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Wetenschap in de 21ste eeuw: 
de digitale bioloog

Matthijs P. van den Burg

Het huidige digitale tijdperk heeft geleid tot een schat aan vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen en data op 
internet, inclusief die uit community science-projecten. De diversiteit en hoeveelheid aan openbare data is zo groot, dat 
een scala aan onderzoeksmogelijkheden binnen handbereik ligt, waar geen kosten aan verbonden zijn. Om echter vanuit 
het gemak van je eigen huiskamer bij te dragen aan wetenschappelijke kennis, dien je begrip te hebben van mogelijke 
onderzoekslijnen, evenals van de beschikbare data, openbare databases en manieren om die te vinden.

Niet alleen afgestudeerd biologen kunnen wetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren om onze kennis over diersoorten, ecosystemen, 
en natuurlijke processen te helpen verbreden. Een diepe interesse, met 
een kritische kijk en systematische werkwijze zijn al voldoende.

Digitale tijdperk
De digitalisatie binnen de wetenschap is de afgelopen 20 jaar sterk 
toegenomen. Zo missen wetenschappelijke tijdschriften veelal fysieke 
uitgaven, waardoor artikelen alleen nog online te vinden zijn, via een 
unieke link, de doi (Digitale Object Identificeerder). 

Vóór het digitale tijdperk lag een belangrijke bottleneck binnen de 
wetenschap bij de hoeveelheid data die kon worden verzameld en de 
daarvoor benodigde financiën en tijd. Door verbeterde technieken en 
digitalisatie is het verzamelen en opslaan van data echter sterk 
vooruitgegaan en goedkoper geworden. De bottleneck is daarmee 
verplaatst naar het analyseren van de beschikbare data; er is 
simpelweg te veel. Genetisch onderzoek is een goed voorbeeld. Waar 
voorheen nog <1% van het DNA van een soort werd geïdentificeerd, is 
dat tegenwoordig het complete genoom (100%). Onderzoekers zijn 

echter nog steeds hoofdzakelijk geïnteresseerd in een klein deel van 
het DNA. Ze produceren als bijproduct dus een schat aan genetische 
informatie, die ongeanalyseerd wordt opgeslagen in online 
databanken.

Toename wetenschappelijke artikelen
Ook is het aantal wetenschappelijke tijdschriften sterk toegenomen. 
Dit leidt tot zo’n grote hoeveelheid artikelen, dat het moeilijk kan zijn 
om – naast het uitvoeren van je eigen onderzoek – up-to-date te blijven 
(figuur 1). Het juiste en regelmatige gebruik van openbare 
zoekmachines (bijvoorbeeld Google Scholar) en zoektermen en online 
platforms, bieden hierbij hulp (bijvoorbeeld ResearchGate, Twitter en 
de Researcher-applicatie).

Nadat je een interessant artikel hebt gevonden, is gratis toegang helaas 
geen garantie. Er heerst een voortdurende discussie over het Open 
Access-systeem, waarbij auteurs tot duizenden euro’s betalen aan het 
tijdschrift, om artikelen openbaar toegankelijk te maken. Gelukkig 
biedt Sci-Hub gratis toegang tot niet-openbare artikelen met behulp 
van de doi.

Dieetstudies
De publicatie van een waargenomen predator-prooi-
interactie draagt bij aan onze kennis van voedselwebben. 
Zulke data zijn leuk om te verzamelen, maar zijn 
tijdrovend; zeker voor diersoorten die zich moeilijk laten 
vinden en niet vaak eten, zoals slangen. De zeldzaamheid 
van zulke waarnemingen leidt tot veel artikelen die één 
waarneming beschrijven. Daardoor is een overzichtelijk 
begrip van het voedselweb vaak niet voorhanden. Voor 
een beter begrip worden deze publicaties door auteurs in 
bronnenonderzoeken samengevat. Een juiste uitvoer 
daarvan is essentieel en recentelijk zijn daar 
aanbevelingen voor gepubliceerd (van den Burg, 2020).

Naast het samenbrengen van publicaties, kunnen ook 
data van sociale media worden samengevat (bijvoorbeeld 
van Facebook; Maritz & Maritz, 2020), of van bronnen als 
iNaturalist en Waarneming.nl. Deze en andere websites 
bieden een schat aan data. Gebruik bijvoorbeeld eens 
waarnemingen van Nederlandse vissen, amfibieën en 
reptielen, om te analyseren welke predatoren ze hebben 

50000

0

100000

150000

1990 2000 2005 2010 2015 2020

Jaar

A
an

ta
l p

ub
lic

at
ie

s

Figuur 1. Jaarlijks aantal gepubliceerde artikelen onder “Biology”; data van  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.
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(zoals vogels en zoogdieren), of om een dieetoverzicht 
te maken.

Verspreiding van soorten
Platforms als iNaturalist en Waarneming.nl bieden 
kansen om de verspreiding van soorten nauwlettend 
vanuit je stoel te volgen. Menselijke oorzaken die 
bijdragen aan een snelle verandering in 
verspreidingsgebied zijn bijvoorbeeld 
klimaatverandering, transport van exoten en het 
aanpassen van riviersystemen. Zeker bij de verspreiding 
van exoten is het belangrijk dat deze informatie zo snel 
mogelijk met lokale autoriteiten wordt gedeeld; 
bijvoorbeeld wanneer de blauwband in de noordelijke 
provincies zou worden waargenomen.
Door nieuwsgierigheid naar het voorkomen van groene 
leguanen buiten hun oorspronkelijke leefgebied vond 
ik op iNaturalist waarnemingen van het Aziatische 
vasteland; waar officieel geen gevestigde populaties 
voorkwamen. Na bronnenonderzoek en interviews 
met zowel Thai als Singaporezen via sociale media, 
zijn nu grote gevestigde populaties daar officieel 
beschreven (van den Burg et al., 2020a); wat hopelijk bijdraagt aan 
snelle verwijdering en minimale impact op inheemse soorten.

Incorrecte genetische data
Genetische data worden gebruikt bij eDNA-onderzoek naar amfibieën- 
en vissendiversiteit in Nederland. Veel eDNA-studies gebruiken de 
openbare genetische databank GenBank als kwaliteitsreferentie voor 
juiste identificatie van diersoorten. Helaas doet GenBank weinig om 
incorrecte data te identificeren, waardoor onderzoekers foutieve data 
als referentie kunnen hergebruiken en verkeerde conclusies kunnen 
trekken over de verspreiding van soorten. RAVON gebruikt daarom 
GenBank niet als referentie. Zij werken met een eigen 
referentiedatabase, met zelf verzameld en gevalideerd materiaal. 
RAVON gebruikt GenBank alleen voor soorten waarvan nog geen 
materiaal beschikbaar is (aantal zoutwatervissen). Dan is men echter 
zeer alert op eventuele vreemde resultaten, die dan worden uitgezocht.
Je kunt zelf helpen de kwaliteit van GenBank voor Nederlandse 
soorten te verbeteren, door incorrecte genetische data van vis-, 
reptiel-, of amfibiesoorten te helpen identificeren, via de 
gebruiksvriendelijke werkwijze uitgelicht in van den Burg et al. 
(2020b).

Illegale handel
Naast wilde dieren, kan ook informatie over huisdieren online worden 
verzameld. Veel handelaren adverteren hun assortiment online. Een 
aanbodanalyse kan leiden tot het ontdekken van aangeboden 
diersoorten waarop een handelsverbod rust, of waarvoor geen legale 
documentatie is. Hiermee draag je bij aan het tegengaan van illegale 
dierenhandel en de bescherming van wilde populaties. De handel in 
veel diersoorten is namelijk gereguleerd en handelsinformatie is 
openbaar, onder meer via de CITES-database: https://trade.cites.org/. 
Door het analyseren van de CITES-database kon worden vastgesteld dat 
er geen legale documentatie bestaat voor de handel in leguanen van 
Saba. Alle Saba-leguanen die momenteel buiten het 
verspreidingsgebied voorkomen, zijn dus illegaal verkregen (van den 
Burg & Weissgold, 2020c).

Samenvattend
Er zijn kortom verscheidene manieren om kosteloos vanachter je 
computer bij te dragen aan wetenschappelijke kennis en de 
bescherming van soorten. Zeker in deze tijd van isolatie, kun je je vrije 
tijd prima steken in het bijdragen aan betere kennis over je 
doelsoort(groep).

Summary
Science in the 21st century: the digital biologist
The digital era has led to an unprecedented increase in published 
manuscripts and open-source data, as well as community science data. 
The scientific bottleneck has shifted from data collection to data 
analyses, aiding studies absent of fieldwork or other expensive data 
collection methodologies. This status quo has opened up the potential 
for any communityto actively participate in science and further our 
understanding of the natural world from the comfort of their own desk. 
However, how aware are aspiring community scientists of this potential, 
and do they know the available free-access tools at their disposal? Here 
I provide a summary of resources and research lines that can be 
pursued.
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COMMENTAAR

We willen figuur 1 iets eenvoudiger maken:

Titel x-as Jaartal aanpassen in Jaar
X-as laten beginnen bij 1990 en eindigen bij 2020
met tussenwaarden 1995 2000 2005 2010 2015

Y-as terugbrengen toto 3 getallen met witte stippellijnen: 
50.000  100.000 en 150.000 

Verder kunnen de blauwe bolletjes op de grafieklijn vervallen 
en is de lijn alleen voldoende.

Check ook even of het lettertype van de titels op de y-as en 
x-as wel hetzelfde zijn.

Lettertype op x- en y-as zijn hetzelfde.

Figuur 1 is bijna goed.
De horizontale x-as laten beginnen bij 1990 waar ook de blauwe 
lijn begint dus alles naar links schuiven zodat 1990 bij de hoek 
linksonder begint. 

Welke vlieg heeft deze boomkikker te pakken? Foto: Jelger Herder


