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IN HET KORT
Wetenschappers tasten de grens af tussen onze macroscopische 

wereld en de microwereld, waar geheel andere regels gelden die wel 
speciaal lijken te zijn ontworpen om onze intuïtie te tarten.

•
Biologen bestuderen bijvoorbeeld kwantumeffecten in de fotosyn-

these of het navigatievermogen van trekvogels.
•

Er bestaan ondertussen heel wat interessante hypotheses, maar het 
is bijzonder moeilijk om ze te testen en te bewijzen.
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Wat biologen kunnen leren van theoretisch natuurkundigen

 HET LEVEN DOOR EEN 

KWANTUMBRIL
De wetenschap heeft er een nieuwe discipline bij.  

In de kwantumbiologie onderzoeken wetenschappers 

de rol van kwantummechanische fenomenen in 

planten, dieren en zelfs mensen. En dat is verdomd 

moeilijk, want de wetten van de kwantumwereld 

laten geen pottenkijkers toe. Toch boekten 

kwantumbiologen al enkele mooie resultaten.

E nkele maanden geleden kwam het prestigieuze 
Britse magazine The Economist met een geniale 
metafoor voor de Brexit. Door de besluiteloosheid 
van de nieuwe regering – een harde of een zachte 

Brexit, wel of niet uit de interne markt – werd de verge-
lijking gemaakt met de kat van Schrödinger. Totdat de 
uittredingsonderhandelingen afgerond zijn, weten de 
Britten niet in wat voor land ze straks leven. Net zoals 
we ook niet weten of de kat van Schrödinger dood is, 
dan wel springlevend. De clou van de vergelijking: tot 
de onderhandelingen zijn afgerond, bevinden de Brit-
ten zich zowel binnen als buiten de EU en is de kat zo-
wel dood als levend.
Het is een mooie vergelijking, maar wetenschappelijk 
houdt ze natuurlijk geen steek. Dat wil niet zeggen dat 
de bizarre eigenschappen van de kwantummechanica 
waarvan we er zonet een hebben beschreven – het ‘in-
eenklappen’ van een kwantummechanisch golfpakket 
tot één concrete toestand – enkel voorbehouden zijn 
aan theoretisch natuurkundigen die ermee toveren op 
papier, aan deeltjesfysici die ze in computermodellen 
stoppen of aan informatici die er een kwantumcompu-
ter mee proberen te bouwen.

‘GROTE, COHERENTE SYSTEMEN’
Integendeel, meer dan honderd jaar na haar geboorte 
lijkt de kwantummechanica eindelijk ook door te drin-
gen in onze alledaagse, door Newtoniaanse wetten 
geregeerde wereld. Niet dat ze zich zomaar blootgeeft, 
neen, wie op zoek is naar de knotsgekke eigenschappen 
waarvoor de kwantummechanica zo bekend is en be-
rucht, die moet zijn ogen goed open houden. Het leuke 
is dat steeds meer wetenschappers dat doen.
Wetenschappers – zowel binnen de natuurkunde als 
erbuiten – tasten bijvoorbeeld de grens af tussen ‘onze’ 

macroscopische wereld, waar er van kwantummecha-
nische effecten geen spoor is, en de microwereld, waar 
geheel andere regels gelden die wel speciaal lijken te 
zijn ontworpen om onze intuïtie te tarten. Zo hebben 
nanowetenschappers bijvoorbeeld al buckyballen (reu-
zemoleculen van 60 koolstofatomen groot) met elkaar 
in superpositie weten te brengen. Dat betekent dat ze 
zich tegelijk in meerdere, zeer verschillende kwantum-
toestanden bevinden. Net zoals de kat van Schrödinger 
zowel dood als levend is of de Britten zowel binnen als 
buiten de EU zitten.
‘Het is slechts een kwestie van tijd voor we met onze 
eigen ogen kwantummechanische effecten kunnen zien 
en voelen’, zei de Oostenrijke fysicus Anton Zeilinger 
begin vorig jaar nog in een interview in Eos. ‘En ja, we 
zullen ze ook tegenkomen in levende organismen. Er 
wordt al geëxperimenteerd met organische moleculen 
(de basis van eiwitten en andere bouwstenen van het 
leven). Op den duur zal dat ook gebeuren in virussen en 
nanobacteriën volgen.’

Bij kwantumverstrengeling zijn twee deeltjes door 
een mysterieuze connectie verbonden.
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Zou het? Als we Anton Zeilinger mogen geloven – en 
waarom zouden we dat niet doen, hij is een van de 
eminentste kwantumfysici ter wereld en een topkandi-
daat voor de Nobelprijs – dan wacht de kwantumbiolo-
gie een gouden toekomst. Daar waar het tot voor kort 
uitgesloten leek dat fundamenteel natuurkundigen en 
biologen ooit met elkaar zouden gaan samenwerken, 
lijken de schotten tussen beide vakgebieden langzaam 
te vervallen.
‘Fysici en biologen denken en werken, op het gevaar 
af te veralgemenen, heel verschillend’, zegt Birgitta 
Whaley, een Amerikaanse theoretisch natuurkundige 
die aan de universiteit van Berkeley een groep leidt die 
onderzoek doet naar ‘grote, coherente systemen’. Lees: 
macroscopische systemen die in superpositie kunnen 
gaan. ‘In de natuurkunde zijn we gewend om het voor-
werp dat we willen onderzoeken helemaal af te zon-
deren van de omgeving, bijvoorbeeld door het in een 
vacuüm te plaatsen of af te koelen tot vlak boven het 
absolute nulpunt.’
‘In onze schoolboeken staat nog altijd uitgelegd hoe 
een waterstofatoom is opgebouwd, maar waar bijna 
niemand op let, is de totale leegte waarin dat atoom 
zich bevindt. Er wordt nergens rekening gehouden met 
de omgeving. In de biologie is dat compleet anders. 
Daar kan je vaak moeilijk zeggen waar het systeem dat 
je wilt onderzoeken stopt en waar de omgeving begint. 
Alles is voortdurend met alles in interactie. De com-
plexiteit is enorm en hetzelfde geldt voor de wanorde. 
Het hoeft niet te verrassen dat biologen nauwelijks 
wiskundige formules gebruiken om de microwereld 
te doorgronden.’
Hoe kunnen die twee domeinen die zo sterk van elkaar 
verschillen dan samengaan? Whaley, die ik eind vorig 
jaar kon spreken op het prestigieuze Berlijnse Falling 
Walls-congres, dat de verjaardag van de val van de 
Muur viert met wetenschap en innovatie, geeft het ant-
woord. ‘Door experimenten te doen. Dat gebeurt in de 
fysica en in de biologie. Door hypotheses te bedenken 
en die vervolgens te verifiëren.’ Laat het net die hypo-
theses zijn, de ene al wat wilder dan de andere, die 
Whaley naar Berlijn brachten om er een keynote speech 
over de kwantumbiologie te geven.

FOTOSYNTHESE
Een van de hypotheses gaat over een proces dat in de 
biologie even belangrijk is als de wetten van Newton 
in de natuurkunde: fotosythese. Planten en sommige 
bacteriën halen hun energie uit zonlicht. Bij planten 
functioneren de bladgroenkorrels (chlorofyl) als micro-
scopisch kleine energiecentrales. In zo’n korrel wor-
den elektronen door de invallende lichtdeeltjes uit hun 
atoombaan gedrukt en in een aangeslagen toestand 
geduwd. Het resultaat, het negatief geladen elektron 
en het positieve ‘gat’ waar het elektron zat vormen een 
soort van deeltjespaar dat een exciton wordt genoemd. 
Het zijn deze excitonen die de energie van het zonlicht 
binnenin bladgroenkorrels transporteren.
‘Het bizarre – en dat weten we al lang – is dat dit pro-
ces zo snel verloopt dat er nauwelijks energie verloren 

gaat’, zegt Rienk van Grondelle, hoogleraar biofysica 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een specialist 
in fotosynthese. De Amsterdammer werkt ruim 40 jaar 
op het fotosyntheseproces, dat hij probeert te door-
gronden met onder andere hypernauwkeurige spec-
troscopische technieken. ‘Dankzij de verbeterde tech-
nologie zijn onze inzichten de voorbije decennia sterk 
veranderd. Vroeger dachten we dat kwantumeffecten 
geen bepalende rol speelden in het fotosynthesepro-
ces, maar naarmate de tijdsresolutie van onze waarne-
mingen toenam – we konden metingen doen na steeds 
kortere tijdsintervallen – zagen we overduidelijk de 
impact van kwantumeffecten. En vooral dan van intrin-
siek kwantummechanische oscillaties. Trillingen die je 
alleen kan beschrijven aan de hand van delokalisatie 
en kwantumcoherentie.’
Beide begrippen hangen sterk samen en spelen een 
sleutelrol in de kwantummechanica. Delokalisatie 
houdt in dat de energie van een inkomend lichtdeeltje 

wordt ‘uitgesmeerd’ over excitonen. Al die excitonen 
samen vormen één overkoepelende, ‘coherente’ kwan-
tumtoestand die gehoorzaamt aan één Schrödinger-
golfvergelijking. De kwantummechanica zorgt er dus 
voor dat excitonen met elkaar in superpositie zijn en 
bijgevolg tegelijk alle mogelijke routes volgen door-
heen het chlorofyldoolhof, hoe gek dat ook klinkt. De 
excitonen gedragen zich als één golf die één pakket aan 
energie meedraagt dat ondeelbaar is en zo goed als on-
aangeroerd op de bestemming aankomt. Als de ontwik-
kelaars van zonnepanelen dat trucje van de natuur kun-
nen nabootsen, zou niemand nog klagen over de lage 
efficiëntie van zonne-energie.

KWANTUMCOHERENTIE
Is het niet moeilijk om kwantumsystemen te bestude-
ren dan? Een van de grondbeginselen van de kwantum-
mechanica is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, 
die stelt dat een interventie (een meting) een systeem 
zodanig in de war brengt dat het zich niet echt meer 
‘kwantum’ gedraagt. ‘Klopt’, zegt Van Grondelle, ‘maar 
wij kijken vooral naar de uitkomst van processen, waar-
door we met terugwerkende kracht zien wat er zich 
voordien heeft afgespeeld. In ons onderzoek naar foto-
synthese zijn we intussen zo ver gevorderd dat er geen 
twijfel meer over bestaat. Het supersnelle en efficiënte 
energietransport is een gevolg van kwantumcoherentie.’
Niet alle kwantumbiologen staan zo ver als Grondelle 
dat hun hypothese ook al theorie is geworden. Een van 
de populairste illustraties van de kwantumbiologie is 
het navigatievermogen van trekvogels, die zonder be-
wegwijzering elk jaar van noord naar zuid vliegen en 
omgekeerd. Biologen zijn al lang op zoek naar wat zij de 
‘interne gps’ van vogels en andere diersoorten noemen.
Eén hypothese stelt dat roodborstjes in hun netvlies 
cryptochroommoleculen hebben zitten. Dat zijn mole-
culen die niet alleen heel gevoelig zijn voor licht, daar-
om zitten ze in de ogen, maar ook voor magnetisme. 
Een paar verstrengelde elektronen – daar heb je het 
kwantumeffect – in de moleculen zouden bij de minste 
afwijking van de magnetische veldlijnen van de aarde 
van elkaar losgekoppeld worden. De vogels ‘voelen’ 
dus als ze van hun koers afwijken. Ja, het is een mooie 
voorzet, maar ze is verre van bewezen. Dat komt mede 
doordat het zeer moeilijk is experimenten hierop uit te 
voeren. Een fotosyntheseproces kan je nog enigszins 
onder controle houden in een laboratorium, met een 
roodborstje gaat dat al veel moeilijker.
Sommige hypotheses gaan bovendien al decennia mee 
zonder dat er ook maar één stukje bewijs is voor gele-
verd. Zo schreef Erwin Schrödinger, hij weer, al in 1944 
een boek over de relatie tussen de kwantummechanica 
en de biologie. In What is Life probeert hij te doorgron-
den wat het verschil is tussen levende en dode materie, 
is er eigenlijk wel een verschil? En welke rol kwantum-
effecten zoals tunneling kunnen spelen op microbio-
logisch niveau. Tunneling is een even bizar als inte-
ressant voorbeeld. Het zorgt ervoor dat elektronen en 
andere deeltjes over een barrière heen kunnen wippen 
zonder dat ze daar voldoende energie voor bezitten. Of 

KWANTUMEFFECTEN IN DE BIOLOGIE
Kwantumverstrengeling houdt in dat twee deeltjes, bijvoorbeeld fotonen, via 
een mysterieuze connectie zijn verbonden. Als een van de deeltjes wordt ver-
stoord, bijvoorbeeld door een meting, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor 
het andere deeltje, hoe ver het zich ook mag bevinden. Met andere woorden: de 
deeltjes ‘communiceren’ met elkaar en dat gebeurt onmiddellijk, sneller dan het 
licht. Deze ‘spookachtige werking op afstand’ noemen wetenschappers ook wel 
eens kwantumteleportatie, waarbij de nadruk vooral ligt op de mogelijkheid om 
onmiddellijk kopieën te maken van deeltjes of complete mensen aan de andere 
kant van het melkwegstelsel.

Kwantumcoherentie of –superpositie betekent 
dat een groep deeltjes zijn individualiteit heeft opge-
geven en zich als één deeltje of golf gedraagt. Zo kan 
het gebeuren dat achter een wand met twee spleten 
erin, waarop een elektronenbundel schijnt, een in-
terferentiepatroon ontstaat. Hetzelfde patroon als je 
licht in plaats van elektronen zou gebruiken. Maar op-
gelet, de elektronen laten zich niet zo snel betrappen. 
Plaats je een meettoestel in een van de twee spleten 
om te kijken welke elektronen er passeren, dan ver-
dwijnt de coherentie en ook het interferentiepatroon.

Kwantumtunneling
Als je een tennisbal naar de andere kant van een 
muur wilt krijgen, moet je hem er natuurlijk over 
gooien. Volgens de kwantummechanica is er een 
minieme kans dat je de bal er gewoonweg ook door-
heen kan werpen. Probeer het niet, het lot zal je niet 
goed gezind zijn en je houdt er alleen een zere arm 
aan over. Fysici noemen dat fenomeen kwantumtun-
neling. Elektronen kunnen bijvoorbeeld een energeti-
sche barrière overwinnen door er letterlijk doorheen 
te gaan. De waarschijnlijkheid dat dit lukt, is afhanke-
lijk van de energie van het elektron en de grootte van 
omvang van de barrière.

De kwantummechanica lijkt 
ruim honderd jaar na haar 
geboorte ook door te dringen 
in onze alledaagse wereld

Kwantumcoherentie.

juister: er is een zekere kans dat het elektron toch aan 
de overkant geraakt. Schrödinger verbond tunneling 
aan het plotse en onverwachte verbreken van water-
stofbindingen in DNA-moleculen, waardoor mutaties 
kunnen ontstaan. De volgende stap is verleidelijk, want 
wie mutaties zegt, zegt evolutie maar ook genetische 
ziekten, kanker bijvoorbeeld.
Misschien is de kwantummechanica dus wel verant-
woordelijk voor de willekeur die de ene mens ziek 
maakt en de andere gezond houdt. Helaas, die hypo-
these kan je zeer moeilijk testen.
Op een andere plaats in de biologische cel is de rol van 
kwantumtunneling al wél afdoende bewezen. In enzy-
men – biologische katalysatoren – nemen elektronen 
voortdurend shortcuts om biofysische reacties te kun-
nen versnellen. ‘Het is hoofdzakelijk dankzij tunneling 
dat de elektronen dit kunnen doen’, zegt Van Grondelle. 
‘Tunneling zorgt er dus voor dat onze mitochondriën 
voldoende energie kunnen produceren, zodat onze 
stofwisseling en onze ademhaling blijft functioneren.’
Voor Van Grondelle zijn kwantumeffecten zoals cohe-
rentie, superpositie en tunneling onlosmakelijk ver-
bonden met de biologie. Zo sterk zelfs dat er zonder 
deze effecten wellicht nooit leven had kunnen ontstaan 
op onze planeet. ‘Biologische processen, en bij uitbrei-
ding levende organismen, worden allemaal gekenmerkt 
door een sterke thermodynamische en statistische 
wanorde. Alles wat leeft, is voortdurend bezig uit even-
wicht te blijven, want thermodynamisch gezien staat 
een evenwicht gelijk met de dood. Mijn vermoeden is 
dat de koppeling tussen kwantumeffecten enerzijds en 
de ‘warme, natte en chaotische’ biologie (wat lijkt op 
de oersoep) anderzijds een cruciale rol heeft gespeeld in 
het ontstaan van het leven op aarde.’
Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze de kwantummecha-
nica niet alleen verantwoordelijk achten voor het aardse 
leven, maar zelfs voor een van de meest typische men-
selijke eigenschappen: ons bewustzijn. Zo bedacht de 
eminente Britse wis- en natuurkundige Roger Penrose 
ooit een theorie die stelde dat het menselijke bewust-
zijn een rechtstreeks gevolg is van kwantummechani-
sche effecten in ons brein. Mooie hypothese natuurlijk, 
en handig ook, want door het inherent niet-determi-
nistische karakter van de kwantummechanica werd in 
één klap het lastige vraagstuk van de vrije wil opgelost. 
Helaas is alleen al een experiment bedenken waarbij je 
dit zou kunnen testen, quasi onmogelijk. De kwantum-
mechanica houdt niet van pottenkijkers. ■


