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een chemokuur is een enorme belasting 
voor het lichaam van een kankerpatiënt. 
vidi-laureaat sylvestre Bonnet zoekt naar 
een oplossing. 
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Chemie stroomt bij Sylvestre Bonnet door de aderen. De 
talentvolle Leidse scheikundige onderzocht enkele jaren gele-
den met een Veni-beurs de invloed van licht op moleculen. 
‘Die pure laboratoriumchemie is verschrikkelijk interessant’, 
zegt Bonnet. ‘Maar het wordt pas echt leuk als we praktische 
toepassingen vinden waarmee we een maatschappelijk pro-
bleem kunnen oplossen.’ 

Lichtgevoelige moleculen kunnen volgens Bonnet een 
belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van kanker. 
Nu is chemotherapie nog het best te vergelijken met een 
schot hagel. Je bestookt het hele lichaam met een giftige 
kuur, in de hoop dat de kankercellen geraakt worden. Daarbij 
worden ook veel gezonde cellen getroffen. Kankerpatiënten 
hebben daardoor vaak last van zware bijwerkingen. 

Speuren naar een 
kankermedicijn 
zonder bijwerkingen 

 SYlveStre bonnet  

Dat kan en moet anders, dacht Bonnet. In zijn vervolgonder-
zoek ging hij op zoek naar een manier om de bijwerkingen van 
chemotherapie te beperken. ‘Wat als we de giftige stoffen 
alleen activeren op de plek van de kankercellen? Dan blijft de 
rest van het lichaam gespaard.’ Met een Vidi-beurs kon Bonnet 
een onderzoeksgroep in het leven roepen om deze hypothese te 
onderzoeken. 

Drie jaar na ontvangst van de beurs werpt het onderzoek zijn 
eerste vruchten af. Bonnet en zijn team zochten én vonden een 
veelbelovend molecuul dat een betere kankerbehandeling een 
stap dichterbij brengt. Bonnet: ‘We hebben een manier gevon-
den om het giftige element ruthenium als het ware in te 
pakken, zodat het niet direct schadelijk is. Vitaminen en ami-
nozuren vormen een beschermende groep om de ruthenium 
heen. De groep laat los zodra je het met licht beschijnt. Pas 
dan komt het toxische ruthenium vrij. Doe je dat alleen op de 
plek waar de kankercellen zich bevinden, dan heeft de rest van 
het lichaam daar in theorie dus geen last van.’

De komende jaren moeten nieuwe proeven uitwijzen of het 
laboratoriumonderzoek ook in de praktijk werkt. Bonnet: ‘We 
hebben bewezen dat we met ruthenium in lichtgevoelige mole-
culen veiliger kankercellen kunnen doden. De volgende stap is 
onderzoek op levende organismen zoals laboratoriummuizen 
en zebravissen.’ Slagen ook die proeven, dan kan nagedacht 
worden over toepassing in de medische praktijk.
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‘Interdisciplinariteit is een mooi 
ideaal waar twee kanttekeningen bij 
passen. Als onderzoek té interdiscipli-
nair is, zijn er geen geschikte refe- 
renten om het te beoordelen en heb je 
problemen met de financiering ervan. 
Beoordelingscommissies moeten 
daarom bestaan uit leden die er zelf 
ervaring mee hebben. Verder zou ik 
het toejuichen als de financiering voor 
interdisciplinair onderzoek wordt 
verruimd, maar dat mag absoluut niet 
ten koste gaan van monodisciplinair 
onderzoek. Specialistische kennis 
blijft nodig, die is het fundament 
waarop je interdisciplinariteit kunt 
bouwen. Het is daarom heel belangrijk 
om ook kleinere vakgebieden zoals het 
mijne te behouden: alleen als je de 
afzonderlijke disciplines goed 
beschermt, kun je grenzen verleggen.’

in de rubriek 'uitgesproken' reageren onderzoekers op beleid 
van NWO. deze keer de opkomst van het multi- en interdiscipli-
naire onderzoek. profiteert de wetenschap daarvan, of juist niet? 
Betekent het een bedreiging van het monodisciplinaire onder-
zoek? Of leveren multi- en interdisciplinariteit juist betere kennis 
op?  drie wetenschappers over disciplinaire vooruitgang door 
multidisciplinaire inzichten, het belang van specialistische kennis 
en de – wetenschappelijke – waarde van wereldverbeteraars.
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In onderzoeksprogramma’s van NWO is 

het steeds vaker een vereiste dat weten-

schappers samenwerken met collega’s uit 

andere disciplines en met partijen buiten 

de wetenschap, zoals maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven. De nieuwe 

indeling van NWO zal erop gericht zijn dit 

type onderzoek nog beter te kunnen faci-

literen, overigens zonder het belang van 

monodisciplinair onderzoek uit het oog te 

verliezen. Aan de basis hiervan ligt de 

overtuiging dat complexe vraagstukken 

vaak alleen kunnen worden opgelost door 

er vanuit verschillende disciplines naar te 

kijken. Daarnaast ziet NWO dit soort 

samenwerking als bron voor wederzijdse 

inspiratie, het ontdekken van nieuwe 

invalshoeken en het versterken van 

wetenschappelijke resultaten.
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‘Ik werk al meer dan twintig jaar aan 
visserijvraagstukken in West-Afrika en 
Zuid-Azië, samen met wetenschappers 
uit verschillende landen en disciplines, 
en met vertegenwoordigers van NGO's 
die opkomen voor kleine vissers. Dat 
verloopt succesvol omdat aan een paar 
voorwaarden is voldaan. Ik werk samen 
met mensen die zich op het terrein 
bewezen hebben en een visie delen; er 
is een bepaalde vrijheid voor iedereen; 
en er wordt zowel in disciplinaire als in 
interdisciplinaire tijdschriften gepubli-
ceerd. Door deze samenwerking helpen 
we de positie van zwakke groepen te 
verbeteren op een manier die niets 
afdoet aan de wetenschappelijkheid 
ervan. De verschillende achtergronden 
maken dat niet altijd gemakkelijk, 
maar wel heel interessant en waarde-
vol. En leuk!’
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‘Onderzoekers willen problemen oplos-
sen, en afhankelijk van het soort pro-
bleem kan dat het beste mono- of juist 
multidisciplinair. Zelf werk ik al heel 
lang tussen disciplines. De vraag “hoe 
werken cellen op moleculaire schaal?” 
kun je niet monodisciplinair oplossen. 
Het vakgebied zou simpelweg niet ver-
der komen als we dat wel zouden pro-
beren. Monodisciplinaire kennis moet 
niet op het tweede plan komen, maar 
veel wetenschappelijke vraagstukken 
lenen zich juist wel voor een multidis-
ciplinaire aanpak. Dat betekent dat 
onderzoekers moeten investeren in vol-
doende kennis om de bijdragen uit 
andere disciplines te kunnen begrijpen 
en beoordelen. Dat betekent niet dat 
iedereen van alles alleen maar een 
beetje hoeft te weten, want daar schie-
ten we niets mee op.’

Monodisciplinair 
of multidisciplinair 
onderzoek? 
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