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Reproductiebiologie bi[ Dieren

Bii dezen bieden wii u oon het ropport "Moleculoire en Reproductiebiologie bii Dieren". Wii

vrogen uw speciole oondocht voor de voorstellen voor octie.

Dit ropport is onderdeel von een NRlO-verkenning noor de ioekomstige dynomiek von tien

wetenschops- en technologiegebiedenl. Vonwege het belong von wetenschop en

technologie voor de toekomst von ogrosector, groene ruimte en vissecior is deze zogeheten

W&T-verkenning een von de drie hoofdliinen in het toiole werkprogrommo von de NRLO.

De ondere twee hoofdliinen ziin: verkenning von de mootschoppeliike dynomiek en

verkenning von de dynomiek von innovoiies.

ln de moleculoire biologie vinden stormochiige ontwikkelingen ploots met een spin-off noor

tol von ondere weienschops- en technologiegebieden. De combinotie von moleculoire

genetico, ontwikkelings- en reproductiebiologie kon de ontwikkeling von gewenste gene-

tische eigenschoppen in dierpopuloties, biiv. voor gezondheid, levensduur en product-

kwoliteit, oonzienliik versnellen. Doornoost ziin er interessonte toepossingen op het gebied

von ziekteresistentie, biomedische eiwitten, xenotronsplontoties en voedselollergieën.

Uit de sterkte/zwokte-onolyse komt het volgende noor voren:

l. De wetenschoppeliike kwoliieit von de ogro-kennisinfrostructuur op deelgebieden, zools

de kwoniitotieve geneticq en de "klossieke" reproductiebiologie is goed, moor er is,

I Die gebieden ziin: sensor- en microsysleemlechnologie, inlelligente doloverwerking en procesbesturing,
nonotechnologie, moleculoire plonienbiologie, moleculoire en reproducliebiologie bij dieren, beleids-
wetenschoppen en ICT in de groene ruimte, produclie-ecologie, veterinoire epidemiologie, verpokkings- en
bewoo rlech nologie en oquocultuur.
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internotionool gezien, sproke von een ochterstond op het gebied von moleculoire

genetico, ontwikkel i ngsbiolog ie en geovo nceerde reprod uctiemethoden.

2. Het humoon en dierliik gerichte onderzoek op deze W&T-gebieden vindt ploots in vriiwel

gescheiden circuits, elk met eigen sterke en zwokke punten.

3. Het reproductíebiologisch onderzoek in Nederlond vertoont grote hioten op strotegische

onderdelen, zools celregenerotie en kerntronsplontotie. Het ierughoudende overheids-

beleid, ingegeven door mootschoppeliike weerstonden biedt geen mogeliikheden voor

een inhoolslog, woordoor het Nederlondse onderzoek op deze gebieden geiioleerd

rookt en de internotionool vooroonstoonde positie von de dierveredeling in Nederlond

wordt ondergroven.

De volgende octies ziin noodzokeliik ter versterking von het onderzoek:

1. Bundel, focus en vergroot het onderzoek op het gebied von moleculoire genetico en

ontwikkelingsbiologie bii londbouwhuisdieren. De mogeliikheden hiervoor dienen te

worden nogegoon in het koder von de vorming von Wogeningen UR en hel overleg met

de Universiteit Utrecht over tookverdeling en somenwerking.

2. Versterk de somenwerking tussen het humoon en hei dierliik gerichte moleculoir

biologisch onderzoek. Als eerste stop wordt voorgesteld een NWO-progrommo

"Comporotive Genome Anolysis" op ie zetten, met nome gericht op polygene sysiemen.

3. Heroverweeg het overheidsbeleid ten oonzien von controversiële onderdelen von

reproductiebiologisch onderzoek, zools kloneren, het regenereren von dierliike cellen,

kerntronsplontotie en genoommodificotie. LNV EZ en OCenW zouden een onofhonke-

liike commissie in moeten stellen met ols opdrocht de gevolgen von het restrictieve

overheidsbeleid op dit gebied ín kood le brengen en voorstellen te ontwikkelen voor

seleciieve en voorwoordeliike toeloting von bepoolde technieken.

Goorne vernemen wii von u of en zo io, op welke wiize u de voorstellen voor octie wilt

implemenieren.

Prof.Dr.lr. A. Rörsch, Dr.lr. A.P Verkoik,

"2,/' --/%

Voorzitter NRLO.
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Directeur Bureou NRLO.
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1. lnleiding

De bevindingen in dit ropport ziin toi stond gekomen in een proces woorbii veel en

uiteenlopende por-tiien woren betrokken vio interviews en workshops' Belongriike grond-

stoffen voor dit proces woren essoys en studies die in opdrocht von de NRLO ziin uitge-

voerd. Ook tol von internotionole Delphi-studies2 vormden een belongriike bron von

informotie. Het proces bestond uit drie stoppen, woorvon de resultoten ochtereenvolgens

worden beschreven in hoofdstukken 2, 3 en 4 von dit ropport:

I. Dynomiek en betekenis von moleculoire biologie bii dieren

De betekenis von de moleculoire biologie voor de ogrosector kwom duideliik noor voren

in NRLO-ro pporl gT /32 "Ontwikkelingen in wetenschop en technologie - konsen voor

de dierliike sector".

2. Sterkle / zwo kte-o no lyse

De sterkten en zwokten von dit W&T-gebied ziin geonolyseerd door TNO-STB in het

werkdocument "sterkte/zwokte-onolyse von moleculoire en reproductiebiologie bii

dieren" (NRLO-ropport 98/35). Doorbii is gebruik gemookt von een methode die door

TNO-STB in opdrochtvon de NRLO is ontwikkeld (beschreven in NRLO-ropport97/23

"Methode voor kwoliteitsbeoordeling von de ogro-kennisinfrosiructuur"). De methode

focust op drie korokteristieken von een W&T-gebied: de middelenpositie (octoren en

copociteit), de systeemkenmerken (netwerken) en de prestotie (wetenschoppeliik en

mootschoppeliik). De resultoten von de sterkie/zwokte-onolyse ziin getoetst in een

workshop met deskundigen.

3. Acties ter versterking

Tegeliik mei de sterkte/zwokte-onolyse is in een workshop met kennisinstellingen,

overheid en bedriifsleven een oontol octies ter versterking von dit W&T-gebied

geselecteerd en besproken. Het verslog von de workshop is, somen met de

sterkte/zwokte-onolyse von TNO-STB, gepubliceerd ols werkdocument (NRLO-ropport

98/3s\.

Dr.lr. J.K. Oldenbroek (|D-DLO), Prof.Dr.lr. E.W. Broscomp (lid DB-NRLO) en Dr.lr- J.G. de

Wilt (Bureou NRLO) hebben de octies verder uitgewerkt en het eindropport opgesteld in

so mensproo k met de belo ng ri i kste sto kehol ders.

2 Ropporten von hel Konsoi Reseorch lnsiilute (Jopon), de Notionol Science Foundolion (Verenigde Stoten), het

Frounhof"r lnstituut (Duitslond), het Office of Science ond Technology (Engelond) en het Observotoire des

Technologies Strotégiques (Fronkrilk).
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2. Betekenis en dynqmiek vqn de

moleculqire en reproduclie-
biologie bii dieren

Betekenis von de moleculoire en reproducliebiologie

lnzichten en methoden von biologisch onderzoek op moleculoir niveou moken de looiste

decennio een snelle ontwikkeling door, die zich ook de komende ioren zol voorlzetten3.

Vele internotionolea en notionoles studies wiizen op het grote strotegische belong von de

moleculoire biologie, mede vonwege de spin-off noor tol von gereloteerde W&T-gebieden.

Voor de ogrosector is met nome de doorwerking in de moleculoire genetico, de

ontwikkelingsbiologie en de reproductiebiologie von belong. Deze gebieden vertonen

inhoudeliik een grote somenhong en vormen gezomenliik hei onderwerp von deze W&T-

verkenning.

De moleculoire genetico richi zich op de onolyse von genomen en de werking von

genen. Hei gooi doorbil om het bepolen von de ploots, de volgorde en de opbouw von

genen op het chromosoom en het vostsiellen von hun functie bii de ontwikkeling von het

embryo en het dier. Ontwikkelingen in de bio-informotico, met ols sprekend voorbeeld de

DNA-chip technologie moken een snelle onolyse von het genoom von een dier mogeliik.

Een belongriike toepossing von de kennis von het dierliik genoom is de "morker ossisted

breeding", woorbii dieren rechtstreeks op bosis von hun genotypische kenmerken kunnen

worden geselecteerd.

ln de ontwikkelingsbiologie stoon de processen centrool die leiden von een bevruchie

eicel tot een volwossen dier. Het goot doorbii om het bestuderen von de regulering von de

groei, de differentioiie en de regenerotie von cellen. Doel is het beïnvloeden von de

genetische expressie, biiv. door het oon- en uitschokelen von genen en het oonbrengen von

punlmutoties. ln de ontwikkelingsbiologie ligt de primoire focus dus niet op de gen-

sequentie moor op de foctoren die de expressie von de genen bepolen.

3 fNeW 1997. Biologie: hetleven cenlrool. Eindropportvon deVerkenningscommissie Biologie.
a Ropporten von het Konsoi Reseorch lnstilute (Jopon), de Notionol Science Foundolion (Verenigde Stoten), het

Frounhofer lnslituut (Duitslond), het Office of Science ond Technology (Engelond) en het Observoloire des
Technologies Strotégiques (Fronkri;k).
5 Technology Rodor, Minislerie von Economische Zoken, 1998.
Technologie voor de mootschoppii von morgen, OCY, 1997.
Noto tech nolog iebehoefte bed ri ifs leven (ADL/VN O).
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De reproductiebiologie heeft ols doel een zo efficiënt mogeliik verloop von de

vrouweliike en monneliike voortplonting. De sterk toegenomen inzichten in de ontwikke-

lingsbiologie hebben nieuwe mogeliikheden gecreëerd o.o. op het gebied von de winning

von eicellen, de in vitro riiping en bevruchting von eicellen, de kweek en tronsplontotie von

embryo's, het conserveren en scheiden von spermo, het kloneren en het genetisch

modificeren von dieren (tronsgenese).

Deze W&T-gebieden moken een oonzienliik snellere ontwikkeling von gewenste erfeliike

eigenschoppen in de dierpopulotie mogeliik. Juist de combinotie von kennis en methoden

op de drie genoemde gebieden kon leiden toi grote progressie. De potenties voor de

veehouderii liggen voorol in de verbetering von productie-eigenschoppen zools gezond-

heid, levensduur en productkwoliteit. Voo*s biedt met nome tronsgenese interessonte

toepossingen op het gebied von ziekteresistentie, biomedische eiwitten, xenotronsplontoties,

voedselollergieën en productdiffereniiotieó. Andere gebieden woorop de moleculoire

biologie voor doorbroken kon zorgen, zools de dierherkenning en de voccinontwikkeling,

bliiven hier buiten beschouwing. Versterking von de moleculoire biologie zol ook oon deze

toepossingsgebieden ten goede komen.

Dynomiek von de moleculoire en reproducliebiologie

lnternotionool is sproke von een grote dynomiek op dit W&T-terrein. Zo vindt in het

moleculoir genetisch onderzoek een verschuiving ploots von het korteren von gensequenties

noor het ochterholen von de processen die een rol spelen bii genregulotie en -expressie.

Doorbii worden genetische onolyses steeds meer verbonden met vroogstukken von

fysiologische, celbiologische en ontwikkelingsbiologische oord. ln de reproductie-

technologie verschuift het occent von de klossieke optimolisotie von voortplontings-

technieken noor het werken met ei- en spermocellen en embryo's. Kerntronsplontotie en de

regenerotie von ongedifferentieerde dierliike cellen toi embryo's ziin momenteel de meest

geovonceerde lechnieken.

ó A.H. Visscher e.o. 
.l997. 

"Ontwikkelingen in welenschop en lechnologie - konsen voor de dierliike seclor",

NRLO-ropport 97/32.
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3. Sterkten en zwqkten

Acloren

lniernotionool vermoord is het moleculoir biologisch onderzoek bii dieren dot plootsvindt in

het Verenigd Koninkriik oon de Universiteit von Edinburgh en het Roslin Reseorch lnstitute.

Hier bevinden zich hoogwoordige onderzoeksgroepen op het gebied von de moleculoire

biologie met een oonzienlilke omvong (80 resp. 175 fte). Kleinere groepen bevinden zich

o.o. in Duitslond (Bundesforschungsonstollt ftir Londwirtschoft Brounschweig Völkenrode en

een tweetol Mox Plonck lnstituten), Fronkriik (lnstituie Notionol de Recherche Agronomique)

en België (Universiteiten von Leuven en Luik).

ln Nederlond bevindi zich enkele grote groepen fundomentele onderzoekers op het gebied

von moleculoire genetico en ontwikkelingsbiologie bii de Universiteit Uirecht (Foculteiten

Biologie en Diergeneeskunde) en hei Nederlonds lnstituut voor Ontwikkelingsbiologie

(NlOB, Hubrecht Loborotorium). Delen von hei onderzoek von deze instellingen ziin

ondergebrocht in de onderzoeksschool Ontwikkelingsbiologie. Doornoost spelen het

Nederlonds Konker lnstiiuut (NKl), de Erosmus Universiieit (Doniël den Hoed kliniek), het

Biocentrum Amsierdom, de Riiksuniversiteit Groningen en de kotholieke Universiteit

Niimegen een belongriike rol in het medisch gerichte fundomentele onderzoek op hei

gebied von moleculoire genetico en ontwikkelingsbiologie.

Hel moleculoir genetisch onderzoek bij dieren vindt ploois bii de onderzoeksschool

Wogeningen lnsiitute for Animol Sciences (WIAS) von de LUW en bii het Insiituut voor

Dierhouderii en Diergezondheid (lD-DLO), woorbii het occent ligt bii het identificeren von

respectieveliik genetische merkers en kondidoolgenen. Op dit gebied is ook de Groduote

School Animol Heolth (GSAH) von de Foculteit Diergeneeskunde octief.

Het reproductiebiologisch onderzoek heeft hoor zwoortepuni bii WIAS en hel lD-DLO,

terwiil ook de Foculteit Diergeneeskunde belongriike biidrogen levert.

Er ziin in Nederlond slechts enkele bedriiven octief op deze W&T-gebieden. Hollond

Genetics is morktleider in de rundveefokkerii, terwifl Euribrid zich voorol richt op de

veredeling von vorkens en pluimvee (kip, kolkoen). Het lnstiiute for Pig Geneiics (lPG)

verricht fokkerij-onderzoek ten behoeve von het vorkensstomboek, Dumeco Breeding en

Dollond. Geovonceerde reproduciietechnieken en Morker Assisied Selection vormen

belongriike tools voor deze kennisintensieve bedriiven, die nouwe contocten onderhouden

met universiteiten en onderzoeksinstituten. Phorming ontwikkelt tronsgene dieren (rund,

koniin) voor de industriële productie von biomedische eiwitten.

Moleculoire en Reproducliebiologie
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Ook in de plontoordige sector ziin tol von groepen octief op het gebied von de moleculoire

biologie. Het CPRO-DLO neemt doorbii quo omvong en kwoliteit een zeer sterke positie in.

Middelenposilie

ln het moleculoir genetisch en ontwikkelingsbiologisch onderzoek ziin in Nederlond

momenieel co 175 onderzoekers werkzoom. De universitoire bosis voor de ontwikkelings-

biologie is echter smol; olleen bii de Universiteit Utrecht is een onderzoeksgroep met een

substoniiële omvong op dit terrein werkzoomT.

Slechts een zeer beperkt deel von het onderzoek in de moleculoire genetico en de

ontwikkelingsbiologie is gericht op londbouwhuisdieren. LUW en lD-DLO hebben zich

toegelegd op het identificeren von genen en het opstellen von genenkoorten, die gebruikt

worden ter ondersteuning von fokprogrommo's (merker genen en kondidoot genen). Er

gebeurt in Nederlond nouweliiks ontwikkelingsbiologisch onderzoek bii londbouw-

huisdieren.

Op het gebied von de reproductietechnologie ziin enige tientollen onderzoekers octief,

woorvon het grootste deel zich richt op londbouwhuísdieren. Bii dit onderzoek wordt geen

gebruik gemookt von moderne technieken zools kloneren en tronsgenese.

Resumerend: ln Nederlond ziin enkele grole onderzoeksgroepen octief op het gebied von

humoon gerichÍe moleculoire genetíco en onlwikkelingsbiologíe. Dir rype ondezoek gericht

op londbouwhuisdíeren is gering von omvong en verdee/d over verschillende locaties. Hel

reproductietechnologisch onderzoek bil landbouwhuisdieren is omvangrifker, moor onÍbeerl

heí gebruik von geovanceerde melhoden zoals kloneren en lronsgenese.

Sysleemeigenschoppen

Het Nederlondse diergerichte moleculoir biologische onderzoek heeft geen sterke positie in

internotionole netwerken. lncidenteel sloogi men erin oon te hoken bii vooroonstoonde

buitenlondse groepen in het koder von EU-proiecten.

Op notionool niveou vervullen de onderzoeksscholen Ontwikkelingsbiologie, GSAH en

WIAS een belongriike rol in het bevorderen von wetenschoppeliike somenwerking en

uitwisseling binnen respectieveliik de medische, de veterinoire en de londbouwkundige

sector. Er is een redeliike mote von somenwerking tussen de veterinoire en medische sector

(GSAH, WIAS en lD-DLO), o.o. door plotforms voor voortplonting en moleculoire

diergenetico. Ook ziin er contocien op proiecibosis en wordt gestreefd noor personele

unies tussen onderzoeksscholen vio wisselleersioelen. Echter, pogingen om te komen tot

7 KNnW. I997. Biologie: hel leven centrool. Eindropport von de Verkenningscommissie Biologie.
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nouwe somenwerking of zelfs gedeeltelilke integrotie tussen diergerichte en medisch

gerichte onderzoeksscholen ziin tot nu toe mislukt. Ook de contocten tussen de dierliik

gerichte groepen en het tweetol konkerinsiituten (NKl en Doniël den Hoed), die veel

gebruik moken von tronsgene dieren, ziin zeer beperkt. De werkgemeenschoppen von

NWO op het gebied von de ontwikkelingsbiologie, de morfogenese en de moleculoire

genetico worden sterk gedomi neerd door n iei- lo nd bouwkund i gen.

Somenwerking tussen het wetenschoppeliike onderzoek (LUW, lD-DLO) en het bedrijfsleven

(Hollond Genetics, Euribrid, IPG) op deze W&T-gebieden geschiedt veelol in de vorm von

controctonderzoek, woorbii de portners elkoor redeliik trouw ziin. Overigens hebben deze

bedriiven ook vook nouwe somenwerkingsverbonden met buitenlondse

onderzoeksinstellingen. Phorming werkt zelfs vriiwel uitsluitend somen met internotionole

onderzoeksgroepen en portners.

Resumerend: Binnen secloren (medisch, veierinoi7 londbouwkundig) functioneren redelifk

hechte neÍwerken. De inlerocÍie tussen de dierliike en humone onderzoeksgroepen laol

echler ie wensen over Bovendien sloan de contocten van de dierliike groepen mel

inlernafionool vooroonstaande instellingen op onderdelen onder druk. De somenwerking

meÍ het bedrílfsleven ín de dierveredeling is vril inlensief, ol neemf ook hier de

in ie rn ation a le concurren Íie loe.

PerÍormqnce

De wetenschoppeliike en mooischoppeliike kwoliteit (bruikboorheid) von het onderzoek op

deze drie W&T-gebieden biedt een zeer gevorieerd beeld. Een belongriike oorzook voor

deze voriotie is de mootschoppeliike weerstond tegen bepoolde ioepossingen, zools

genetische modificotie en kloneren. Deze weerstond geldt voorol toepossingen in de

voedingssector; de mootschoppeliike bezworen tegen medische en veierinoire toepossingen

ziin oonzienliik geringer en minder olgemeen.

Het medisch gerichie funderend onderzoek in de moleculoire geneiico en de

ontwikkelingsbiologie is von goede wetenschoppeliike kwoliteit en geniet notionool en

internotionool erkennings. Het Nederlondse onderzoek bii londbouwhuisdieren heeft een

goede internotionole repuiotie op de onderdelen genoomonolyse en kwontitotieve

genetico. Het ontwikkelingsbiologisch onderzoek bii londbouwhuisdieren is kwolitotief

redeliik, moor zeer beperkt von omvong. Het reproductiebiologisch onderzoek bil

londbouwhuisdieren in Nederlond geniet internotionool een goede repuiotie. Vele

belongriike technieken werden de ofgelopen ioren in Wogeningen, Utrecht en Lelystod

8 VSNU. Biology in the ninefies , 1994.
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ontwikkeld, vqok in somenwerking met het bedriifsleven. Er is echter geen oonsluiting met

belongriik internotionool onderzoek noor de ontwikkeling en toepossing von genetische

modificotie (tronsgenese, klonen) bii londbouwhuisdieren, ols gevolg von het slechte

mootschoppeliike en politieke klimoot voor dit type onderzoek. Hierdoor dreigt het

Nederlondse onderzoek op het gebied von de reproductiebiologie bii dieren internqtionool

geleideliik in een isolemeni en in een ochterstondssituotie te geroken. Dit zou de goede

Nederlondse kennisbosis op het gebied von de dierfokkerii in de kern oontosten.

Het bedriifsleven signoleert een bottleneck in het vertolen von de resultoten von

fundomenteel onderzoek noor de ogrosector, ook ols het goot om mootschoppeliik niet

omstreden ioepossingen. Hier ligt een took voor de veierinoire en londbouwkundige

groepen, die hiertoe nouwere somenwerking met de medische groepen dienen te

ontwikkelen op bosis von wederziids belong. Ook het verbeteren von de reloties tussen

politiek/overheid en de ofnemers von het fundomentele onderzoek kon biidrogen oon het

oplossen von deze bottleneck.

Resumerend: Het medisch gerichle funderend moleculoir biologisch onderzoek is in hel

algemeen weÍenschappelifk vooroanstoond. Heí diergerichle onderzoek is von een redeliik

toÍ goed niveou, moor verloont hiolen, met nome op onderdelen die moatschappeliik

omstreden ziin. De veríaolslog van funderend onderzoek naar londbouwkundige

loepassingen vindl soms onvoldoende plaais.
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l. Bunclel Íocus en verqrool het onderzoek op hel qebied von moleculoire

oeneticq en ontwikkelinosbiolooie bii londbouwhuisdieren

4. Aclies

Gelet op het strotegisch belong von de moleculoire genetico en de ontwikkelingsbiologie

voor tol von toepossingen in de dierveredeling, en het ontbreken von een voldoende brede

kennisbosis in het dierliik gerichte onderzoek is een versterking dringend noodzokeliik.

Versterking is mogeliik longs drie sporen:

1. Fysieke bundeling von de beschikbore copociteit

2. Hernieuwde en scherpere prioriteitsstelling

3. Selectieve uitbreiding von de beschikbore copociteit

Bundeling, focussering en selectieve uitbreiding von het dierliike moleculoir geneiische en

ontwikkelingsbiologisch onderzoek olléén is echter niet toereikend. De te ondernemen

octies moeten steeds worden bezien in het licht von een streven noor structurele somen-

werkingsverbonden met het medisch gerichte onderzoek op deze terreinen (zie octie 2).

Ad l. Bundeling

Gelet op de urgentie von de versterking von de diergerichte moleculoire en

ontwikkelingsbiologie moet binnen de dierliike sector worden gestreefd noor een fysieke

bundeling von de expertise en copociteit op deze W&T-gebieden in één oonsprekend

centrum. Een succesvol voorbeeld von een dergeliike concentroiie von kennis op deze W&T-

gebieden in groie eenheden, dicht tegen universitoire centro is het Roslin Reseqrch lnstitute

in Edinburgh. Uiteroord bliift het ook don von belong om somenwerking met instellingen

buiten dit centrum oon te goon.

Ad 2. Focus

De doelstellingen von de verschillende moleculoir-genetische en ontwikkelingsbiologische

disciplines in de dierlijke sector lopen momenteel teveel uiteen om toi optimole somen-

werking ie komen. Een hernieuwde, scherpe prioriteitsstelling is nodig. Er ziin locunes op

diverse terreinen, zools functionol genomics, herkenningsfunctie technieken, DNA chip

technologie, interoctie lussen genen, celdifferentiotie, potroonvoming en locol tissue

engineering. Doornoost ziin er hioten op meer controversiële gebieden, zools kloneren en

tronsgenese. De mote woorin ook op deze terreinen octiviteiten kunnen worden ontplooid

hongt somen met de ontwikkelingen bii octie 3.
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Ad 3. Selecíieve uiíbreiding

Bii een bundeling von de copociteit, gericht op zorgvuldig gekozen themo's, kon bliiken dot

de beschikbore middelen ontoereikend ziin. Don is een selectieve uitbreiding von de

copociteit gewensi. De indruk bestoot dot voorol op het gebied von de ontwikkelings-

biologie bii londbouwhuisdieren de beschikbore copociteit moet worden vergroot. ln dit

verbond moet ook de mogeliikheden worden bezien voor benutting von elders oonwezige

fociliieiten, biiv. in hei plonioordige onderzoek.

Actíe:

ln het koder van de vorming van Wogeningen UniversileiÍ en Reseorch Centrum

(Wageníngen UR) wordl indringend overleg gevoerd mel de lJniversiÍeit UlrechÍ over hel

formaliseren en slruc'lureren von de onderlinge taokverdeling en somenwerking. Hierbii

dient explíciet oandocht le worden besteed oon de mogeliikheden voor bundeling von

capociteit, scherpere prioriteiisstelling en seleclieve uitbreiding ter versÍerking von hel

moleculoir geneiisch en onlwikkelingsbíologisch onderzoek bii londbouwhuisdieren.

2. Verslerk de sqmenwerkino tussen het humoqn en het dierliik oerichte

moleculqir-biolooische onderzoek

Het genoom en de ontwikkelings- en voortploniingsprocessen von mens en dier vertonen

grote overeenkomsten. Hei humoon en het dierliik gerichte onderzoek op deze ierreinen

vindt echier ploois in twee vriiwel gescheiden circuits, elk met eigen sterke en zwokke

punten. Versterking von de onderlinge interoctie en somenwerking kon leiden tot grote

wederziidse voordelen. De combinotie von de hoogwoordige moleculoir-genetische en

ontwikkelingsbiologische kennis von de humone sector en de toonoongevende kwontitotief-

genetische kennis von de dierliike sector heeft op vele fronten grote potenties.

Voorol op het terrein von de onolyse von polygene kenmerken, genexpressie, tronsgenese

en knock-out genen kon somenwerking tussen moleculoire en ontwikkelingsbiologen uit de

medische, veterinoire en londbouwkundige hoek zeer vruchtboor ziin. De bestoonde

onderzoeksscholen kunnen doorbii een belongriike rol vervullen, biiv. door onderlinge

strotegische ollionties, personele unies en gezomenliike prolecten. lndien de noodzokeliike

somenwerking niet op eigen initiotief von de onderzoeksscholen zelf tot stond komt kon

deze vio bestuurliike en finonciële konolen en vio de ofnemers worden gestimuleerd.

Het onderzoek met modelorgonismen kon een hulpmiddel ziin om de onderlinge somen-

werking humoon-dierliik te versterken. Vergeliikingen tussen diersoorten ziin oonzienliik

vereenvoudigd door het beschikboor komen von DNA-chiptechnologie. ln de medische

wereld ziln modelorgonismen inmiddels volledig geoccepteerd; in de dierliike
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wetenschoppen dient hei werken met modeldieren te worden gestimuleerd. NWO kon een

belongriike fociliterende rol vervullen bii het intensiveren von de somenwerking tussen

humoon en dierliik onderzoek op het gebied von moleculoire en reproductiebiologie.

Actie:

Voorgesleld wordt om een NWO-programma "Comporolive Genome Anolysis" op le

zeílen ols belongriike eerste stap bii het overbruggen van historisch gegroeide ofstonden en

cuhuurverschillen íussen het humoan en díerliik gerichte onderzoek.

3. Heroveraveeo het restriclieve overheidsbeleid ten oonzien yon conlro-

versiële onderdelen von reproducliebioloqisch ondezoek, zools kloneren,

reqenerotie von dierliike cellen, kernlronsplonlalie en qenoommodiÍicqtie

ln het Nederlondse onderzoek op het gebied von reproduciiebiologie zitten grote hioten op

enkele strotegische onderdelen, woorop in het buitenlond de lootste ioren belongriike

doorbroken ziin bereikt. Dit betreft o.o. het kloneren von dierliike cellen en het ontwikkelen

von genetisch gemodificeerde dieren. Hierdoor komen interessonte toepossingen voor de

ogrosector en de formocie, biiv. veronderingen in de genetische eigenschoppen voor

gezondheid, welziin, robuustheid en kwoliteit, niet von de grond en rookt het Nederlondse

onderzoek op deze gebieden gei'soleerd. De iniernoiionool vooroonstoonde positie von de

dierveredeling in Nederlond wordt doordoor ondermiind. Het overheidsbeleid, mede

ingegeven door mootschoppeliike weerstonden, biedt geen ruimte voor een inhoolslog.

Gelet op de ioenemende internotionolisering von de ogrosector, de liberolisering von de

wereldhondel in grondstoffen en producten en toenemende kennisuitwisseling tussen

Nederlondse bedriiven en buitenlondse kennisinstellingen riist de vroog welke doelen

worden gediend met eenzijdige notionole restricties op de toepossing von bepoolde

technieken ten behoeve von de ogrosector. Noost beperkende regelgeving is ook geposte

stimulering nodig. De overheid (LNV EZ, \AMS en OCenW) heeft de verontwoordeliikheid

om te zorgen voor een odequote kennisbosis. Een duurzome versterking von dit fundomeni

is nodig. Een heroverweging von het overheidsbeleid op dit terrein is noodzokeliik, nu de

ochierstond op deze cruciole wetenschopsgebieden nog niet onomkeerboor is.

Vonwege de kleinscholigheid von het Nederlondse onderzoek en de noodzook om de

kennisochterstond ten opzichie von het buitenlond in te holen dieni kennisopbouw ploots te

vinden vio internotionole somenwerking. Ook somenwerking met ondere industriële

sectoren kon een snelle kennisinstroom bevorderen.
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Om beweging te kriigen in het overheidsbeleid dienen porlementoire commissies te worden

overtuigd von het belong. Een heldere en eensluidende boodschop von olle belong-

hebbenden is een belongriike voorwoorde om ruimie te creëren voor de noodzokeliike

inhoolslog. Voorts dient het bedriifsleven goede reloties te ontwikkelen met mootschoppe-

liike orgonisoties, gericht op het bevorderen von wederziids begrip en informotie-

uitwisseling.

Aclie:

HeÍ inslellen van een onafhankeliike commissie von deskundigen uit verschillende

maatschoppeliike geledingen (weÍenschop, bedriifsleven, consumenÍen-, natuur- en mílieu-

orgonisoÍies) door LNV EZ, WS en OC&ttV Taok von deze commissie is heÍ in koart

brengen von de (te verwochten) gevolgen von het restrictieve overheidsbeleíd mei

betrekking tot genetische modífícaÍie voor de kwolílert von de welenschop, de concurrenfie-

posilie von bepaolde bedriifstokken en in het olgemeen het welzifn en de welvoor'Í in

Nederland. Tevens zou deze comissíe beleidsvoorstellen moeÍen onÍwikkelen om

ongewensle effeclen von het huidige beleid le vermínderen of le voorkomen. Dil kon

inhouden de Íoelating (onder voorwoorden) von lechnieken en loepassingen die nu

prokíisch verboden zifn.
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N RLO -qdviesrq pporlen W&T-

verkenning

nummer titel

99/1 Kqnsen in welenschop en technologie

Speerpunien voor de ogrosector, visserii en groene ruimte

99/2 Sensor- en microsysleemtechnologie

Speerpunten voor octie

99/3 Bewqor- en verpokkingslechnologie

Speerpunten voor octie

99/4 Veterinqire epidemiologie

Speerpunten voor octie

99/5 Moleculoire en reproducliebiologie bii dieren

Speerpunten voor octie

99/6 Moleculqire plontenbiologie

Speerpunten voor octie

99/7 Nonotechnologie

Speerpunten voor octie

99/8 Productie-ecologie

Speerpunten voor octie

99/9 lnlelligenle d«rlqvenrrrerking en procesbesturing

Speerpunten voor ociie

99/10 Aquocultuur

Speerpunten voor octie

99/11 Beleidswetenschoppen en ICT in de groene ruimte

Speerpunten voor octie
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