingen erfelijk kunnen worden, wordt overigens niet gefinancierd uit hoofde van 

Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU. 

Een grote bron van bekommernis is tevens het principe van niet-schadelijkheid in de risicobeoordeling 

alsook het onderscheiden van de klinische en therapeutische doelstellingen van genbewerking van de 

verbeteringen aan zijn toepassing/gebruik. Een ander belangrijk probleem is de efficiënte en veilige 

levering van CRISPR-Cas9 in celtypes of weefsels die moeilijk zijn te transfecteren en/of infecteren. Ook 

is er bezorgdheid omtrent het mogelijk toebrengen van onherstelbare schade aan de gezondheid van 

toekomstige generaties, en omtrent het gevaar van nieuwe vormen van sociale ongelijkheid, discriminatie 

en conflicten, alsmede van een nieuw tijdperk van eugenetica. 

Anticiperend wetgeven 

Regelgevend toezicht is vanwege de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

genbewerking bijzonder lastig. Er is bovendien discussie over de vraag of CRISPR-Cas9 moet worden 

gereguleerd als een genbewerkingstechniek, of dat producten ervan eerder ad hoc moeten worden 

gecontroleerd met een resultaatgerichte aanpak. De internationale discussie inzake de regelgevende status 

van genoombewerkingstechnieken is gericht op de vraag of de huidige definities van gentechnologie of 

genetisch gemodificeerde organismen ook van toepassing kunnen zijn op deze onlangs ontdekte 

hulpmiddelen voor genbewerking.  

De Europese Commissie werkt op dit moment aan een juridische interpretatie van de regelgevende status 

van producten die zijn gegenereerd door nieuwe plantveredelingstechnieken, teneinde de 

rechtsonzekerheden te beperken op dit gebied. Een dergelijke interpretatie kan de weg vrij maken voor 

een besluit over de vraag of genbewerkingstechnologieën onder het toepassingsgebied van het Europese 

wetgevend kader moeten vallen inzake het ingeperkte gebruik en de doelbewuste introductie van 

genetisch gemodificeerde organismen.  

De octrooiering van CRISPR-Cas9 voor therapeutische toepassing bij de mens is ook wettelijk gezien een 

controversiële kwestie. In februari 2017 heeft het US Patent and Trademark Office (USPTO) een beslissing 

gemaakt over de vraag wie het patent moet krijgen voor het gebruik van CRISPR-Cas9 om genen te 

bewerken. Bij deze beslissing is een omschrijving gevoegd van de voorwaarden voor winstgeneratie door 

deze technologie in de komende jaren.  

De risico's van erfelijke, onvoorspelbare genetische mutaties roept vragen op over de veiligheid van de 

techniek en de toerekening van aansprakelijkheid in geval van schade. In een recent verslag heeft de 

Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (nationale academie van 

wetenschappen, engineering en geneeskunde) opgeroepen tot voorzichtigheid met betrekking tot het 

http://www.nature.com/news/embryo-editing-sparks-epic-debate-1.17421
http://www.thenewatlantis.com/publications/gene-editing-new-technology-old-moral-questions
https://www.newscientist.com/article/mg22830500-500-will-crispr-gene-editing-technology-lead-to-designer-babies/
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nytimes.com/2015/12/04/science/crispr-cas9-human-genome-editing-moratorium.html?_r=0
https://www.geneticsandsociety.org/internal-content/about-human-germline-gene-editing
http://www.nature.com/news/crop-conundrum-1.19031
http://www.nature.com/news/crop-conundrum-1.19031
http://www.nature.com/news/broad-institute-wins-bitter-battle-over-crispr-patents-1.21502
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://nas-sites.org/gene-drives/
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vrijgeven van genaandrijvingen in een open omgeving. De academie stelde gefaseerde testuitvoering voor, 

met inbegrip van speciale voorzorgsmaatregelen, in verband met de grote wetenschappelijke 

onzekerheden en potentiële risico's voor het milieu. Er moeten veiligheidsmaatregelen in het leven worden 

geroepen om de verspreiding van organismen te vermijden die milieuschade kunnen aanrichten of die 

gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid.  

Veel wetenschappers waarschuwen ervoor dat er nog veel werk moet worden verricht voordat CRISPR 

veilig en efficiënt kan worden toegepast. CRISPR kan met name nieuwe uitdagingen in het leven roepen 

op risicobeoordelingsgebied, aangezien de door deze methoden geproduceerde organismen de genomen 

van levende organismen misschien ingrijpender veranderen dan de traditionele genetische 

modificatietechnieken. 

http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf
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