COGEM Onderzoekscall 2021-2
Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 1 september 2021
Offertes richten aan:
F. van der Wilk, Algemeen secretaris COGEM; info@cogem.net,
(of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven)
De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden
onderzoek door derden verrichten. Voor twee van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht.
Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen.
Inschrijving op opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke
geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden onder meer op de COGEM website en in de email nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project
te ontvangen.
De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde
werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet
zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal
ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.
Het project zal begeleid worden door een commissie van deskundigen. Deze begeleidingscommissie
zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de
resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de
COGEM.
Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De
voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:
• mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
• competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
• helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
• (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
• prijs en kosteneffectiviteit.
De volgende projecten staan open voor inschrijving:
1. Inventarisatie detectiemethoden voor replicatiecompetente lentivirale en retrovirale vectoren
Lenti- en retrovirale vectoren worden veelvuldig gebruikt bij biomedisch onderzoek om genen in
cellen in te bouwen. Deze vectoren kunnen zowel delende als niet-delende cellen transduceren
en hierin hun vectorgenoom met transgen(en) stabiel laten integreren. Dit heeft ertoe geleid dat
deze vectoren zowel bij laboratoriumonderzoek als in klinische gentherapiestudies veelvuldig
ingezet worden.
De betreffende vectoren zijn afgeleid van het lentivirus HIV en muizengammaretrovirussen.
Deze virussen zijn respectievelijk ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3 en 2. Werkzaamheden met
deze virussen moeten dan ook uitgevoerd worden op inperkingsniveau 3 en 2.
De afgeleide vectoren zijn echter replicatiedeficiënt, waardoor ze op een lager inperkingsniveau
gehanteerd kunnen worden. Door de ontwikkeling van verbeterde productiesystemen, veiligere
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vectoren en de toenemende kennis over en ervaring met dit type vectoren heeft de COGEM in
de loop van de tijd verschillende malen geadviseerd over omlaagschaling van werkzaamheden
met bepaalde replicatiedeficiënte vectoren, zoals lentivirale vectoren die geproduceerd zijn met
de zogenaamde tweede of derde generatie productiesystemen.
Essentieel voor omlaagschaling naar het laagste inperkingsniveau is de afwezigheid van
replicatiecompetent virus (RCV). Het afdoende aantonen van de afwezigheid van RCV blijkt in de
vergunningverleningspraktijk lastig. De gehanteerde detectiemethode moet voldoende gevoelig
en gevalideerd zijn. Er is onduidelijkheid welke detectiemethoden hieraan voldoen, waardoor
discussie ontstaat tussen vergunningaanvragers enerzijds en de vergunningverlenende instantie
en COGEM anderzijds of een gehanteerde methode voldoet.
De COGEM is daarom voornemens om de testen en methoden die gebruikt kunnen worden om
replicatiecompetente retro- en lentivirale vectoren aan te tonen, in kaart te laten brengen
Onderzoeksopzet: Inventarisatie en beschrijving van methoden of testen die gebruikt worden
om replicatiecompetent virus te detecteren. Hierbij moeten elementen als detectiedrempels ,
mogelijkheden tot validering, sterketen en zwakten van de verschillende testen, e.d.
meegenomen worden.
Doel van het project: Identificatie van ‘state-of-the-art’ testen om replicatiecompetent virus aan
te tonen, teneinde vergunningverleningsprocedures en de COGEM advisering te ondersteunen.
Type onderzoek: literatuuronderzoek.
2. Inventarisatie ontwikkelingen rondom stresstolerante gewassen
In de plantenveredeling gaat veel aandacht uit naar het verkrijgen van gewassen die beter tegen
abiotische stressfactoren zoals droogte, hitte of zoute omstandigheden kunnen. Door
klimaatverandering nemen temperaturen in teeltgebieden toe en treedt verdroging op. Ook
verzilting is een toenemend probleem, niet alleen in kustgebieden maar ook op plekken waar
veel geïrrigeerd moet worden. Anderzijds neemt ook het risico op plaatselijke overstromingen
door korte heftige regenval toe. Opbrengsten van gewassen worden sterk nadelig beïnvloedt
door deze abiotische stressfactoren. Gewassen die tolerant(er) zijn voor dergelijke teeltcondities
zijn daarom dringend gewenst teneinde ook in de toekomst de voedselzekerheid te kunnen
zeker stellen.
De zoektocht naar stresstolerante gewassen gebeurt zowel via conventionele veredeling, als via
genetische modificatie en gene editing. Volgens sommige onderzoekers zijn de twee laatste
technieken essentieel om toleranties tegen abiotische stressfactoren te verkrijgen. Ook volgens
de Europese Commissie kan gene editing bijdragen aan het halen van de doelstellingen van de
‘Green deal’, en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor een
veerkrachtiger en duurzaam agro-voedselsysteem’.
In veldproeven en laboratoriumstudies zijn veelbelovende resultaten gemeld, maar het aantal
stresstolerante gewassen (verkregen via conventionele verdeling of biotechnologische
technieken) dat daadwerkelijk op de markt is verschenen, is nog zeer beperkt.
De COGEM heeft behoefte aan een overzicht van de ontwikkelingen rond stresstolerante
gewassen en de rol die genetische modificatie en met name gene editing hierbij spelen. Er is in
de afgelopen jaren tenminste één droogte-tolerant gg-gewas (gg-maïs) op de markt gebracht.
Wat zijn de ervaringen hiermee, welke andere gewassen zitten in de pijplijn, hoe realistisch zijn
de verwachtingen? Hoe gedragen de ontwikkelde gewassen zich in de praktijk (onder normale
teeltomstandigheden en onder stressvolle condities)?
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Onderzoeksopzet: Literatuuronderzoek naar abiotische stresstolerantie in gewassen door
middel van genetische modificatie en gene editing. Hierbij moeten zowel marktintroducties,
veldproeven als vergevorderd laboratoriumonderzoek in ogenschouw genomen worden. De
ontwikkelingen moeten geplaatst worden tegen de achtergrond van het verkrijgen van
stresstoleranties via ‘conventionele’ veredeling en selectie.
Doel van het project: het verkrijgen van een overzicht van de ontwikkelingen rond abiotische
stresstolerantie via genetische modificatie en gene editing, mede ten behoeve van de uit te
brengen Trendanalyse biotechnologie 2022
Type onderzoek: literatuuronderzoek
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