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SAMENVATTING
Dit rapport doet verslag van het project “Embedding Nutrigenomics into Nutrition Science: Addressing
Epistemological and Social Challenges.” Het project stelde zich ten doel de kansen en hindernissen voor integratie van
nutrigenomicsonderzoek in TI Food & Nutrition (TIFN) in kaart te brengen en handvatten te vinden om die integratie
te faciliteren. Uit interviews, documentanalyse en workshops is gebleken dat nutrigenomics nieuwe kansen voor TIFNonderzoek biedt: mechanistische inzichten in de werkzaamheid van voeding kunnen bijdragen aan het tot stand komen
van gezondheidsclaims. Combinatie van datasets maakt clustering op basis van genexpressiepatronen en fenotype
mogelijk. Ook ligt stratificatie op basis van respons op interventies en actieve pathways binnen handbereik.
Toch wordt nutrigenomics vooralsnog slechts in beperkte mate gebruikt. De interviews en workshops legden naast
kansen ook een aantal hindernissen bloot. Niet alle TIFN-onderzoekers zijn even goed op de hoogte van de mogelijkheden
van nutrigenomics. Ze ervaren data-analyse als tijdrovend en ingewikkeld. Andersom blijkt het experimenteel ontwerp
van TIFN-projecten niet altijd te voldoen aan de maatstaven die nodig zijn voor meta-analyse. De beperkte mate van
interactie tussen de onderzoekers van het Netherlands Nutrigenomics Centre (NNC) en TIFN-onderzoekers staat betere
afstemming in de weg. Daarnaast zijn er uiteenlopende visies op de rol van nutrigenomics in TIFN-onderzoek: aan de
ene kant van het spectrum wordt nutrigenomics gezien als een ‘toolbox’, een van de vele beschikbare technieken in
de voedingswetenschappen. Aan de andere kant komt nutrigenomics naar voren als autonome discipline, een nieuw
paradigma in de voedingswetenschappen.
Gedurende het project zijn de contouren van een ‘consensusvisie’ geschetst: een algemeen gedeeld beeld op de rol
van nutrigenomics in TIFN-onderzoek waarin aandacht voor de relevantie van nutrigenomics centraal staat, maar ook
ruimte is voor de autonome expertiseontwikkeling van het NNC. De aanbevelingen in dit verslag zijn erop gericht om
die consensusvisie te realiseren. Uitgangspunt is dat de integratie van nutrigenomicsactiviteiten in TIFN-onderzoek niet
alleen een technisch-wetenschappelijke uitdaging is, maar ook een aantal ‘sociale’ voorwaarden kent, zoals bekendheid
met de mogelijkheden en de agenda van het NNC, interactie tussen NNC- en TIFN-onderzoekers en wederzijdse
ondersteuning.
De aanbevelingen in dit verslag zijn slechts een eerste stap naar integratie van nutrigenomics in TIFN-onderzoek;
verdere onderhandeling is nodig om een samenwerkingsvorm te vinden die aansluit bij de wensen en belangen
van alle betrokkenen. Die samenwerking is van belang: de deelnemers aan dit project waren het erover eens dat
–omics-technologieën bepalend zullen zijn voor de toekomst van het voedingswetenschappelijk onderzoek. Door
nutrigenomics effectief in TIFN-onderzoek te integreren, kunnen TIFN en het NNC gezamenlijk een voortrekkersrol in
de voedingswetenschappen innemen.
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INLEIDING
Dit rapport doet verslag van het project “Embedding Nutrigenomics into Nutrition Science: Addressing
Epistemological and Social Challenges.” Het project stelde zich ten doel de kansen en hindernissen voor integratie
van nutrigenomicsonderzoek in TI Food & Nutrition (TIFN) in kaart te brengen en handvatten te vinden om die
integratie te faciliteren. Jan Sikkema, als voormalig onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor de integratie van
nutrigenomicsactiviteiten binnen TIFN, heeft het CSG Centre for Society and the Life Sciences (CSG) gevraagd dit
proces te ondersteunen.1 Het project werd uitgevoerd door Shannon Spruit onder begeleiding van Daan Schuurbiers
(De Proeffabriek2) en Bart Penders2 en gezamenlijk gecoördineerd door TIFN en CSG.4 Het project startte in april 2011
en werd in januari 2012 afgerond. Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en presenteert
aanbevelingen om de integratie van nutrigenomics binnen TIFN te bevorderen.

ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING
De positie van het nutrigenomicsvakgebied en daarmee van het Netherlands Nutrigenomics Centre (NNC) als
organisatie is momenteel aan het veranderen. Het NNC onderzoekt voedingseffecten op moleculaire schaal door
middel van genomicstechnieken. In de afgelopen jaren heeft het NNC (voorheen Nutrigenomics Consortium) deze
expertise zelfstandig kunnen ontwikkelen. De laatste jaren worden genomicstechnologieën geleidelijk opgenomen in
voedingswetenschappelijk onderzoek. Zo ook het NNC, dat deels is ingebed als nutrigenomicsplatform binnen TIFN.
Het gaat bij die inbedding niet alleen om de integratie van twee kennisgebieden, maar ook om de ‘sociale’ integratie
van verschillende onderzoeksculturen - hoewel beide thema’s onlosmakelijk verbonden zijn.
Door middel van interviews, documentanalyse en workshops zijn de kansen en hindernissen verkend voor integratie
van nutrigenomicsactiviteiten binnen TIFN (de werkwijze staat in het volgende hoofdstuk beschreven). De integratie
van nutrigenomics bleek kansrijk: er zijn meer potentiële toepassingen van nutrigenomics dan op het eerste gezicht
door TIFN-onderzoekers gezien worden. Vooral de MadMax database en andere openbare (-omics) databases
bieden ruime mogelijkheden voor analyse van nog grotendeels onontgonnen datasets. Meta-analyse van informatie
in de MadMax database biedt mogelijkheden voor stratificatie op basis van genexpressiepatronen of fenotype. De
database biedt ook inzicht in de respons op interventies en maakt clustering op basis van actieve pathways mogelijk
(zie voor meer informatie het verslag van de scenarioworkshop in de bijlage). Ook voor de industrie liggen er
toepassingsmogelijkheden voor nutrigenomics die vooralsnog niet benut worden. Nutrigenomics kan mechanistische
inzichten bieden in de werkzaamheid van typen voeding. Zo kunnen de (moleculaire) signatures van voeding inzicht
geven in de werking van functional foods en daarmee bijdragen aan het tot stand komen van een gezondheidsclaim.
Toch wordt nutrigenomics vooralsnog slechts in beperkte mate gebruikt. De interviews en workshops van dit project
legden ook een aantal hindernissen bloot. Sommige van die hindernissen zijn technisch van aard, bijvoorbeeld rond
standaardisering: zo is het voor het NNC lastig om meta-analyse uit te voeren op TIFN-onderzoeksresultaten als het
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Dit project onderzocht de rol van nutrigenomics in de specifieke context van een Public-Private Partnership. Andere organisatievormen zouden
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De Proeffabriek, adviesbureau voor verantwoord innoveren, is een CSG-spin-off onder leiding van Daan Schuurbiers. Zie: www.proeffabriek.nl
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Het project bouwt voort op eerder onderzoek van Bart Penders en Daan Schuurbiers. Zie: Penders, B. (2010). The Diversification of Health.

tot andere resultaten ten aanzien van de rol van nutrigenomics kunnen leiden.

Politics of Large-Scale Cooperation in Nutrition Science. Bielefeld (D): Transcript Verlag. Schuurbiers, D. (2010). Social Responsibility in Research
Practice - Engaging applied scientists with the socio-ethical context of their work. Simon Stevin Series in Ethics of Technology, vol. 6.
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Dit project sluit aan bij de doelstelling van het CSG haar kennis en vaardigheden te valoriseren en in te zetten voor training en advies.
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experimenteel ontwerp niet aan bepaalde maatstaven voldoet, bijvoorbeeld bij het nemen van samples, RNA-isolatie
of controle. Ook ervaren TIFN-onderzoekers data-analyse als tijdrovend en ingewikkeld. Naast deze ‘technische’
overwegingen bleken verschillende factoren op het ‘sociale’ vlak een belangrijke rol te spelen. Zo bleek uit de
interviews dat lang niet iedereen bekend was met de mogelijkheden en relevantie van nutrigenomics. Daarnaast was
de interactie tussen NNC- en TIFN-onderzoekers beperkt, en waren er heel verschillende opvattingen van de rol van
nutrigenomics in TIFN-onderzoek.
Twee visies
Al in de eerste, verkennende fase van het project kwamen twee uiteenlopende visies op de rol van nutrigenomics
in TIFN-onderzoek naar voren: als toolbox en als autonome discipline (zie tabel 1). In het eerste geval (de toolbox)
is nutrigenomics een van de vele beschikbare technieken in de voedingswetenschappen. In deze visie is het NNC
vooral een servicecentrum dat het transcriptoom in kaart brengt. In de tweede visie (als autonome discipline) wordt
nutrigenomics gezien als een nieuw paradigma waarbinnen verschillende niveaus van kennis (o.a. transcriptoom
en metaboloom) gecombineerd worden om de menselijke individualiteit in kaart te brengen. Deze verschillende
opvattingen van de rol van nutrigenomics in TIFN-onderzoek bleken op zowel bestuurlijk als praktijkniveau
samenwerking in de weg te staan. Een visie op nutrigenomics als toolbox leidt immers tot een heel ander beeld van
de rol, de relevantie en het mandaat van het NNC dan een visie op nutrigenomics als autonome discipline.
In het onderzoek hebben we geprobeerd een ‘consensusvisie’ in beeld te brengen: een waarin het
nutrigenomicsplatform relevant is voor TIFN-onderzoek, maar ook ruimte is voor de autonome expertiseontwikkeling
van het NNC. De aanbevelingen in dit verslag zijn erop gericht om die consensusvisie op de rol van nutrigenomics in
TIFN-onderzoek te versterken. Het uitgangspunt daarbij is dat aandacht voor de ‘zachte’ kanten van integratie (het
mensenwerk achter de technologie) een voorwaarde is om de technologische mogelijkheden te ontsluiten. In het
vervolg van dit verslag zetten we uiteen hoe de resultaten tot die conclusie leidden, en welke aanbevelingen daaruit
voortvloeien. Maar eerst gaat het volgende hoofdstuk dieper in op de werkwijze.
Tabel 1: Twee visies op Nutrigenomics
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Visie

Nutrigenomics als toolbox

Nutrigenomics als autonome discipline

Omschrijving

• Nutrigenomics is een standaardtechniek

• Nutrigenomics is een paradigma

Doel

• Het transcriptoom in kaart brengen ten behoeve
van onderzoek opdrachtgever

• Menselijke individualiteit/gezondheid in kaart
brengen

Werkwijze

• Gebruik van bestaande technieken en analysemethoden, zoals micro-arrays

• Kennis van o.a. transcriptoom en metaboloom
integreren met fysiologische kennis.
• Gedistribueerde expertise
• Meta-analyse

Rol NNC

• Servicecentrum
• Materiële ondersteuning
• Vraaggerelateerde expertise

• Autonoom
• Coördinatie (ontwerp en strategisch leiderschap)
• Dataknooppunt

WERKWIJZE
Dit project bestond uit drie fasen: een articulatiefase, een empirische fase en een interventiefase (zie tabel 2). De
articulatiefase (april – juni 2011), was verkennend van aard en diende om inzicht te krijgen in de huidige stand van
zaken rond samenwerking en integratie van nutrigenomicsactiviteiten in TIFN-onderzoek. Daarnaast zijn in deze fase
de definitieve onderzoekvragen en plan van aanpak gedefinieerd.
Tabel 2: Overzicht van de fasen van het project.
Fase

Articulatiefase (apr - jun)

Empirische fase (jul - aug)

Interventiefase (sep- jan)

Doel

Verkenning problematiek, onderzoekvragen, plan van aanpak,
contacten leggen.

Kansen en knelpunten onderzoeken in projecten.

Aanbevelingen doen voor integratie NGx-activiteiten binnen TIFN.

Activiteiten

Interviews, observaties en rapportage begeleidingscommissie.

Interviews, observaties, documentanalyse en rapportage
begeleidingscommissie.

Drie workshops en eindrapportage.

Uitkomst

Verslag articulatiefase, tussenrap- Verslag empirische fase, tussenportage begeleidingscie.
rapportage begeleidingscie.

Workshopverslagen, eindverslag.

Op basis van de bevindingen in de articulatiefase zijn in de tweede,
empirische fase (juli – augustus 2011) vier onderzoeksprojecten
van TI Food & Nutrition geselecteerd voor verder onderzoek naar
de kansen en hindernissen voor integratie.5 In overleg met de
begeleidingscommissie is besloten om te concentreren op het
niveau van de onderzoekspraktijk: welke oorzaken stimuleren
of belemmeren het gebruik van nutrigenomics in het dagelijkse
onderzoek? In de empirische fase zijn respondenten daarom vooral
gevraagd naar beweegredenen om nutrigenomics al dan niet in hun
eigen onderzoek te gebruiken. In totaal zijn 28 TIFN onderzoekers,
managers, industriële partners en nutrigenomics-experts
geïnterviewd,6 in combinatie met analyse van de full project plans

Figuur 1: De Credibility Cycle (vrij naar Latour &

en algemene TIFN-publicaties.

Woolgar 1979).

Om de interviews te structureren is gebruik gemaakt van de Credibility Cycle7 zoals die door wetenschapssociologen Bruno
Latour en Steve Woolgar in het boek Laboratory Life voor het eerst in 1979 is beschreven (zie figuur 1). De credibility
cycle beschrijft een cyclus van vijf factoren die bijdragen aan de geloofwaardigheid van onderzoekers: financiering, data,
argumenten (of claims), artikelen en erkenning. De geloofwaardigheid van een wetenschapper is afhankelijk van het aantal
keren dat de cyclus is doorlopen en de kwaliteit van de losse onderdelen. Voor dit project hebben we deze afzonderlijke
factoren geïnterpreteerd als mogelijke beweegredenen om nutrigenomics in het onderzoek te gebruiken. Door nu de
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Bij de selectie van projecten is getracht de verschillende domeinen van TIFN-onderzoek te omspannen, zodat verschillende onderwerpen aan
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Voor de interviews zijn respondenten geselecteerd uit verschillende geledingen (aio’s, postdocs, hoogleraren, projectleiders en managers) en

bod komen. Daarnaast is gekeken naar de mate van gebruik van nutrigenomics.
organisaties (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Maastricht, Wageningen Universiteit en Research Centre, TI Food & Nutrition en
twee aan TIFN gelieerde industriële partners).
7

B. Latour & S. Woolgar (1979). Laboratory life: the construction of scientific facts. Princeton University Press: Princeton (NJ). Zie ook: L. K. Hessels (2010). Science and the Struggle for Relevance (proefschrift).
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respondenten te vragen naar de invloed van nutrigenomics op elk van deze drijfveren, ontstond een beeld van de kansen
en hindernissen voor het gebruik van nutrigenomics (daarover meer in de bevindingen).8
De bevindingen uit de articulatie- en empirische fase zijn vervolgens gebruikt in de derde en laatste fase, de
interventiefase (oktober 2011 – januari 2012). Tijdens de interventiefase zijn drie workshops gehouden om de kansen
en hindernissen uit de voorgaande fasen met TIFN-onderzoekers en management te bespreken (zie figuur 2).

Figuur 2: Overzicht van activiteiten in de interventiefase.
De scenarioworkshop, op 11 oktober in Wageningen, bracht 11 TIFN en NNC-onderzoekers samen om de kansen
en hindernissen voor nutrigenomics in TIFN-onderzoek te bespreken. Het uitgangspunt was een consensusvisie te
formuleren op basis van de twee eerder genoemde extreme visies op de rol van nutrigenomics in TIFN-onderzoek die
uit de empirische fase naar voren kwamen. De kansen en hindernissen voor nutrigenomics zijn verder uitgediept aan
de hand van de bespreking van situatieschetsen (zie voor meer informatie het workshopverslag in de bijlage).
In een tweede workshop, de designworkshop, zijn de kansen voor integratie ‘toegepast’ op een concreet
project. Deze workshop vond plaats op 31 oktober in Zwolle, waar negen TIFN-onderzoekers de mogelijkheden
voor nutrigenomics in een specifiek TIFN-project verkenden. Een vooraanstaand NNC-onderzoeker zette de
onderzoeksagenda van het NNC uiteen, presenteerde de mogelijke toepassingen van nutrigenomics en gaf uitleg over
de MadMax database. Vervolgens verkenden de aanwezige projectmedewerkers samen met de onderzoekers van het
NNC concrete mogelijkheden om nutrigenomics in het project in te zetten (zie het workshopverslag in de bijlage).
De specifieke bevindingen uit de designworkshop zijn vervolgens in de derde workshop (de forward look) ‘vertaald’
naar algemene aanbevelingen die ook op andere (toekomstige) projecten binnen TIFN van toepassing kunnen zijn.
Deze derde en laatste workshop, op 30 januari 2012 in Wageningen, bracht TIFN- en NNC-management en industriële
partners bijeen om de haalbaarheid van die aanbevelingen te bespreken.
De belangrijkste bevindingen uit de forward look zijn in het hoofdstuk ‘Aanbevelingen’ van dit verslag opgenomen.
Voordat we tot de aanbevelingen overgaan, gaat het volgende hoofdstuk eerst dieper in op de bevindingen uit de
interviews en workshops, en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden.

8

De bevindingen van de articulatie- en empirische fasen zijn op 28 juni resp. 14 september 2011 besproken met de begeleidingscommissie. De
verslagen zijn op verzoek verkrijgbaar.
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BEVINDINGEN
De interviews uit de verkennende en empirische fase maakten duidelijk dat TIFN-onderzoekers de bijdrage
van nutrigenomics vanuit wetenschappelijk oogpunt waarderen. Toch wordt nutrigenomics in de dagelijkse
onderzoekspraktijk slechts in beperkte mate gebruikt. Er worden wel arrays gedaan voor transcriptoomanalyse, maar
de toepassing van meer geavanceerde technieken of meta-analyse van datasets komt slechts mondjesmaat voor.
Respondenten gaven in de interviews verschillende redenen voor het beperkte gebruik van nutrigenomics. We zetten
de belangrijkste bevindingen hieronder uiteen.
Complexiteit
De complexiteit van nutrigenomics staat de toepassing van nutrigenomics in TIFN-onderzoek in de weg.
Respondenten ervaren data-analyse als een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid. Het is verre van eenvoudig
om informatie uit micro-arraydata te koppelen aan bestaande kennis over bijvoorbeeld actieve pathways en
eiwitinteracties: daarvoor zijn uitgebreide kennis van biologie en bio-informatica nodig. Samenwerking, de bereidheid
om bij te leren en veel tijd zijn vereisten. Zoals een van de respondenten opmerkte:
“[Het] heeft ongelofelijk lang geduurd voordat we het biologische licht aan het eind van de tunnel begonnen te zien,
dat ligt ook in het feit dat je daarin getraind moet raken, dat is niet iets wat je zomaar kan.”
Diverse respondenten gaven aan dat zowel op het gebied van data-analyse als voor experimenteel ontwerp meer
ondersteuning nodig is om nutrigenomicswerk uit te voeren. Zonder die ondersteuning is het niet aannemelijk dat de
analysemogelijkheden van al bestaande datasets volledig benut zullen worden.
Onbekendheid
Een andere belangrijke reden voor het geringe gebruik van nutrigenomics is onbekendheid over de mogelijke toepassingen.
Uit de interviews bleek al dat onderzoekers binnen TIFN niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de MadMax
database voor hun eigen onderzoek. Tijdens de scenarioworkshop op 11 oktober bleek de MadMax database echter een
schat aan informatie te bevatten die veel nieuwe kennis voor TIFN-onderzoek kan ontsluiten: NNC-onderzoekers gaven aan
dat het door combinatie van verschillende datasets momenteel al mogelijk is groepen mensen te clusteren op basis van
genexpressiepatronen en fenotype. Ook ligt stratificatie op basis van respons op interventies en actieve pathways binnen
handbereik (zie het verslag van de scenarioworkshop in de bijlage).
Om die onbekendheid als oorzaak voor het geringe gebruik van nutrigenomics verder te onderzoeken, hebben we in
de designworkshop geëxperimenteerd met informatieuitwisseling: hoe verandert de houding van onderzoekers als
ze meer bekend raken met de mogelijkheden van nutrigenomics? Tijdens de workshop hield een NNC-onderzoeker
een presentatie. Hoewel enkele deelnemers al bekend waren met mogelijke toepassingen van nutrigenomics in hun
onderzoek, bleek de presentatie voor de meeste deelnemers nieuwe informatie te bevatten en nieuwe mogelijkheden
te ontsluiten. Tijdens de bespreking bleek de nutrigenomicsbenadering ook specifieker dan de deelnemers
aanvankelijk dachten. Nutrigenomics wordt wel eens een fishing expedition genoemd om aan te geven dat de
gebruikte technieken niet specifiek genoeg zijn om aan de sterk gefocuste hypotheses van onderzoeksprojecten bij
te dragen. Maar de benadering die de NNC-onderzoeker presenteerde was in de ogen van de deelnemers ook goed
bruikbaar voor het meer hypothesegestuurde onderzoek in het project. Zoals een van de deelnemers opmerkte:
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“Het meeste wist ik al wel. Maar nu realiseer ik me hoe ik deze kennis kan gebruiken en integreren in mijn project.
Anders zou ik die kans gemist kunnen hebben.”
Uit de workshop blijkt dat informatievoorziening het enthousiasme over nutrigenomics kan vergroten: de
gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden voor nutrigenomicsgebruik nodigde uit tot samenwerking. Diverse
TIFN-onderzoekers hebben na afloop van de workshop meer concrete samenwerking met het NNC verkend.
(Industriële) relevantie
Onduidelijkheid over de relevantie van de nutrigenomicsbenadering voor TIFN-projecten kwam eveneens als hindernis
uit de interviews naar voren. Hoewel respondenten de wetenschappelijke bijdrage van nutrigenomics wel waarderen,
is de bijdrage van nutrigenomics aan fysiologische inzichten niet vanzelfsprekend. Nutrigenomics laat zich lastig klinisch
toepassen en is volgens geïnterviewden niet direct te gebruiken als onderbouwing van gezondheidsclaims. Samenhangend
met deze gezondheidsclaims staat ook de industrie over het algemeen afwachtend tegenover nutrigenomicsonderzoek.
Toch kwam in de interviews ook naar voren dat nutrigenomicsdatabases een rol kunnen spelen in de totstandkoming
van EFSA gezondheidsclaims. Een NNC onderzoeker merkt op:
“Onze kennis over genetica en voeding is ook interessant voor voedingsbedrijven. De gezondheidsclaims die zij
aanvragen voor bepaalde producten, worden vaak verworpen door de EFSA. Wij kunnen mensen in subgroepen verdelen,
bijvoorbeeld op basis van hun microbiotasamenstelling in de darmen of andere biomarkers voor gezondheid. Als je met
deze gestratificeerde groepen interventies uitvoert, zijn gezondheidseffecten misschien steekhoudend aan te tonen.”
Om meer inzicht te krijgen in de relevantie van nutrigenomics hebben we dit punt in de scenarioworkshop op 11
oktober aan NNC-onderzoekers voorgelegd. In de workshop zijn een aantal concrete mogelijkheden geopperd
die industrieel relevant kunnen zijn. Zo merkte een deelnemer op dat de mogelijkheid om voedingseffecten op
het transcriptoom te vergelijken met farma-effecten voor industriële partijen zeer interessant zou kunnen zijn.
Ook op projectniveau bleek nutrigenomics mogelijk relevant voor TIFN-onderzoek: in de designworkshop op
31 oktober kwam naar voren dat het vergelijken en combineren van transcriptoomdata van meerdere organen
nieuwe mogelijkheden voor het desbetreffende project bood (zie ook de verslagen van de workshops in de bijlage).
Nutrigenomics lijkt dus wel degelijk relevant te kunnen zijn voor zowel TIFN-projecten als industriële toepassingen.
Beschikbaarheid en integratie data
Een andere hindernis bij het benutten van resultaten uit nutrigenomics komt voort uit het beleid rond intellectuele
eigendomsrechten binnen TIFN. Zowel in de interviews als de workshops werden kanttekeningen geplaatst bij
de ‘verkokering’ van TIFN-onderzoek. De toegevoegde waarde van nutrigenomics ligt voor een groot deel in de
dwarsverbanden die gelegd kunnen worden tussen de verschillende datasets uit TIFN-projecten. Vanwege de
intellectuele eigendomsrechten hebben verschillende groepen echter geen toegang tot andere datasets binnen de
MadMax database. Dat maakt uitwisseling moeilijk, zo niet onmogelijk. Het NNC kan die dwarsverbanden wel leggen,
maar het is niet toegestaan om die resultaten naar buiten te brengen. Er was een breed gedragen consensus onder
respondenten en workshopdeelnemers dat de toekomst van het onderzoeksveld juist ligt in de integratie van datasets
van verschillende -omicsdatabases. Door de verkokering van het onderzoek blijven daar echter kansen liggen.
Twee visies
De laatste hindernis die we in dit hoofdstuk aan de orde stellen, is het gelijktijdig bestaan van verschillende visies op
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de rol van nutrigenomics (als ‘toolbox’ en als autonome discipline), zoals we in de inleiding al bespraken. Hoewel dit
punt zich in feite op managementniveau afspeelt, blijkt het toch van invloed op de onderzoekspraktijk. De interviews
in de empirische fase bevestigden dat er onduidelijkheid is over de gewenste rol van nutrigenomics, en dat die
onduidelijkheid samenwerking in de weg staat.
Tijdens de scenarioworkshop op 11 oktober zijn daarom de twee visies op nutrigenomics besproken, met als doel
een ‘consensusvisie’ te formuleren. De gevolgen van de twee visies zijn inzichtelijk te maken aan de hand van
de eerder genoemde credibility cycle (zie figuur 3). Als nutrigenomics puur als een toolbox wordt gezien (en het
NNC als servicecentrum), dan wordt de geloofwaardigheidscyclus voor nutrigenomicsonderzoekers doorbroken.
Dataproductie (zoals micro-arrays) staat dan volledig in dienst van traditioneel voedingswetenschappelijk onderzoek
en komt wel ten goede aan lopend TIFN-onderzoek, maar de wetenschappelijke vooruitgang van nutrigenomics als
veld blijft daarmee zeer beperkt: er is geen ruimte voor nieuwe typen claims of baanbrekende publicaties. In dat
geval is in feite sprake van een onvolledige wetenschappelijke praktijk. Het is dan te verwachten dat onderzoekers op
zoek gaan naar andere manieren om hun wetenschappelijke geloofwaardigheid op te bouwen.
Andersom, als nutrigenomics puur als autonome discipline wordt opgevat, en gezien wordt als een nieuw
paradigma met geheel eigen onderzoeksvragen en hypotheses, dan ontstaat de vraag naar de relevantie voor de
voedingswetenschappelijke praktijk. Nutrigenomics is dan wel een volledige wetenschappelijke praktijk, maar het is
de vraag in hoeverre die kennis aansluit bij gangbaar TIFN-onderzoek.
Het moge duidelijk zijn dat vanuit oogpunt van de integratie van nutrigenomics in TIFN-onderzoek beide extreme
visies onwenselijk zijn. Daarom hebben we in de workshops onderzocht in hoeverre een ‘consensusvisie’ haalbaar is:
een algemeen gedeeld beeld op de rol van nutrigenomics in TIFN-onderzoek waarin het NNC enerzijds haar relevantie
aantoont, en anderzijds een zeker mate van autonomie behoudt. Overigens betekent ‘consensus’ hier niet dat er
geen discussie meer kan zijn over de richting van nutrigenomics of de toekomstige rol in voedingswetenschappelijk
onderzoek. Waar wij op doelen is een visie op de rol van nutrigenomics waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.
Visie

Nutrigenomics als toolbox

• Onvolledige wetenschappelijke praktijk
• Deel van voedingswetenschap

Nutrigenomics als autonome discipline

• Los van voedingswetenschap
• Volledige wetenschappelijke praktijk

Figuur 3 - Effect van verschillende visies op de credibility cycle
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Tijdens de scenarioworkshop kwamen de aanwezige NNC- en TIFN-onderzoekers gezamenlijk tot de conclusie dat het
gebruik van nutrigenomics als toolbox noodzakelijk is om nutrigenomics als autonome discipline verder te brengen:
het gaat om een balans tussen het waargenomen ‘nut’ van nutrigenomics en het behoud van een zekere mate van
autonomie. De designworkshop op 31 oktober gaf vervolgens een proof of principle van de consensusvisie zoals die
in de eerste workshop is geformuleerd. De opzet van de workshop was enerzijds om de toepassing van nutrigenomics
in dienst te stellen van de versterking van de resultaten van TIFN-onderzoek (zie de NNC-presentatie over de
mogelijkheden van nutrigenomics), maar was er anderzijds op gericht dat het NNC haar eigen wetenschappelijke
onderzoek verder kon ontplooien. Zoals een NNC onderzoeker tijdens de workshop opmerkte:
“Ik heb er geen problemen mee om een dienst te verlenen, maar het NNC is niet alleen maar een servicecentrum. We
willen ook graag wetenschappelijk betrokken zijn.”
Dat kan ook niet anders: voor nutrigenomics is altijd veel denkwerk nodig. De nadruk op samenwerking tijdens de
workshop bleek echter voor beide partijen nieuwe mogelijkheden te scheppen.
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CONCLUSIES
Welke conclusies kunnen we uit de bovenstaande bevindingen trekken ten aanzien van de kansen en hindernissen
voor nutrigenomics in TIFN-onderzoek? De eerste conclusie is dat nutrigenomics meer mogelijke toepassingen in
TIFN onderzoek biedt dan er op het eerste gezicht gezien worden. Vooral de MadMax database en al bestaande
(-omics) datasets bieden daarbij nog onontgonnen analysemogelijkheden. Toch blijken zowel TIFN-onderzoekers als
industriële partners afwachtend tegenover nutrigenomics te staan. De interviews en workshops brachten een aantal
hindernissen in beeld die intensiever gebruik van nutrigenomics in de weg staan. Sommige van die hindernissen zijn
‘technisch’ van aard, andere liggen op het ‘sociale’ vlak.
Technische uitdagingen
De voornaamste technische uitdagingen betreffen de complexiteit van nutrigenomics en van data-analyse. Zoals een
prominent NNC-onderzoeker opmerkte: “We hebben de doos van Pandora geopend.” Voedingswetenschappelijk
onderzoek kan zich niet langer beperken tot het leggen van correlaties tussen voeding en gezondheid op basis van
een beperkte set biomarkers. Nutrigenomics legt de complexe interacties tussen voeding, genotype en fenotype
bloot. Binnen die complexiteit liggen kansen op mechanistische inzichten ten aanzien van de effecten van voeding,
maar die zoektocht vraagt om een uiterst genuanceerde interpretatie van onderzoeksresultaten. Juist daarom zijn de
inrichting en standaardisering van experimenteel ontwerp van TIFN-onderzoeken van belang.
Deze technische kwesties zijn deels onvermijdelijk. Ze zijn inherent aan het feit dat nutrigenomics een opkomende
technologie is waarin nog veel verkennend onderzoek nodig is. Toch zijn er nu al stappen te maken, bijvoorbeeld door
te werken aan de kennis en vaardigheden van TIFN-onderzoekers, of door advies vanuit NNC over de opzet van TIFNexperimenten. In het volgende hoofdstuk doen wij daarom een aantal aanbevelingen om deze technische uitdagingen
aan te pakken.
‘Sociale’ uitdagingen
Naast deze technische uitdagingen blijken echter ook een een aantal hindernissen op het ‘sociale’ vlak te bestaan.
Uit de interviews en workshops komen twee belangrijke hindernissen naar voren. Ten eerste staan onbekendheid en
onbegrip omtrent de mogelijkheden en relevantie van nutrigenomics samenwerking in de weg. Ten tweede schept
het bestaan van verschillende belevingen van de rol van NNC in TIFN op managementniveau onduidelijkheid op het
niveau van de onderzoekspraktijk.
Een belangrijke conclusie uit de workshops is dat het wegnemen van die onbekenheid direct leidt tot integratie
van nutrigenomicsactiviteiten: zodra TIFN-onderzoekers op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden en
de relevantie van nutrigenomics voor hun eigen onderzoek, is hun interesse gewekt. In de aanbevelingen in het
volgende hoofdstuk noemen we dan ook een aantal maatregelen om onbekendheid en onbegrip weg te nemen en de
onderlinge samenwerking te faciliteren.
Naar een consensusvisie?
Er zijn dus maatregelen te bedenken die integratie bevorderen. Maar het effect van die maatregelen op de
onderzoekspraktijk zal vermoedelijk beperkt blijven zolang er op managementniveau onduidelijkheid is over
de verschillende interpretaties van de rol van nutrigenomics. Daarom hebben we in dit onderzoek getracht een
consensusvisie in beeld te brengen: een algemeen gedeeld beeld op de rol van nutrigenomics in TIFN-onderzoek
waarin het NNC enerzijds relevantie aantoont, en anderzijds ruimte behoudt voor autonome expertiseontwikkeling.
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De vormgeving van een consensusvisie is echter geen eenmalige aangelegenheid. Verder onderhandeling is nodig
om een samenwerkingsvorm te vinden die aansluit bij de wensen en belangen van alle betrokken. Natuurkundige
en wetenschapshistoricus Peter Galison heeft dit onderhandelingsproces, waarbij onderzoekers met verschillende
achtergronden samen onderzoek doen, eerder beschreven als Trading Zone.9 Hij beschrijft hoe natuurkundigen uit
verschillende disciplines tot samenwerking kunnen komen ondanks de verschillende paradigma’s die zij hanteren.
Galison’s ideeën zijn ook van toepassing op de samenwerking tussen NNC en TIFN: door uitwisseling en
onderhandeling te faciliteren kan de integratie van nutrigenomics in TIFN-onderzoek verbeterd worden en in het
voordeel werken van beide samenwerkingspartners.10 De aanbevelingen in het volgende hoofdstuk zijn dan ook
gericht op de inrichting van een trading zone binnen TIFN, waarin een consensusvisie bespreekbaar wordt door
de voornaamste technische en sociale uitdagingen op te pakken. Communicatie, de uitwisseling van ideeën en het
bereiken van voordeel voor beide partijen spelen daarin een belangrijke rol.

9

Galison, P. (1997). Image & logic: A material culture of microphysics. Chicago: The University of Chicago Press.
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Het antwoord op de vraag welk type onderzoek voor nutrigenomics in scope en out of scope is, kan dus ook niet vooraf gegeven worden

maar komt als onderhandelingsresultaat naar voren.
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AANBEVELINGEN
De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn vooral bedoeld om de verschillende elementen binnen de TIFN-NNC trading
zone expliciet te maken: het gaat om de versterking van onderlinge samenwerking en uitwisseling van ideeën in het
licht van een consensusvisie, waarbij steeds de balans gezocht moet worden tussen relevantie voor TIFN-projecten
en autonomie voor het NNC (zie figuur 4 voor een overzicht van de aanbevelingen - de figuur laat zien op welk niveau
(management- of onderzoeksniveau) de aanbeveling betrekking heeft, en geeft aan of het initiatief bij het NNC of bij
TIFN-projecten ligt). Deze aanbevelingen zijn in de Forward Look op 30 januari 2012 besproken met TIFN- en NNCmanagement en industriële partners - de belangrijkste uitkomsten van die workshop zijn in de tekst verwerkt.

Figuur 4: Aanbevelingen voor de integratie van nutrigenomics in TIFN-onderzoek
1. Communicatie: de mogelijkheden van nutrigenomics
De workshops toonden al aan dat bekendheid met de mogelijkheden van nutrigenomics een belangrijke voorwaarde
is voor de integratie van nutrigenomicsactiviteiten binnen TIFN. Communicatie is daarom zowel op onderzoeks- als op
managementniveau een belangrijk aandachtspunt.11 Op onderzoeksniveau zijn communicatie en netwerkactiviteiten
vanuit het NNC nodig om de bekendheid van TIFN-onderzoekers met nutrigenomics te vergroten. Aandacht voor de
nutrigenomicsbenadering en de expertise van het NNC kan de interesse van TIFN-onderzoekers wekken. Daarbij valt
te denken aan het verspreiden van relevante NNC-publicaties over bijvoorbeeld de MadMax database, de uitgave
van een nieuwsbrief of het geven van maatwerkpresentaties. 12 Tijdens de designworkshop bleek hoe informatief
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NB het gaat hier om interne communicatie: de uitwisseling tussen TIFN- en NNC-onderzoekers. Publiekscommunicatie valt buiten het bestek

van dit project.
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een presentatie over nutrigenomics kan zijn: de maatwerkpresentatie door een NNC-onderzoeker voor een publiek
van TIFN-onderzoekers bleek heel goed te werken. De workshop bood als eenmalige exercitie slechts een proof
of principle: meer maatwerkpresentaties zijn nodig, wanneer mogelijk op de locatie van TIFN-onderzoekers zelf,
bijvoorbeeld aansluitend op lab meetings (om de presentatie laagdrempelig te houden).
Tijdens de Forward Look werd opgemerkt dat de informatie-uitwisseling die aan zo’n maatwerkpresentatie vooraf
gaat ook van belang is. Contact tussen NNC- en TIFN-projectonderzoekers kan ervoor zorgen dat de presentatie
aansluit op de vraagstelling van het desbetreffende project. Dankzij die informatie-uitwisseling kunnen onderzoekers
ondanks hun verschillende achtergronden op dezelfde golflengte komen.13 Programma- en projectleiders hebben
hier een belangrijke rol: zijn kunnen een ‘ingang’ voor het NNC in de projecten creëren, bijvoorbeeld door
nutrigenomicsonderzoekers uit te nodigen bij projectbijeenkomsten en theme council meetings.
2. (Industriële) relevantie: best practices en pilotprojecten
Informatievoorziening en -uitwisseling is evenzeer van belang om de relevantie van nutrigenomics aan te tonen.
Pilotprojecten waarin nutrigenomicsonderzoekers samenwerken met onderzoekers uit TIFN-projecten bieden een
uitstekende mogelijkheid om ervaring met nutrigenomics op te bouwen en de relevantie van nutrigenomics aan
te tonen. Op kleine schaal vinden er al pilotprojecten plaats binnen TIFN. Een recent project heeft onlangs nog
geleid tot een groter aandeel nutrigenomics in een nieuw thema. Toch zijn goede voorbeelden vooralsnog schaars,
vooral op het gebied van humaan onderzoek. Tijdens de Forward Look bleken er binnen diverse projecten en
thema’s mogelijkheden te zijn als er goede hypotheses opgesteld worden. Daarbij moet vooral gedacht worden aan
projectoverstijgende pilots of ‘exemplificatieprojecten’.
Een vergelijkbaar punt geldt voor industriële toepassingen. De beperkte mate van contact met de industriële partners
heeft er vooralsnog niet toe geleid dat de industriële relevantie herkenbaar is voor alle partners. Toch bleek tijdens
de scenario- en designworkshops al dat er wel degelijk industrieel relevante toepassingen zijn die de interesse van
de industrie kunnen wekken.14 Meer aandacht voor best practices en potentiële toepassingen die aansluiten bij
de verwachtingen en wensen van de industrie (bijvoorbeeld tijdens expert- en focal point meetings) kan leiden tot
hernieuwde belangstelling vanuit de industrie.15
Waar het bij de bovenstaande aanbevelingen om gaat is dat het NNC zich actief bekend maakt bij TIFN-onderzoekers
en partners. Dat vraagt om een zekere ‘servicegerichtheid’ van het NNC, temeer omdat de boodschap van
nutrigenomics niet altijd even makkelijk is te communiceren. Meer aandacht voor communicatie en interactie
betekent echter niet per definitie dat het NNC nog slechts een ondersteunende rol kan vervullen. Servicegerichtheid
en autonomie kunnen heel goed samengaan: juist door de aansluiting met de eigen onderzoeksagenda te zoeken kan
samenwerking ook bijdragen aan de autonome expertiseontwikkeling van het NNC.
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Zo bleek het contact van Shannon Spruit met TIFN-onderzoekers op zich al de interesse voor nutrigenomics te wekken. Zoals een van de project-

leiders opmerkte was door Shannon “het balletje gaan rollen” - door haar vragen was de groep zich meer voor nutrigenomics gaan interesseren.
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Collins & Evans hebben een onderscheid gemaakt in verschillende soorten expertise die mensen kunnen hebben in samenwerking (zie o.a.

Collins, Harry M., and Robert Evans. 2007. Rethinking Expertise. Chicago & London: The University of Chicago Press).
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Overigens geven industriële partners zelf ook aan dat TIFN de plek is voor dit soort onderzoek. In de empirische fase kwam naar voren dat

industriële partners binnen TIFN pre-competitief, zelfs fundamenteel onderzoek willen doen: “Ik denk dat TIFN bij uitstek een consortium is
om juist te zeggen dat het daarin wel kan investeren, in bescheiden mate … daarom zijn die consortia zo interessant, vanuit [bedrijf] gezien
kun je wat meer risico nemen, daar zou je in je eentje nooit in investeren.”
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Een voorbeeld van een best practice dat in de Foward Look naar voren kwam: de standaardisering van muizen en voer maakt alle transcriptoom-

data reproduceerbaar. Dat was bij de industriële partners niet bekend en werd een ‘sterk argument voor het gebruik van nutrigenomics’ genoemd.
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3. ‘Review’ van experimenteel ontwerp door NNC en standaardisering.
De nabijheid van NNC-onderzoekers bij TIFN-projecten kan enerzijds de interesse en toepasbaarheid van
nutrigenomics in onderzoek vergroten, en er anderzijds voor zorgen dat de data uit TIFN-onderzoek bruikbaar zijn voor
nutrigenomicsonderzoek. In de articulatiefase werd het belang van goed experimenteel ontwerp al benadrukt: data uit
TIFN-onderzoek zijn alleen bruikbaar als het aan strikte voorwaarden voldoet bij samplingprocedures of RNA-extractie. Het
NNC kan een actieve rol spelen door al in een vroeg stadium mee te denken over experimenteel ontwerp. Hoewel het lastig
is om standaardprotocollen voor experimenteel ontwerp op te zetten, werd in de scenarioworkshop naar voren gebracht dat
TIFN-onderzoeksvoorstellen voor ‘review’ aan NNC voorgelegd kunnen worden. Zo kan het NNC vervolgens controleren of
het experimental design geschikt is voor nutrigenomicswerk. Het NNC zou dan als checkpoint kunnen fungeren, vervolgens
suggesties doen voor het wijzingen van experimenteel ontwerp en ondersteuning kunnen bieden waar dat zinvol is.
Standaardisering biedt een andere mogelijkheid om de bruikbaarheid van TIFN-data voor nutrigenomicswerk te
vergroten. Vooralsnog wordt in de voedingswetenschappen veel gebruik gemaakt van ongedefinieerde diervoeding
(chow). Standaardisering van diervoeding bevordert de reproduceerbaarheid van data, de onderlinge uitwisseling van
data en het opbouwen van databases (hoewel tijdens de Forward Look werd opgemerkt dat standaardisering van voeding
in humaan onderzoek momenteel niet haalbaar lijkt). Een haalbare stap richting standaardisering is om bij experimenten
altijd een groep dieren onder gestandaardiseerd dieet te laten meelopen, als ankerpunt en om onderlinge vergelijking van
data mogelijk te maken. Het TIFN-management zal wel alle onderzoekers moeten aansporen om die stap te zetten.
4. Training en support van NNC voor aio’s en projectleiders
Een andere manier om de rol van nutrigenomics in TIFN-onderzoek te versterken is door een introductiecursus dataanalyse en –interpretatie aan te bieden aan TIFN-onderzoekers die nutrigenomicswerk gaan doen.16 Deze cursus kan
onderzoekers (zowel aio’s als supervisors) op de hoogte brengen van de mogelijkheden van data-analyse voor hun
eigen onderzoekspraktijk, en kan tegelijkertijd de kwaliteit van nutrigenomicsdata en -analyse binnen TIFN versterken.
Door deze cursussen op projectniveau te organiseren ontstaat de mogelijkheid voor NNC en TIFN-onderzoekers om
gezamenlijk aan een vraagstelling te werken. Eventueel zou deze cursus kunnen fungeren als jaarlijkse ‘terugkomdag’
waarbij onderzoekers ervaringen kunnen uitwisselen met het NNC.
5. Nutrigenomics opnemen in FPP en mid-term review
Ook de beschrijving van nutrigenomicsactiviteiten in de Full Project Proposals (FPP) kan helpen om de rol van
nutrigenomics in TIFN-onderzoek verder te expliciteren. Sommige FPPs maken al gewag van nutrigenomics, maar zijn
veelal niet duidelijk over de wijze waarop nutrigenomics zal worden toegepast of het deel van het budget dat aan die
activiteiten is gecommitteerd. Een meer systematische beschrijving van de activiteiten en een gespecificeerd budget
kan de rol van nutrigenomics in de projecten beter inzichtelijk maken. Dat maakt het ook mogelijk om tijdens de
mid-term review te vragen naar de vooruitgang op dit specifieke onderdeel, waarmee nutrigenomicsgebruik minder
vrijblijvend wordt. Ook zijn verkeerde verwachtingen over nutrigenomics eerder en eenvoudiger door het NNC te
identificeren, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.
Hoewel de FPPs op dit moment al grotendeels vastliggen, biedt de mid-term review die over ongeveer anderhalf
jaar zal plaatsvinden mogelijkheden om een duidelijkere beschrijving van de rol van nutrigenomics in de FPPs op te
nemen. Hier is een rol weggelegd voor het NNC om zich in haar communicatie te richten op mogelijke samenwerking
met TIFN-onderzoekers.
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De verplichte octrooicursus die op dit moment via TIFN wordt aangeboden, kan als model dienen. Aansluiting bij de nutrigenomicscursus van

de VLAG onderzoeksschool en gebruik van de NUGO e-learning modules verdienen de voorkeur.

17

6. Allocatie middelen: financiering en personeel
De voorgaande aanbevelingen vragen allemaal om een zekere inzet vanuit het NNC. Onderdeel van de consensusvisie
is immers dat de relevantie van nutrigenomics voor TIFN-onderzoek beter inzichtelijk gemaakt wordt. Op het
moment dat die inzet leidt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen TIFN en NNC-onderzoekers, ontstaat de
vraag naar de middelen die nodig zijn om samenwerking te realiseren. Ook ligt er een rol voor het TIFN-management
om ruimte te bieden aan die nieuwe initiatieven. Zoals uit de workshops bleek, kan het NNC in elke fase van
nutrigenomicswerk ondersteuning bieden, van experimenteel ontwerp tot publicatie. Dat geldt zowel voor technische
ondersteuning (analyses uitvoeren) als voor ‘denkkracht’ (bijvoorbeeld biologische interpretatie). De capaciteit van
het NNC is echter beperkt: er zijn drie onderzoekers werkzaam met een taakstelling van 1,8 fte, waarvan maar een
persoon is aangesteld voor ondersteuning bij analyse.17 Het is de vraag of dit voldoende is om de bovengenoemde
aanbevelingen op een goede manier uit te voeren.
Gedurende het project was er echter enige onduidelijkheid over de wijze waarop nieuwe initiatieven gefinancierd
kunnen worden. Die onduidelijkheid staat integratie vooralsnog in de weg. Een beter inzicht is nodig in de concrete
mogelijkheden om ondersteuning te vinden voor nieuwe gezamenlijke onderzoeksinitiatieven. In de Forward Look
werd duidelijk dat de middelen vanuit TIFN voor nieuwe grote projecten beperkt zijn. De uitdaging ligt dan ook in het
gezamenlijk identificeren van kansen bij externe financiers. NWO heeft bijvoorbeeld aangegeven geld beschikbaar
te hebben voor nieuwe ideeën vanuit TIFN. Het TIFN-management heeft aangegeven een lans te willen breken voor
financiering van nutrigenomicsonderzoek als het NNC een helder voorstel voorlegt.
7. Intellectueel eigendom
De laatste aanbeveling heeft betrekking op de algemene beschikbaarheid van data voor analysedoeleinden. Uit
de interviews en workshops kwam naar voren dat nutrigenomics mogelijkheden biedt voor projectoverstijgende
inzichten door middel van de analyse van datasets uit verschillende TIFN-projecten. Door de ‘verkokering’ in
het onderzoek (als gevolg van intellectuele eigendomsrechten) blijven daar momenteel echter kansen liggen.
Vermoedelijk is er binnen de huidige TIFN-constellatie niet direct een oplossing voor dit punt. Toch was er onder
de deelnemers aan dit project een brede consensus dat de toekomst van de voedingswetenschappen juist ligt in de
combinatie van datasets en inzichten vanuit verschillende -omics-technologieën. Het NNC is al in overleg met andere
onderzoeksgroepen over de opbouw van een nutritional phenotype database. Het TIFN-management zou zich echter
kunnen beraden op de mogelijkheden om de projectoverstijgende bevindingen in de toekomst beter toegankelijk te
maken.
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Er is wel een breder netwerk van onderzoekers die mogelijk hulp bij analyse kunnen bieden, maar die onderzoekers hebben ook andere

verplichtingen
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TEN SLOTTE
Dit onderzoek heeft de kansen en hindernissen voor de integratie van nutrigenomics in TIFN-onderzoek in kaart
gebracht en aanbevelingen gedaan om de integratie te bevorderen. Die integratie is van belang: zowel NNC- als TIFNonderzoekers gaven in het onderzoek aan dat -omics technologieën in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen
in voedingswetenschappelijk onderzoek, doordat het werkingsmechanismen kan blootleggen die met het correlatieve
voedingsonderzoek onderbelicht blijven. Als TIFN en het NNC erin slagen om die nieuwe ontwikkelingen in het
onderzoek te integreren en daarmee vorm te geven aan een nieuw paradigma binnen de voedingswetenschappen,
kunnen zij gezamenlijk een voortrekkersrol blijven spelen in het onderzoeksveld.
Die paradigmaverandering is echter alleen mogelijk als de huidige hindernissen op technisch en sociaal vlak worden
overwonnen. Daarbij is het van belang zicht te houden op een consensusvisie, waarin enerzijds de relevantie van
nutrigenomics voor TIFN-onderzoek inzichtelijk wordt, maar anderzijds erkend wordt dat nutrigenomics meer is dan
een standaardtechniek. Tijdens de workshops van de interventiefase hebben we een eerste aanwijzing gezien dat
die consensusvisie haalbaar is. De aanbevelingen in dit verslag geven een aanzet tot verdere implementatie van de
consensusvisie.
Dit project kan echter slechts een eerste handreiking bieden. Verdere onderhandeling tussen NNC en TIFN is
nodig: hoe kan en moet de technologie zich verder ontwikkelen om bij te dragen aan lopend TIFN-onderzoek? Hoe
kunnen TIFN en NNC gezamenlijk een leidende rol aannemen bij de op handen zijnde paradigmaverandering in de
voedingswetenschappen, ook in internationale context? Optimale benutting van het potentieel van nutrigenomics
binnen TIFN is daarmee niet alleen een technisch-wetenschappelijke uitdaging, maar kent ook een aantal ‘sociale’
voorwaarden: bekendheid met de mogelijkheden en de agenda van het NNC, interactie tussen NNC- en TIFNonderzoekers, wederzijdse erkenning voor elkaars expertise en effectieve ondersteuning.
Wij willen alle NNC- en TIFN-onderzoekers en industriële partners hartelijk danken die een bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van dit rapport: de respondenten, onderzoekers en projectleiders, en natuurlijk de
deelnemers van de workshops. Met uw hulp hebben wij een beter begrip gekregen van de technische en sociale
uitdagingen. Wij hopen dat onze aanbevelingen bijdragen aan de succesvolle integratie van nutrigenomics in TIFNonderzoek.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1
Verslag Scenarioworkshop
(11 oktober 2011, Wageningen)
In de eerste workshop van het TIFN-CSG project ‘Embedding Nutrigenomics into Nutrition Science’, op 11 oktober
in Wageningen, zijn kansen en hindernissen voor de integratie van nutrigenomics in TIFN-onderzoek verkend. Na
een algemene inleiding en een korte presentatie van de bevindingen uit de empirische fase zijn twee visies op
nutrigenomics besproken (als ‘toolbox’ en als autonome discipline). Tijdens de discussie kwam men tot de conclusie
dat het gebruik van nutrigenomics als toolbox noodzakelijk is om nutrigenomics als autonome discipline verder te
brengen: het gaat om de balans tussen het waargenomen ‘nut’ van nutrigenomics en het behoud van een zekere
mate van autonomie. Die balans stond centraal in het vervolg van de workshop. Diverse situatieschetsen zijn
besproken (gebaseerd op de belangrijkste bevindingen uit de empirische fase, zie bijlage) met als doel concrete
oplossingen te formuleren voor knelpunten op het gebied van:
1. experimenteel ontwerp
2. meta-analyse
3. gezondheidsclaims en industriële relevantie
4. databases
5. data-analyse
6. erkenning
De situatieschetsen zijn in twee subgroepen besproken, gemodereerd door Shannon Spruit en Bart Penders (een
meer gedetailleerde uitwerking van de discussie is op verzoek verkrijgbaar). De belangrijkste bevindingen uit de
discussie worden eerst hieronder weergegeven. Daarna volgen de algemene conclusies en aanbevelingen uit de
workshop en een vooruitblik op de tweede en derde workshop van het nutrigenomics-integratieproject.
1. Uitkomsten bespreking situatieschetsen
1.1. Experimenteel ontwerp
Deze situatieschets behandelde vragen rond de vormgeving van ‘goed’ experimenteel ontwerp (zie de bijlage voor
een meer gedetailleerde omschrijving). Nutrigenomicswerk vereist dat het experimenteel ontwerp aan bepaalde
maatstaven voldoet bij:
• het nemen van samples (het biopt moet op de juiste tijd, op de juiste manier en van het juiste weefsel genomen
worden),
• RNA-isolatie (er mag geen vervuiling optreden),
• controle (iedereen moet zijn eigen controle zijn om te corrigeren voor genetische variatie)
• het aantal variabelen (voor nutrigenomics moet men zo min mogelijk parameters variëren, b.v. niet zowel door
sporten als dieet interveniëren).
Een standaardprotocol voor experimenteel ontwerp is niet vooraf vast te stellen, omdat de opzet van het experiment
erg afhankelijk is van de vraagstelling. De deelnemers stelden daarom voor dat TIFN-onderzoekers al in een vroeg
stadium contact opnemen met het NNC over de vormgeving van het experiment.
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1.2. Meta-analyse
In de situatieschets zijn ook de mogelijkheden voor meta-analyse op basis van de beschikbare informatie in de
MadMax database verkend, evenals de benodigde aanpassingen of aanvullingen op de database. Meta-analyse biedt
voornamelijk mogelijkheden voor stratificatie op basis van:
1. genexpressiepatronen. Deze optie ligt binnen handbereik.
2. fenotype (correlaties van fysiologische kenmerken met specifieke genexpressie).
3. respons op interventies (specifiek genexpressiepatroon van clusters met een bepaalde respons). Voor deze opties
moet eerst alle informatie over fenotype, fysiologie en respons (die nu vaak in SPSS datasets opgeslagen zijn)
ingeladen worden in de database. Probleem hierbij is dat er verschillende terminologie is gebruikt in deze datasets
waardoor dit niet makkelijk automatisch ingeladen kan worden.
4. clustering op basis van actieve pathways. Voor deze optie is nog veel meer metadata nodig, over o.a.
experimenteel ontwerp. Tevens moet de database ook veel beter doorzoekbaar worden. Het NNC werkt nu samen
met NUGO om de Nutritional Phenotype Database te ontwikkelen, waar dergelijke metadata opgeslagen worden
(mogelijk kan TIFN te zijner tijd ook van deze toepassing gebruik maken).
1.3. Gezondheidsclaims en industriële relevantie
De waargenomen relevantie van nutrigenomics voor TIFN-onderzoek hangt deels af van de bijdrage aan
gezondheidsclaims. Voor deze situatieschets is deelnemers gevraagd een Technology Roadmap op te stellen en aan
te geven op welke termijn nutrigenomics kan bijdragen aan EFSA gezondheidsclaims (en welke kennis, technologie
en infrastructuur daarvoor nodig is). Tijdens de discussie bleek dat nutrigenomics een aantal concrete mogelijkheden
biedt die industrieel relevant kunnen zijn:
• nutrigenomics kan mechanistische inzichten leveren voor het tot stand komen van een gezondheidsclaim.
• nutrigenomics kan een manier bieden om de werkzaamheid van functional foods te herkennen aan de hand van
de (moleculaire) ‘signatures’ van voeding.
• aansluitend kunnen deze signatures vergeleken worden met farmaceutica waardoor de farma-achtige werking van
voedingsmiddelen duidelijk wordt. De technologie is in feite zover ontwikkeld dat NGx die bijdrage al kan leveren –
de belangrijkste vraag ligt op het gebied van de beschikbare middelen om het onderzoek uit te voeren.
1.4. Databases
De Madmax database bevat een schat aan informatie die veel nieuwe kennis voor TIFN-onderzoek kan opleveren.
De mogelijkheden zijn bij veel TIFN-onderzoekers echter onbekend. Bij deze casus stond de vraag centraal hoe je
de bekendheid kunt vergroten. In de discussie kwam naar voren dat MadMax meer is dan een database; het is ook
een instrument voor analyse dat samen met biologen is ontwikkeld en aangepast is op de wensen van biologen. In
de communicatie van NNC naar TIFN is het dus van belang na te gaan of die gebruiksvriendelijkheid ook zo door de
doelgroep beleefd wordt, en wat de toegevoegde waarde ervan is voor gebruikers. Ten tweede werd in de bespreking
benadrukt dat buiten de datasets uit eigen experimenten ook datasets uit voorgaand TIFN onderzoek met MadMax
geanalyseerd kunnen worden (ook als die data nog niet gepubliceerd zijn). Dat geldt ook voor externe datasets (die
na publicatie in tijdschriften online worden gezet).
1.5. Data-analyse
In de empirische fase kwam naar voren dat data-analyse door TIFN-onderzoekers als tijdrovend en ingewikkeld
wordt ervaren. In de workshop is daarom besproken hoe nutrigenomicsonderzoekers TIFN-projecten bij data-analyse
kunnen ondersteunen. De deelnemers gaven aan dat het NNC in elke fase van nutrigenomicswerk ondersteuning kan
bieden, van experimenteel ontwerp tot publicatie. Dat geld zowel voor technische ondersteuning (analyses uitvoeren)
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als voor ‘denkkracht’ (bijvoorbeeld biologische interpretatie). De capaciteit van het NNC is echter beperkt: er is
een persoon voor aangesteld. Er is wel een breder netwerk van onderzoekers die mogelijk hulp bij analyse kunnen
bieden, maar die onderzoekers hebben ook andere verplichtingen. Even bijspringen is vaak wel mogelijk (in ruil voor
publicatie of een andere vorm van erkenning) maar het is geen duurzaam en structureel aanbod voor ondersteuning.
Daarnaast merken de deelnemers op dat puur technische ondersteuning (de zuivere toolbox-benadering) niet
interessant is voor de betrokken nutrigenomicsonderzoekers: technische ondersteuning en het aanbod van
‘denkkracht’ zijn in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1.6. Erkenning
In deze situatieschets werd gesproken over het krijgen van erkenning bij een publiek dat niet bekend is met
nutrigenomics. De boodschap van nutrigenomics is niet altijd even makkelijk te communiceren. Daarom dienen
nutrigenomicsonderzoekers, meer nog dan andere wetenschappers, zich erg bewust te zijn van hun publiek. Daarbij
moeten zij zich ook bewust zijn van wat in de voedingswetenschappen belangrijk is, welke vragen er leven en hoe
nutrigenomics ingezet kan worden om die te beantwoorden. Belangrijke aandachtspunten werden genoemd om
tijdens conferenties de presentatie bij het publiek over te brengen: (1) is de boodschap vernieuwend voor het
publiek, brengt het echt nieuwe inzichten naar de doelgroep (b.v. nieuwe pathways) (2) Is de boodschap pakkend en
helder?
2. Conclusies en aanbevelingen
Buiten deze bevindingen per situatieschets bleken drie overkoepelende thema’s steeds in de discussie terug te keren:
onbekendheid van TIFN-onderzoekers met de mogelijkheden van nutrigenomics; resources voor nutrigenomics; en
disciplinegrenzen. Per thema geven we een korte beschrijving van de problematiek en doen suggesties ter verbetering.
Aansluitend geven we aan hoe deze thema’s in de tweede en derde workshop van dit project worden opgepakt.
2.1. Onbekendheid
Een groot deel van de TIFN-onderzoekers is slechts beperkt op de hoogte van de mogelijkheden van nutrigenomics
en de activiteiten die zij samen met medewerkers van het NNC kunnen ontwikkelen. Men is niet bekend met de
mogelijkheden van de MadMax database of van data-analyse en interpretatie. In de workshop kwam naar voren dat
betere communicatie en netwerkactiviteiten vanuit het NNC nodig zijn om de bekendheid van TIFN-onderzoekers met
nutrigenomics te verbeteren. Tijdens de workshop zijn een aantal suggesties gedaan:
1. Op verzoek demonstraties van de MadMax database geven en de meerwaarde van MadMax aantonen in lezingen.
Dit zou bij de doelgroep, dus op locatie van de TIFN-onderzoeksgroepen, kunnen plaatsvinden.
2. Een introductiecursus data-analyse en -interpretatie door het NNC aanbieden aan TIFN medewerkers. Deze
cursus brengt TIFN-onderzoekers op de hoogte van de mogelijkheden van data-analyse voor hun eigen
onderzoekspraktijk, en kan tegelijkertijd de kwaliteit van nutrigenomicsdata en -analyse binnen TIFN versterken.
Indien succesvol zouden alle TIFN-medewerkers die ondersteuning van het NNC krijgen aan deze cursus kunnen
deelnemen.
3. Als gevolg van de onbekendheid met de vereisten van experimenteel ontwerp zijn de data uit TIFN-onderzoek
vaak niet optimaal bruikbaar voor analyse. Ter voorkoming is gesuggereerd dat het NNC als checkpoint zou kunnen
fungeren, waar alle protocollen voor experimenten goedgekeurd kunnen worden voordat ze naar de DEC gaan.
4. Een nieuwsbrief zou de successen van de nutrigenomicsbenadering binnen TIFN projecten kunnen verhelderen,
en een overzicht kunnen geven van interessante en relevante toepassingen van nutrigenomics voor TIFN
onderzoekers. Hier kunnen ook sleutelpublicaties vermeld worden (zoals de recente MadMax-publicatie).
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2.2. Resources
Als de relevantie van nutrigenomics meer bekend wordt bij TIFN-onderzoekers, zou de vraag naar ondersteuning van
TIFN-onderzoekers kunnen toenemen. Daarmee dient zich de vraag naar de aanwezige middelen bij het NNC aan.
Het is allereerst aan het NNC om aan te tonen hoe nutrigenomics relevant kan zijn voor TIFN-onderzoek en welke
middelen daar voor nodig zijn. Als dat leidt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen TIFN en NNC-onderzoekers,
is het vervolgens mede aan het TIFN-management en de TIFN-projectleiders om ruimte te bieden aan die initiatieven.
Het is daarbij van belang meer inzicht te krijgen in de aanwezige financiële ruimte voor nieuwe nutrigenomicsinitiatieven. Enerzijds wordt gezegd dat “er altijd wel een potje is voor goede ideeën”, anderzijds houdt men vol dat
“alles al vast ligt”. Een beter inzicht is nodig in de concrete mogelijkheden om ondersteuning te vinden voor nieuwe
gezamenlijke onderzoeksinitiatieven.
De principal investigators die al in een beginstadium betrokken zijn bij het opzetten van projecten zijn sterk van invloed
op de verdeling van tijd, gelden en materialen binnen projecten. In de workshop kwam naar voren dat veel principal
investigators binnen TIFN-next nog niet bekend zijn met alle mogelijkheden van nutrigenomics. In toekomstige
promotie- en netwerkactiviteiten zouden zij als potentiële samenwerkingspartners actiever benaderd moeten worden.
2.3. Disciplinegrenzen
Buiten onbekendheid en resources spelen ook de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines een rol in de
totstandkoming van samenwerking. De wetenschapsstijl die nutrigenomics heet, overlapt slechts ten dele met de
epidemiologische of fysiologische wetenschapsstijl die dominant is binnen de voedingswetenschappen. Hierdoor landt
bij ‘andere’ voedingswetenschappers de nutrigenomicsboodschap slechts zeer beperkt. Het ‘vertaalwerk’ dat nodig is om
over deze stijlgrenzen heen te komen vereist een zeker inlevingsvermogen en een institutionele context voor dat werk.
Daarbij is het in deze vroege fase van toenadering tussen de verschillende wetenschapstijlen vermoedelijk zinvoller om
samenwerking te zoeken met geïnteresseerde onderzoekers dan te proberen om de ‘non-believers’ over te halen tot het
gebruik van nutrigenomics. Succesvolle voorbeeldprojecten kunnen vervolgens de interesse van een grotere groep wekken.
3. Vooruitblik op workshop 2 en 3
In de designworkshop, op 31 oktober 2011 in Zwolle, worden de bevindingen van deze workshop ‘toegepast’ op een
specifiek TIFN-project. Het programma is vooral gericht op het wegnemen van de onbekendheid met nutrigenomics
door gezamenlijk de specifieke mogelijkheden te verkennen die gebruik van de MadMax database en data-analyse
bieden. Een NNC-onderzoeker zal de mogelijkheden van nutrigenomics in een ‘menukaart’ aan TIFN-onderzoekers
presenteren. Hierbij komt ter sprake hoe nutrigenomicssamenwerking er in de praktijk uit kan zien (en wat daarvoor
nodig is). Enerzijds geeft die discussie inzicht in de waargenomen relevantie van nutrigenomics. Anderzijds biedt
het een mogelijkheid om de communicatie- en verkoopvaardigheden van het NNC te versterken: is de boodschap
helder? Denkt men vanuit het perspectief van de gebruiker? Kan men de relevantie overbrengen? Daarnaast is er ook
aandacht in de discussie voor de toenadering die nodig is voor samenwerking over disciplinegrenzen.
De designworkshop geeft een indicatie van de mogelijkheden voor samenwerking op micro-niveau. Belangrijke
aandachtspunten op een hoger aggregatieniveau vallen echter buiten deze ‘bottom-up’ benadering. Die punten
komen in de derde workshop, de Forward Look (30 januari 2012) aan bod. Daarbij gaat het vooral om aanbevelingen
op institutioneel en organisatorisch niveau: hoeveel financiële en organisatorische ruimte is er om de nieuw ontdekte
mogelijkheden ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen? Hoe kan de nutrigenomicsbenadering op thema-niveau
geïmplementeerd worden? Etc.
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BIJLAGE 1.B. : CASUSSEN DIE TIJDENS DE SCENARIOWORKSHOP
ZIJN BESPROKEN
Casus 1 voor groep 1: Experimenteel ontwerp en meta-analyse
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A. Een vooraanstaand onderzoeker van het NNC geeft een lezing op een TIFN-symposium waarin hij een toekomstvisie
voor voedingswetenschappelijk onderzoek uiteenzet. Hij beschrijft hoe de onderlinge vergelijking en combinatie
van datasets uit verschillende TIFN-projecten geheel nieuwe inzichten kan opleveren ten aanzien van bijvoorbeeld
coregulatie van genen en pathways. Inzetten op de meta-analyse van datasets zou TIFN een grote wetenschappelijke
voorsprong kunnen geven ten opzichte van andere onderzoeks-consortia.
Vragen:
1. Kunnen NNC-onderzoekers in de groep concrete voorbeelden noemen hoe TIFN-projecten baat kunnen hebben bij
de meta-analyse van datasets? (Verwijs indien mogelijk naar bestaande TIFN-projecten)
2. Aan welke voorwaarden moeten datasets voldoen om meta-analyse uit te kunnen voeren?
3. Kunnen jullie aangeven welke aanpassingen in de opbouw van TIFN-datasets gedaan zouden moeten worden om
meta-analyse mogelijk te maken? Zijn die aanpassingen haalbaar? Zo ja, wie moet wat doen om dit georganiseerd
te krijgen? Zo nee, wat is er nodig om dit wel mogelijk te maken?
B. TIFN projectleiders zijn na de lezing van de NNC-onderzoeker enthousiast geworden om meta-analyses uit te voeren.
Een TIFN-aio heeft opdracht van haar projectleider gekregen om haar samples door het NNC te laten verwerken zodat
ze die later in een meta-analyse kan vergelijken met oudere datasets. Ze stuurt een aantal samples naar het NNC. Na
een tijdje krijgt ze slecht bericht van het NNC: het experimental design van haar proef verschilt sterk van de oudere
experimenten waardoor de datasets niet goed vergelijkbaar zijn. De meeste van haar samples zijn sowieso niet bruikbaar,
omdat bij het uitvoeren van de experimenten geen rekening is gehouden met een toekomstige transcriptoomanalyse.
Vragen:
4. Kunnen NNC-onderzoekers in de groep voorbeelden uit de praktijk geven van onbruikbare datasets? Wat was ermee mis?
5. Hoe ziet een goed experimenteel ontwerp eruit?
6. Aan welke voorwaarden moeten experimenten voldoen om in aanmerking te komen:
a. voor transcriptoomanalyse?
b. voor de onderlinge vergelijking van datasets?
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7. Kunnen TIFN-onderzoekers in de groep aangeven of deze voorwaarden haalbaar zijn? Zo nee, wat staat verandering
van het experimenteel ontwerp in de weg?
8. Kunnen jullie mogelijkheden bedenken om het experimenteel ontwerp van TIFN-projecten beter te laten aansluiten
op de voorwaarden voor analyse en vergelijking van het NNC?
9. Welke acties zouden TIFN en NNC-onderzoekers kunnen ondernemen om dit te bereiken? Wie zou die acties op zich
kunnen nemen?
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Casus 2 voor groep 1: Gezondheidsclaims - industriële relevantie

Een projectleider van TIFN Next heeft de afgelopen jaren met meerdere principal investigators de contouren van een
onderzoeksproject opgesteld. Persoonlijk vindt deze projectleider het heel belangrijk om nutrigenomics als een van
de onderdelen in haar project op te nemen. Wanneer zij aankomt bij de Theme Council blijkt echter dat de industriële
partners dit bij dit project betrokken zijn helemaal niet zo zitten te wachten op kennis over moleculaire mechanismen.
Ze zijn maar matig enthousiast over het nutrigenomicswerk dat de projectleider binnen het project wil uitvoeren.
Bij elke milestone en deliverable volgt een uitvoerige discussie over ‘wat het oplevert’ en hoe de bevindingen uit het
project bruikbaar zijn voor de industrie.
De projectleider realiseert zich dat zij binnen TIFN toch rekening moet houden met de meningen in de industrie, maar
ze gelooft dat de mogelijkheden van nutrigenomics op termijn ook voor de industrie relevant zullen zijn. Ze wil een
Technology Roadmap opstellen, waarin ze aangeeft hoe het lange-termijnperspectief van het NNC en het korte-termijn
perspectief van de industrie samen kunnen gaan (zie figuur hiernaast).
Vragen:
1. Is het denkbaar dat nutrigenomics bijdraagt aan EFSA gezondheidclaims? Op welke termijn zou dat mogelijk zijn?
2. Welke stappen kun je in de Technology Roadmap identificeren die nodig zijn om daar te komen? (beschrijf in termen
van benodigde technologie, kennis, product en organisatiestructuur - zie de TRM op de volgende pagina)
3. Welke (mogelijk) industrieel relevante toepassingen van nutrigenomics zijn op korte termijn denkbaar? Wat moet er
gebeuren om daar te komen? Welke acties moeten daarvoor ondernomen worden? Wie moet dat doen?
4. Zijn er op dit moment al concrete milestones en deliverables te bedenken waardoor de industrie mogelijk
geïnteresseerd kan worden in nutrigenomics?
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Casus 3 voor groep 1: Publicaties (deze casus is niet besproken op de workshop)

Een NNC-postdoc doet onderzoek naar het effect van probiotica op de immuunrespons van vrouwen. Bij een groot
opgezette humane interventiestudie zijn ook darmbiopten afgenomen voor een analyse met micro-arrays. De postdoc
heeft goede resultaten uit deze studie gehaald, door middel van micro-arrays geeft hij een veel bredere visie op
de processen die zich afspelen in het lichaam. Deze resultaten blijven niet onopgemerkt en hij kan zijn werk zelfs
publiceren in Nature Genetics. De projectleider van het TIFN project waar de postdoc werkzaam is, reageert echter
minder enthousiast. Hij geeft aan dat de postdoc in het vervolg beter zijn publicaties bij meer voedingswetenschappelijke tijdschriften kan onderbrengen. Volgens de projectleider zou dit de herkenbaarheid van hun nutrigenomicsonderzoek bij de industrie en collega-voedingswetenschappers vergroten.
Vragen:
1. Wat zou het betekenen voor de samenwerking tussen TIFN- en NNC-onderzoekers wanneer de NNC-postdoc in meer
voedingswetenschappelijke tijdschriften gaat publiceren?
2. Zijn er andere manieren denkbaar waarop de relevantie van nutrigenomicspublicaties voor voedingswetenschappers
helder kan worden gemaakt?
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Casus 1 voor groep 2: Databases

Databases

A. Het NNC heeft in de afgelopen jaren een schat aan transcriptomicsdata opgeslagen. Data uit een reeks aan TIFNexperimenten zijn opgeslagen in de MadMax database. Een NNC-onderzoeker denkt dat die genomicsdata goed
gebruikt kunnen worden voor een meta-analyse of als startpunt van vervolgonderzoek. Hij wil daarom het gebruik van
de database in TIFN-Next projecten stimuleren.
Vragen:
1. Kunnen de NNC-onderzoekers in de groep uitleggen op welke manieren TIFN-onderzoek baat kan hebben bij het
gebruik van gegevens uit de MadMax database?
2. Zien TIFN-onderzoekers in de groep de toegevoegde waarde van het gebruik van databases in TIFN-projecten? Is het
haalbaar? Zijn er redenen waarom dit lastig zou zijn?
3. Welke acties zijn er nodig om het gebruik van databases te vergemakkelijken? Wie zou dat moeten doen? (Denk aan
informatievoorziening, gegevensuitwisseling, organisatie, etc)
B. Buiten gebruik maken van databases zou ook de opslag van alle moleculaire data uit alle TIFN gecentraliseerd kunnen
worden in de MadMax database.
Vragen:
4. Kunnen de NNC-onderzoekers in de groep aangeven wat de voordelen kunnen zijn voor TIFN van zo’n gecentraliseerde
dataopslag?
5. Welke investeringen vraagt het om dataopslag te centraliseren (in termen van tijd, geld, organisatie)?
6. Welke acties zijn er nodig om dit te bewerkstelligen? Wie zou dat moeten doen?
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Casus 2 voor groep 2: Data-analyse
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Een TIFN-aio is zojuist het vierde jaar van zijn aio-periode ingegaan. Onlangs heeft hij een transcriptomics dataset
van NNC ontvangen. Hij bekijkt de Excel-sheet waarin de expressie van 2000 genen gemeten is. Per gen staat de
expressiewaarde aangegeven. De aio heeft maar weinig ervaring met het analyseren van -omics datasets. Hij ziet een
paar genen waarvan de expressie omhoog gaat, en een aantal die omlaag gaan. Van de meeste genen kent hij de functie
niet. Het liefst kijkt hij alleen naar de genen die hij al kent, maar hij heeft ook het gevoel dat er meer informatie uit deze
dataset te halen moet zijn.
Vragen:
1. Kunnen de NNC-onderzoekers in de groep aangeven wat voor mogelijke uitspraken de TIFN-aio op basis van de data
zou kunnen doen? (vul dit in in de tabel)
2. Kunnen jullie een inschatting maken van de tijd die nodig is om die mogelijkheden te realiseren? (zie de tabel)
3. Kunnen de TIFN-onderzoekers in de groep aangeven of deze mogelijkheden toegevoegde waarde voor hun eigen
onderzoeken kunnen hebben, en of de nodige tijdsbesteding haalbaar is*?
4. Kan deze aio bij het NNC terecht als hij meer met de dataset wil doen?
a. Zo nee, waarom niet?
b. Zo ja, hoe kan het NNC hem ondersteunen? Gebeurt dat in de praktijk ook?
5. Kunnen jullie omschrijven hoe samenwerking tussen TIFN en NNC op het gebied van data-analyse het best
georganiseerd kan worden? Hoe zit het met de taakverdeling? Welke acties zijn nodig? Wie zou dat moeten doen?

* Een veel gehoorde opmerking is dat transcriptoomdata weinig zeggen over de fysiologie. Is het mogelijk om met transcriptoomdata iets op
fysiologisch niveau te zeggen? Zo ja, hoe dan? En hoe lang zou data-analyse dan in beslag nemen?
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Mogelijke kennis voor de TIFN-aio

Tijd (weken of maanden bij 1 fte)

Genexpressie van individuele genen blootleggen

Gereguleerde pathways identificeren
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Casus 3 voor groep 2: Erkenning

Erkenning

Een NNC-onderzoeker is onlangs gepromoveerd. Haar begeleider en groepsgenoten zijn laaiend enthousiast over de
resultaten die ze heeft behaald met haar nutrigenomicswerk. Ze is in staat geweest om uit honderden datasets een
aantal heel interessante pathways en patronen te ontwaren. Waar anderen door de complexiteit van de data allang
de draad waren kwijtgeraakt, heeft zij door hard werken en een goede visuele weergave interessante nieuwe data en
hypothesen weten te produceren.
De onderzoeker is uitgenodigd om te komen spreken op een groot voedingswetenschappelijk congres. Ze heeft veel
moeite genomen om haar verhaal zó weer te geven dat het te begrijpen is voor zowel leken als vakgenoten. In vier
overzichtelijke figuren presenteert ze de pathways en eiwitinteracties die ze in de afgelopen jaren heeft kunnen
ontwaren. Na afloop van de presentatie stellen enkele vakgenoten geïnteresseerd vragen, maar de reacties uit de rest
van de zaal zijn veel minder enthousiast. Men begrijpt niet hoe ze twee jaar bezig geweest kan zijn met pathways die
allang in de literatuur bekend zijn. De onderzoeker begrijpt het niet: hoe kunnen haar vakgenoten haar nu roemen
terwijl andere voedingswetenschappers er niets aan vinden?
Vragen:
1. Hoe zou de inspanning van de NNC-onderzoeker beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor de
voedingswetenschappers? Hoe kunnen sceptici overtuigd worden van de moeite die het kost om nutrigenomicsdata
te produceren?
2. Welke acties zouden de waarde van bevindingen uit nutrigenomicsonderzoek beter/efficiënter inzichtelijk kunnen
maken?
3. Welke stappen zou je daarvoor kunnen zetten? Wie zou dat moeten doen?
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BIJLAGE 2
Verslag Designworkshop
(31 oktober 2011, Zwolle)
Op 31 oktober vond de tweede workshop plaats van het project “Embedding Nutrigenomics in Nutrition Science”,
gezamenlijk gecoördineerd door TI Food & Nutrition (TIFN) en CSG Centre for Society and the Life Sciences (CSG). Het
doel van deze tweede bijeenkomst (in een serie van drie) was informatie-uitwisseling tussen TIFN en het Netherlands
Nutrigenomics Centre (NNC) te faciliteren en bekendheid met de mogelijkheden van nutrigenomics onder
onderzoekers van een specifiek TIFN-project te vergroten. Na een korte samenvatting van het project door Shannon
Spruit gaf een vooraanstaand NNC-onderzoeker een presentatie over de mogelijke toepassingen van nutrigenomics
in het project. Zijn presentatie vatte de belangrijkste technieken van het NNC samen en gaf uitleg over de MadMax
database. Daarnaast gaf hij aan in welk type vragen het NNC geïnteresseerd is. Vervolgens verkenden de aanwezige
projectmedewerkers samen met de onderzoekers van het NNC concrete mogelijkheden om nutrigenomics in het
project in te zetten. Hoewel enkele deelnemers al bekend waren met mogelijke toepassingen van nutrigenomics
in hun onderzoek, bleek de presentatie voor de meeste deelnemers nieuwe informatie te bevatten en nieuwe
mogelijkheden te ontsluiten.
Bevindingen
Hoewel het algemene beeld van nutrigenomics is dat het erg lastig is om relevante uitkomsten aan de veelheid van
gegevens te ontlokken, motiveerde de presentatie van de NNC-onderzoeker de deelnemers toch om verder te denken
over mogelijke nieuwe kennis die met nutrigenomicstechnieken ontsloten kan worden. Zoals een van de aanwezige
AIOs opmerkte: “het is interessant om te denken over wat je met nutrigenomics kunt doen nadat je microarrays hebt
gedaan.” De NNC-onderzoeker gaf wel aan dat het lastig is op eigen houtje deze kennis te ontsluiten: “AIOs die hier in
hun eentje mee aan de slag gaan, lopen snel vast...”, maar, vervolgde hij, “… Het NNC kan ze verder helpen.” Daarbij
is het wel van belang dat het NNC ook inhoudelijk betrokken wordt bij de projecten. Boekschoten: “er is altijd veel
denkwerk nodig. Het is niet zo dat je ons de micro-array data geeft en wij direct een antwoord op de vraag hebben.”
Relevantie NNC-expertise voor TIFN-projecten
Tijdens de discussie bleek de expertise van het NNC van belang te kunnen zijn voor de onderzoeksvragen en
experimenteel ontwerp van het TIFN-project. Ten eerste vernamen de onderzoekers van het TIFN-project dat de
vergelijking van immuunrespons in verschillende organen (multi-organ) prominent op de NNC agenda staat. Binnen
immuungerelateerd onderzoek is weefselspecifieke expressie van groot belang. De aanwezigen gaven aan dat een
dergelijke toepassing een goede aanvulling zou zijn op hun onderzoek. Ten tweede kan de expertise van het NNC
op het gebied van black 6 muizen van pas komen. Tijdens de presentatie bleek dat intra-experimentele variatie (in
de genexpressie) van black 6 muizen kan leiden tot afwijkende meetresultaten. Voor een aantal aanwezigen was dit
nieuw. De projectleider gaf vervolgens aan dat er gezamenlijk een Plan B opgesteld dient te worden wanneer deze
afwijkingen prominent blijken. De informatie-uitwisseling tijdens de workshop leverde dus nieuwe inzichten op in de
relevantie en mogelijke rol van nutrigenomics binnen het project.
Fishing expedition
Tijdens de bespreking bleek de nutrigenomicsbenadering ook specifieker dan de deelnemers aanvankelijk dachten.
Nutrigenomics wordt wel eens een fishing expedition genoemd om aan te geven dat de gebuikte technieken niet
specifiek genoeg zijn om aan de sterk gefocuste hypotheses van onderzoeksprojecten bij te dragen. Maar de
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benadering die de NNC-onderzoeker presenteerde was in de ogen van de projectmedewerkers juist goed bruikbaar
voor het meer hypothesegestuurde onderzoek in het project.
Interactie met NNC
De informatie-uitwisseling tijdens de workshop heeft ertoe geleid dat diverse TIFN-onderzoekers met het NNC
willen afspreken om meer concrete samenwerking met het NNC te verkennen. Voorafgaand aan de workshop zijn
er ook enkele projectbijeenkomsten geweest om mogelijke samenwerking tussen TIFN en het NNC te verkennen.
Maar het contact op die momenten lijkt niet toereikend te zijn geweest om al deze informatie over te dragen en
de terminologische verwarring uit de wereld te helpen. Samenvattend blijkt dat informatie-uitwisseling tijdens de
workshop tot meer interesse en een grotere bereidheid tot samenwerking leidt. Door de presentaties kwamen de
verwachtingen van de onderzoekers van het TIFN-project over nutrigenomics beter overeen met de mogelijkheden
van nutrigenomics (en de winst die daarmee behaald kan worden). Nutrigenomics blijft een complexe bezigheid,
maar kan ook geheel nieuwe inzichten in TIFN-onderzoek blootleggen.
Aanbevelingen
De deelnemers hebben een aantal suggesties gedaan om samenwerking tussen NNC en TIFN verder te bevorderen.
Communicatie speelt daarbij een grote rol. Met deze workshop is binnen een TIFN-project een eerste aanzet gegeven
voor verdere samenwerking, maar om de mogelijkheden van nutrigenomics binnen TIFN-onderzoek als geheel bekend
te maken zou deze aanpak in feite binnen elk van de overige TIFN-projecten herhaald moeten worden. Juist op het
niveau van individuele projecten is informatie-uitwisseling van belang, zodat TIFN-onderzoekers kunnen zien wat het
voor hun eigen onderzoek kan betekenen. Daarbij is volgens de deelnemers een belangrijke rol weggelegd voor de
programma- en projectleiders: het is aan hen om een ‘ingang’ voor het NNC in de projecten te creëren. Daarnaast
gaven de deelnemers het belang aan van goede voorbeeldprojecten. Ook zouden TIFN-onderzoekers beter op de
hoogte gesteld kunnen worden van relevante NNC-publicaties over bijvoorbeeld de Madmax database. En tot slot
werd het belang van standaardisering aangestipt, om goede onderlinge vergelijking van datasets mogelijk te maken.
Managementniveau
Tijdens de workshop stond samenwerking op projectniveau centraal; de bovenstaande punten hebben zodoende
vooral betrekking op samenwerking op onderzoeksniveau. De deelnemers merkten echter op dat samenwerking
ook op managementniveau gefaciliteerd dient te worden. Een van de kanttekeningen die daarbij zijn geplaatst,
heeft betrekking op de ‘verkokering’ van TIFN-onderzoek. Er zijn weinig structurele dwarsverbanden tussen de
verschillende TIFN-projecten. Vanwege de intellectuele eigendomsrechten hebben verschillende groepen geen
toegang tot andere datasets binnen de MadMax database. Dat maakt uitwisseling moeilijk, zo niet onmogelijk. Het
NNC kan die dwarsverbanden wel leggen, maar de intellectuele eigendomsrechten maken het onmogelijk om die
naar buiten te brengen. Datzelfde geldt voor de integratie van verschillende -omics-databases. De deelnemers waren
het erover eens dat hier de toekomst van het onderzoeksveld ligt, maar vanwege de verkokering in het onderzoek
blijven daar kansen liggen.
Conclusie
De uitkomsten van deze workshop geven in feite een ‘proof of principle’ van de bevindingen uit het TIFN/
CSG onderzoek: voor de integratie van nutrigenomicsactiviteiten in TIFN-onderzoek spelen naast technischwetenschappelijke vragen ook ‘sociale dimensies’ een rol. De beoogde integratie van nutrigenomics-activiteiten in
TIFN-onderzoek vereist dat onderzoekers kennis hebben van de mogelijkheden van nutrigenomics en voldoende
interactie hebben met de experts van het NNC.
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De gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden voor nutrigenomicsgebruik in deze workshop nodigden uit om
mogelijke samenwerking verder te verkennen. Dit laatste lijkt een belangrijke stap in het proces te zijn. Zoals een van
de deelnemers opmerkte: “Het meeste wist ik al wel. Maar nu realiseer ik me hoe ik deze kennis kan gebruiken en
integreren in mijn project. Anders zou ik die kans gemist kunnen hebben.”
In de workshop kwam daarmee ook een mogelijke formulering van een ‘consensusvisie’ op de rol van nutrigenomics
in TIFN-onderzoek naar voren: een rol waarin de toepassing van nutrigenomics enerzijds in dienst staat van de
versterking van de resultaten van TIFN-onderzoek, maar waarin het NNC ook een zekere mate van autonomie
behoudt en de kans krijgt om haar eigen wetenschappelijke onderzoek verder te ontplooien. Zoals de NNConderzoeker tijdens de workshop opmerkte, “Ik heb er geen problemen mee om een dienst te verlenen, maar het
NNC is niet alleen maar een servicecentrum. We willen ook graag wetenschappelijk betrokken zijn.” Dat kan ook niet
anders: voor nutrigenomics is altijd veel denkwerk nodig. Samenwerking schept echter voor beide partijen nieuwe
mogelijkheden.
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