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Prelude 
 
De eerste keer dat ik in een speeltuin kwam was deze nog in aanbouw. De 
speeltoestellen stonden er al en ik genoot van de ruimte waarover ze verspreid 
stonden. Het grasveld lag gedeeltelijk braak, met her en der kuilen en er waren geen 
paden; dat was waarschijnlijk de reden dat ik het er zo spannend vond. Als ik op de 
schommel zat keek ik naar de blinkende glijbanen, het klimrek en de draaimolen, en 
bedacht ik wat daar allemaal nog meer mee gedaan kon worden.  
Zoals 35 jaar geleden in de speeltuin, zo voelde het voor mij ook toen ik voor het eerst 
mocht werken in het moleculaire laboratorium van de Vrije Universiteit. De ‘−Omics’ 
revolutie was net begonnen en op de het lab stond een splinternieuwe qPCR machine. 
De mogelijkheden van toepassingen van genexpressie in onderzoek waren 
veelbesproken. 
 
Stress meten in bodemdieren die zich in een verontreinigde omgeving bevonden ten 
behoeve van risicobeoordeling werd al gedaan. Voor risicobeoordeling van bodems 
heeft dit namelijk belangrijke meerwaarde over het chemisch doormeten van grond op 
aanwezige stoffen, omdat de giftigheid van de stoffen afhangt van de bodem waarin 
deze zich bevinden. Bovendien zijn er verschillen in gevoeligheid tussen diersoorten. 
De bestaande bioassays met wormen en springstaarten meten de reproductie en 
overleving na 28 dagen blootstelling in een potje met grond. 
Bepaalde aspecten konden niet goed geëvalueerd worden met de bestaande testen. 
Veel verontreinigingen bestaan uit mengsels. In dat geval bleef het de vraag welke van 
de aanwezige stoffen de effecten had veroorzaakt. Ook zijn er plekken met veel 
verschillende stoffen in relatief lage concentraties. De interventiewaarde voor sanering 
wordt dan niet overschreden, maar toch is het in zo’n geval goed om een test te doen, 
het liefst een fijngevoelige die ook effecten van lagere blootstellingen kan aantonen. 
Mijn promotieonderzoek stond daarom in het kader van het ontwikkelen van  een 
nieuw type biomarkers: moleculaire biomarkers, op basis van stress-response 
genexpressie in een van de modelsoorten van de ecotoxicologie; de springstaart 
Folsomia candida (Collembola). 
Ik had brede belangstelling voor de techniek van kwantitatieve polymerase 
kettingreactie (qPCR), die ik elegant vond en veelbelovend inschatte over de langere 
termijn. Ik heb de kans gekregen om van normale qPCR op te schalen naar een high-
throughput systeem. Dit bleek uiterst waardevol voor de analyse van het type 
experimenten dat veel gedaan wordt in de ecotoxicologie. Het gebruik van high 
throughput qPCR toepassingen is in ontwikkeling en hopelijk wordt het gebruik in de 
toekomst toegankelijker. 
De moleculaire biologie is op dit moment nog altijd wervelend en spannend: De eerste 
golf aan biotechnologische informatie, afkomstig van tien jaar microarray-onderzoek, 
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heeft inmiddels veel nieuwe ecotoxicologische vraagstukken doen ontstaan. De 
kostendaling en nieuwe ontwikkelingen van RNA-sequencing bieden nu de 
uitstekende aanloop voor de hier gepresenteerde methode, die perfect geschikt is voor 
het vinden van antwoorden op deze gerichte vragen. 
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