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VOEDSELVEILIGHEID

FOTO SHUTTERSTOCK

Deeltjesfysica helpt financiële
fraude te visualiseren

Mini-darm vervangt
proefdieren
Voordat nieuwe voedingsmiddelen op
de markt komen, vindt uitgebreid onderzoek naar de veiligheid plaats. Vaak
zijn dierproeven een verplicht onderdeel
daarvan. Onderzoekers van WUR zien
dat graag anders en ontwikkelen menselijke organoïden als vervanging. Meike
van der Zande van Wageningen Food
Safety Research werkt met onderzoekers
van Wageningen Food & Biobased
Research aan deze mini-orgaantjes.
In de praktijk is een mini-darmpje een
ingewikkelde opstelling met een dunne
laag cellen als basis. Van der Zande: ‘Met
sensoren en chips kun je de vloeistofstromen op microscopisch niveau besturen.
Zo komen we veel dichter bij de situatie in
het menselijk lichaam. We kijken naar de
opname, verwerking en effecten van stoffen in de darmen.’ Van der Sande denkt
dat proefdiervrij onderzoek naar voedselveiligheid binnen dertig jaar mogelijk is.
Info: meike.vanderzande@wur.nl
KLIMAAT

Spoofing is een illegale manier om financiële
markten te manipuleren: er wordt een order
geplaatst zonder de intentie echt te kopen
of verkopen. Dit drijft de prijs op en dupeert
andere partijen. Een van de grootste banken
van Amerika, JPMorgan, betaalde in 2020
een recordschikking van 920 miljoen dollar
voor spoofing in de periode 2008 tot 2016.
De traditionele manier om markten in
detail te bekijken, is het maken van momentopnamen, vertelt Marjolein Verhulst
van de leerstoelgroep Marktkunde en
Consumentengedrag in Wageningen. ‘Elke
seconde of minuut, neem je een soort ‘foto’
van de markt. Het traditionele financeonderzoek analyseert op deze manier de
toestand van de markt. Wat hierbij onzicht-

baar blijft, is wat er gebeurt tussen deze
momentopnamen.’
De onderzoekers visualiseerden het limiet
orderboek van de markten die JPMorgan
manipuleerde. Met behulp van data-analyse
uit de deeltjesfysica konden ze óók zien wat
er tussen de momentopnamen gebeurde.
Het doel van de onderzoekers is om uiteindelijk methodes te ontwikkelen waarmee
afwijkingen op de markten realtime kunnen worden gedetecteerd om zo fraude te
bestrijden. WUR werkte bij dit onderzoek
samen met de Europese Organisatie voor
Kernonderzoek (CERN) en het Commodity
Risk Management Expertise Center
(CORMEC).
Info: marjolein.verhulst@wur.nl

Ook de bodem wordt
steeds warmer
Bij opwarming van de aarde gaat het
meestal over de luchttemperatuur; naar
opwarming van de bodem is nog weinig onderzoek gedaan. Wageningen
Environmental Research ontdekte dat
de bodemtemperatuur in het agrarisch
landelijk gebied van Nederland de afgelopen veertig jaar gemiddeld met 1,5˚C is
toegenomen. Bodemtemperatuur is erg
afhankelijk van het microklimaat ter plekke; vegetatie kan
de temperatuur beïnvloeden.
Het kiemen en zich vestigen
van planten wordt slechts in
beperkte mate beïnvloed door
stijging van de bodemtemperatuur. Maar voor overleving
en ontwikkeling van planten
is de bodemtemperatuur wel
heel belangrijk.
Info: guido.bakema@wur.nl
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Onderzoekers van WUR en CERN hebben een visualisatiemethode ontwikkeld
die helpt marktmanipulatie in de vorm van ‘spoofing’ in detail te ontleden.
Met behulp van data-analyse uit de deeltjesfysica is deze vorm van marktmanipulatie te visualiseren. Uiteindelijk doel is methodes te ontwikkelen om
dit realtime te detecteren.
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