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Introductie
Op dit moment wordt overal ter wereld veel geïnvesteerd in quantumtechnologie. Zowel in de ontwikkeling van quantum computing, quantumsimulatie
als quantumcommunicatie en quantum sensing. Zozeer zelfs dat er sprake
is van een quantumrace omdat degene die als eerste gebruik kan maken van
deze nieuwe technologie misschien wel een dusdanige voorsprong op kan
bouwen dat die niet meer is in te halen door anderen.
Met quantumcomputers hopen we de tot op heden niet of nauwelijks op te
lossen problemen wél op te lossen, door nieuwe manieren van berekenen.
De quantumcomputers die er al zijn en commercieel worden aangeboden zijn
nog niet robuust, vergen specialistische kennis en kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen problemen beter oplossen dan klassieke computers. Als
deze quantumcomputers wel voldoende groot en robuust zijn, dan zullen ze
complexe optimalisatievraagstukken in de financiële sector – zoals portfolio-optimalisatie of prijsberekening van derivaten – beter kunnen berekenen
dan klassieke computers. In de logistieke sector zullen we routering sneller en
beter kunnen berekenen. En wanneer bij ontwerpen simulatiemodellen nodig
zijn, zullen ontwerpers daarvoor een quantumcomputer gebruiken.
Met quantumsimulatie, dat wil zeggen: het simuleren van quantummechanische processen, gaan we nieuwe materialen ontwikkelen. Je kunt hierbij denken aan medicijnen, katalysatoren of materialen die zonlicht beter in elektriciteit kunnen omzetten.
Met quantumcommunicatie willen we inherent veilige communicatie tot stand
brengen en uiteindelijk een quantuminternet bouwen. Hierdoor zullen we informatie veiliger kunnen versturen dan met gebruik van het huidige internet.
Nederland heeft hiervoor een goede uitgangspositie door het toponderzoek
dat hier wordt gedaan, het uitstekende glasvezelnetwerk en de positie van
AMS-IX.
Met quantum sensing kunnen we nog veel preciezer meten dan tot op heden
mogelijk is. Dit kan zijn op het gebied van zwaartekracht – waardoor we holtes
in de ondergrond kunnen opsporen – of op het vlak van magnetisme, waarmee op grote afstand metalen voorwerpen kunnen detecteren. Of we kunnen
klokken ontwikkelen die een niet grotere afwijking dan 1 seconde hebben op
de leeftijd van het universum.
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In elk van deze gebieden is de ontwikkeling divers en op verschillende niveaus,
dat wil zeggen: de verwachte tijd die nog nodig is om de techniek in productie
te nemen en daarvan als gebruiker te profiteren, verschilt. Zo zijn er al quantumsensoren in gebruik, maar wordt anderzijds een grote en foutloos werkende quantumcomputer pas over tien of vijftien jaar verwacht.
Willen Nederland en Europa in deze ontwikkeling van quantumtechnologie
meedoen, dan zullen we ons best daarvoor moeten doen in onderzoek maar
ook in onderwijs van deze nieuwe technologie. Nu quantumtechnologie
steeds meer uit de fase van fundamenteel onderzoek komt en toepassingen
meer binnen bereik komen, zullen we praktijkgericht onderzoek moeten
doen. Zo kan het gebruik van deze nieuwe technologie worden onderzocht en
verbeterd en kan deze nieuwe kennis onderdeel worden van het onderwijs.
Om invulling te geven aan deze vragen van de maatschappij is het lectoraat
Applied Quantum Computing begonnen. Dit lectoraat is een bijzonder lectoraat, dat wil zeggen: het wordt ondersteund ook vanbuiten de Hogeschool
van Amsterdam. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd door het Nationaal
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Stichting Innovatie Alliantie) dat
onderdeel is van het NWO, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en
Capgemini. Binnen de Hogeschool van Amsterdam verbindt het lectoraat de
faculteit Techniek en de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, en is
het ingebed in het lectoraat Responsible IT.
In het eerste hoofdstuk ga ik uitleggen, naar ik hoop op een voor iedereen te
begrijpen manier, hoe quantumtechnologie werkt. Daarna vertel ik in het
tweede hoofdstuk welke toepassingen er zijn. In het derde hoofdstuk leg ik uit
op welke manier mensen overal in de wereld met quantumtechnologie bezig
zijn en hoe overheden dit stimuleren. In het laatste hoofdstuk vertel ik op welke manier de Hogeschool van Amsterdam middels het lectoraat hieraan een
steentje probeert bij te dragen.
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Quantumtechnologie
Quantumtechnologie maakt gebruik van een aantal quantummechanische
processen die zich op atomair en moleculair niveau afspelen. Quantummechanica is een theorie over hoe de natuur in elkaar zit. Ze is ontstaan in het
begin van de vorige eeuw, maar is anders dan de natuurkundige theorie zoals
die daarvoor werd gebruikt om de natuur te begrijpen. Tot het begin van de
vorige eeuw was de klassieke natuurkundige theorie, zoals onder andere
Newton die had ontwikkeld, de gangbare manier om de natuur uit te leggen.
De klassieke natuurkunde beschrijft de werking en concepten van de natuur
zoals deze door mensen wordt ervaren. Het is een beschrijving, in een zo precies mogelijke taal, van objecten en processen zoals we die in het dagelijks leven kunnen waarnemen. Een beschrijving die ook aansluit bij hoe we, als
mensen, deze processen begrijpen.

Figuur 1 Solvayconferentie in Brussel, 1927.

Gaandeweg ontdekten natuurkundigen echter steeds meer natuurkundige
fenomenen die lastig te beschrijven waren met de klassieke natuurkunde. Het
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bleek dat de natuur op de schaal van atomen heel anders werkte dan op de
grotere schaal zoals mensen die ervaren. Deze afwijkingen gaven aanleiding
tot nieuwe ideeën over hoe de natuur werkt, beschreven door natuurkundigen als Planck, Einstein en Bohr. In de jaren twintig van de vorige eeuw leidde
dit tot een beschrijving die bekend werd als ‘quantummechanica’. Deze beschrijving is in de loop van de vorige eeuw verfijnd en ontwikkelt tot de standaard beschrijving van de natuur. Schijnbare afwijkingen bleken telkens weer
opgenomen te kunnen worden in deze alsmaar rijkere beschrijving van de
natuur op het kleinste niveau. Tot op heden heeft zij echter nooit antwoord
gegeven op het verband tussen een beschrijving van de natuur op menselijke
schaal en deze kleinste schaal. Hoe de relatie tussen deze moderne beschrijving en de klassieke beschrijving van de natuur is, blijft een open vraag1.
Al vanaf het moment dat de eerste ideeën over deze nieuwe natuurkunde
werden ontwikkeld, begon men dit ook te gebruiken voor de ontwikkeling van
nieuwe technologie. In de loop van de vorige eeuw zijn dan ook diverse technologische ontwikkelingen gebaseerd op de moderne natuurkunde. Denk
hierbij aan lasers, halfgeleiders, kernenergie, Magnetic Resonance Imaging
(MRI) of Positron Emission Tomography (PET).
In 1982 kwam Nobelprijswinnaar Richard Feynman met de suggestie een
quantumcomputer te gebruiken om de natuur beter te begrijpen (Feynman,
1982). Dit wordt, over het algemeen, gezien als het begin van een nieuwe fase
waarin het gebruik van quantummechanica leidt tot een technologie die niet
is gebaseerd op vele atomen die samen een bepaald gewenst effect sorteren,
maar die is gebaseerd op enkele gebruikte atomen. Deze nieuwe fase noemen we de tweede quantumrevolutie. Die tweede quantumrevolutie komt
voort uit twee ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is de trend in de vorige
eeuw alles kleiner te willen maken en daardoor veelvuldig en massaal in te
kunnen zetten. Het eindpunt van deze miniaturisering is de nanometerschaal
waarop quantumeffecten een rol gaan spelen, en de belofte dat door gebruik
te maken van quantummechanische effecten meer bereikt kan worden dan
met slechts klassieke natuurkunde (Dowling, 2003).
Op het niveau van atomen en nog kleinere deeltjes als elektronen, protonen
en neutronen, gelden andere wetten en regels dan op het niveau waarop
1

Experimenteel onderzoek hiernaar richt zich op quantummechanische effecten van steeds
grotere moleculen (Shayeghi, 2020).
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mensen in hun dagelijks leven hun omgeving ervaren. Sommige van deze fenomenen zijn dan ook tegenintuïtief, dat wil zeggen: ze lijken de beschrijving
tegen te spreken van fenomenen die we dagelijks tegenkomen. In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst een aantal van deze fenomenen. Daarna beschrijf ik op
welke manier we hiervan gebruikmaken om een technologie te ontwikkelen.
Als laatste leg ik uit hoelang het duurt voordat we hiervan gebruik kunnen
maken.

Qubits en andere concepten

In klassieke computertechnologie staat de bit centraal. Een bit is een condensator die, met een elektrische stroom, is aan- of uit te zetten. Vaak representeren we een bit als een ‘0’ of ‘1’. Hiermee wordt volop gerekend, hetgeen zo
vruchtbaar is gebleken dat het heeft geleid tot een digitale revolutie waarin
computers, het internet, het world wide web (www) en artificiële intelligentie
(AI) een centrale rol spelen. Daarmee is de computer niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken en heeft hij een cruciale rol in nagenoeg alle productieprocessen die we kennen.
In een quantumcomputer staat de qubit centraal. Een qubit is een enkel object dat quantummechanische effecten vertoont en dat we kunnen manipuleren. Een qubit kan dan ook in superpositie en verstrengeld zijn, waarmee de
manier waarop ermee gerekend kan worden heel anders is dan hoe een klassieke computer werkt.
Terwijl een bit aan of uit is en daarmee door een ‘0’ dan wel ‘1’ wordt gerepresenteerd, kan een qubit zich zowel in de positie ‘0’ en ‘1’ als alles daartussenin
bevinden. De toestand van een qubit wordt weergegeven door zijn waarschijnlijkheidsamplitude, die aangeeft met welke waarschijnlijkheid een bepaalde toestand kan worden gemeten op dat moment.
Je kunt dit vergelijken met een euro of een ander geldstuk. Wanneer je dat
geldstuk opgooit en je slaat het neer, is dit kop of munt. Net als bij een klassieke bit. Een qubit wordt het best gerepresenteerd door de munt wanneer deze
in de lucht vliegt en ronddraait. Het is op dat moment onduidelijk wat de munt
representeert, kop of munt.
De toestand van een qubit beschrijven we met een vector van complexe getallen, dat wil zeggen: een reëel getal gecombineerd met een imaginair getal ‘i’
zodat ‘i2= -1’. Dit is nodig voor een correcte beschrijving van de toestand waar-
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van we vervolgens de waarschijnlijkheid willen berekenen. De waarschijnlijkheidsamplitude wordt aangegeven door een coëfficiënt die geassocieerd is
met een bepaalde toestand van een qubit:
|ψ > = α|0 > + β|1 >
Hierin zijn α en β de amplitudes die wanneer ze worden gekwadrateerd ze
opgeteld 1 moeten zijn, omdat kansen natuurlijk nooit groter dan 1 zullen zijn:
|α|2 + |β|2 = 1
Voor een enkele qubit kunnen we dit weergeven met de zogenoemde Bloch
sphere zoals te zien in Figuur 2.

Figuur 2 Bloch sphere (Bron: Wikimedia Commons).

In Figuur 2 zien we de toestand van een qubit. Wanneer de qubit de toestand
|0 > heeft, dan wijst |ψ > naar boven. Wanneer de toestand |1 > is, wijst die
naar beneden. De qubit kan ook in fase |– > of |+ > zijn en wijst dan naar links
of rechts. De qubit kan ook in |– i > of | i > zijn en wijst dan naar voren of
naar achteren. Wanneer de qubit in superpositie is en de kans fiftyfifty is of
die |0 > dan wel |1 > is, dan bevindt |ψ > zich op de evenaar van deze bol.
Deze toestand wordt dan weergegeven als bijvoorbeeld:
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|0 > + |1 >
√2
Wanneer we een qubit meten, dan meten we altijd een ‘0’ of een ‘1’. Of het
een ‘0’ of een ‘1’ is, is afhankelijk van de amplitude en geven we weer als een
kans. Deze kans ligt altijd tussen ‘0’ en ‘1’ of is ‘0’ dan wel ‘1’. Wanneer we een
bepaalde berekening uitvoeren dan berekenen we de kans dat een qubit |0 >
dan wel |1 > wordt wanneer we deze meten:
1
1
| –– |2 + | –– |2 = 1 ⇔ 0,5 + 0,5 = 1
√2
√2
Door een qubit in een superpositie te brengen, kunnen we tegelijk uitrekenen
wat een functie doet wanneer deze een |0 > als input krijgt en wanneer deze
een |1 > input krijgt. Dit heet quantumparallellisme en door dat met meerdere qubits tegelijk te doen, ontstaat mogelijk een enorme rekenkracht. Daarvoor is echter nog iets anders nodig: interferentie. Want zonder interferentie
zouden we een willekeurige uitkomst krijgen waar we nog steeds niets aan
hebben.
De amplitude van een qubit bevat alle informatie, maar als zodanig kunnen
we deze niet meten. Dit heeft als nadeel dat wanneer we deze informatie willen gebruiken en dus meten, de hoeveelheid informatie wordt gereduceerd
tot een ‘0’ of een ‘1’. Het rekenen met deze informatie wordt dan ook gedaan
zonder te meten. Pas aan het einde van de berekening wordt de uitkomst gemeten. Het is dus niet mogelijk halverwege een berekening even te kijken
naar een tussenuitkomst. Wanneer wordt gemeten verliest een qubit zijn informatie. Daarom is het ook niet mogelijk een qubit te kopiëren. Dit wordt het
no-cloning principe genoemd. Het no-cloning principe is een grote belemmering voor het uitvoeren van foutcorrectie in een quantumcomputer. Voor
foutcorrectie in klassieke computers wordt veel gebruikgemaakt van het kopiëren van bits. Door het kopiëren van een bit kunnen we later controleren of
ergens een fout is opgetreden. In een klassieke computer gaat hierbij geen
informatie verloren. In een quantumcomputer gaat hierbij wel informatie verloren, want om te kunnen kopiëren moet je eerst meten en dat leidt bij een
qubit tot verlies aan informatie. Daardoor moet je foutcorrectie in een quantumcomputer op een heel andere manier aanpakken. Het no-cloning principe
kan echter ook een groot voordeel zijn. Wanneer de berekening of communicatie van qubits plaatsvindt, zal een meting die niet wordt gewenst altijd ge-
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zien kunnen worden. Dit voorkomt oneigenlijk gebruik door iemand die bijvoorbeeld de communicatie tussen twee partijen wil onderscheppen.
Interferentie
Een qubit interfereert met zichzelf en meerdere qubits interfereren vooral
met elkaar. Dat betekent dat de golven op elkaar reageren. Dit kan op een
constructieve of op een destructieve wijze. Eenzelfde verschijnsel zien we bijvoorbeeld in water wanneer we daarin twee steentjes gooien en er golven
ontstaan rondom de plek waar de steentjes in het water kwamen. Wanneer
twee toppen van golven bij elkaar komen dan zullen ze elkaar versterken.
Wanneer een top bij een dal komt dan zullen ze elkaar opheffen. Door interferentie te manipuleren programmeer je een quantumcomputer.
Een quantumcomputer programmeer je met zogenoemde gates of poorten
zoals je ook een klassieke computer programmeert. De gates zijn natuurlijk
wel anders. De gates worden omschreven in unitaire vectoren of in de notatie
van Dirac. Een voorbeeld daarvan is de Hadamard gate die qubits in superpositie brengt:
|0 > + |1 >
|0 > – |1 >
H |0 > = –––––––––––– of H|1> = ––––––––––––
√2		
√2
Wanneer een qubit in de toestand |0 > is dan resulteert toepassing van de
Hadamard gate in een net iets andere toestand dan wanneer de qubit in de
toestand |1 > is. Het verschil is gelegen in de fase die in plaats van |+ > dan
|– > is. Dit faseverschil komt ook terug wanneer we tweemaal een Hadamard
gate toepassen:

(

|0 > + |1 >
HH |0 > = H ––––––––––––––
√2

) = ––12 (|0 > + |1> + |0 > – |1>) = |0 >

Wanneer we twee keer dezelfde operatie toepassen, komt de qubit terug in
dezelfde toestand als waar deze eerst was. De qubit komt in een superpositie
met zowel |+1 > als |–1 >. Deze superpositie interfereert destructief en wordt
opgeheven waardoor alleen de mogelijke toestand |0 > overblijft. Interferentie is een sleutelbegrip in quantum computing waarmee gerekend kan worden op een manier die met klassieke computers onmogelijk is.
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De kracht van quantumcomputers ontstaat wanneer we de qubits gaan verstrengelen. Verstrengeling is wat Einstein ‘spooky action at a distance’ noemde. Wanneer twee qubits aan elkaar zijn verstrengeld dan is de uitkomst van
de een onlosmakelijk verbonden aan de uitkomst van de ander. Stel je gaat
twee geldstukken aan elkaar verstrengelen en je neemt een van die twee
geldstukken mee naar het andere einde van het universum. Dan zal ik, wanneer ik hier op aarde het geldstuk observeer en munt zie, zeker weten dat jij
ook munt ziet, wanneer je de observatie doet. Dat kan ook omgekeerd: wanneer ik kop zie weet ik zeker dat jij munt ziet. De uitkomsten hoeven niet hetzelfde te zijn, maar zijn wel gecorreleerd. Dat is natuurlijk heel gek! Het is belangrijk je te realiseren dat andere natuurwetten nog steeds gelden. Dus ook
dat niets sneller gaat dan het licht. Er is dus geen communicatie tussen de
twee geldstukken geweest. Er is tot op dit moment geen verklaring voor het
quantummechanische fenomeen verstrengeling (Nielsen, 2002). Toch is dit
fenomeen inmiddels onomstotelijk experimenteel vastgesteld door de onderzoeksgroep van Ronald Hanson aan de TU Delft (Hensen, 2015).
Wanneer de qubits in een quantumcomputer verstrengeld zijn, is het niet
meer mogelijk alle mogelijke uitkomsten te beschrijven met individuele qubits.
Wanneer we bijvoorbeeld 1000 qubits hebben dan zijn er 21000 complexe getallen of amplitudes nodig om dit te beschrijven. Dit aantal is veel meer dan
het aantal atomen in het gehele universum. Dit is ook de reden dat het al snel
onmogelijk wordt om via een klassieke computer een quantummechanische
beschrijving te geven van bijvoorbeeld moleculen. Zelfs kleine moleculen bevatten immers al snel meer dan 1000 elektronen die je in hun samenhang
moet beschrijven.
Dit betekent niet dat er sprake is van een parallellisme waardoor we veel dingen tegelijk kunnen uitrekenen en waardoor een quantumcomputer zoveel
sneller dan een klassieke computer zou zijn. Na berekening zal de uitkomst
moeten worden gemeten, waardoor het geheel weer terug wordt gebracht
tot een reeks van nullen en enen. Het geheim van een quantumcomputer zit
hem dan ook in het kundig toepassen van interferentie, zodat de uitkomst
daadwerkelijk betekenisvol is en niet zomaar een van de vele mogelijke uitkomsten.
Quantumcomputers zijn dan ook niet zo zeer sneller dan klassieke computers, maar vooral beter in het berekenen van oplossingen van een beperkt
aantal problemen. Omdat een quantumcomputer gebruikmaakt van andere
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technieken dan een klassieke computer, zal deze sommige problemen sneller
oplossen. Een illustratief voorbeeld wordt gegeven door Michael Nielsen. Hij
stelt daarin dat je je moet voorstellen dat je in Marokko leeft en naar Spanje
wilt maar geen boot hebt. Je zult dan te voet via Egypte, Turkije en Griekenland naar Spanje moeten gaan. Je kunt dan heel snel gaan lopen en Spanje
binnen een redelijke tijd bereiken. Dat is zoals een klassieke computer dit zou
berekenen. Stel je voor dat je een boot maakt, dan kun je de boot gebruiken
om de Straat van Gibraltar over te steken en dit gemakkelijk veel sneller doen.
Met gebruik van een nieuwe techniek kun je sommige dingen sneller doen
dan eerder. Op dezelfde manier is de quantumcomputer veel sneller dan een
klassieke computer.

Huidige quantumcomputers

Qubits zijn heel gevoelig voor wat er in hun omgeving gebeurt. Ze zullen dan
ook veel sneller dan gewenst hun informatie verliezen. Dit proces wordt decoherentie genoemd en is een belangrijke reden waarom quantumcomputers
nog niet geschikt zijn voor bruikbare toepassingen. Deze decoherentie kan,
afhankelijk van de manier waarop de qubit is geïmplementeerd, al optreden
na enkele milliseconden. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen een
fysieke qubit en een logische qubit. Een fysieke qubit is een qubit zoals deze
daadwerkelijk wordt gebruikt in een quantumcomputer. Een logische qubit is
een qubit die zich gedraagt zoals we zouden willen dat een qubit zich gedraagt: zonder decoherentie en zijn informatie behoudend.
Wanneer we een quantummechanisch systeem een quantumcomputer willen
noemen, dan moet het volgens DiVincenzo aan vijf criteria voldoen (DiVincenzo,
2000):
1. Het moet een schaalbaar systeem met qubits zijn. Dat wil zeggen: een
quantumsysteem met twee niveaus, zoals een grond- en een aangeslagen
toestand wanneer een deeltje energie heeft opgenomen; of als een verticaal dan wel een horizontaal gepolariseerde enkele foton.
2. Het moet mogelijk zijn de qubits te initialiseren in een eenvoudig meetbare toestand.
3. De coherentie van de informatie opgeslagen in de qubit moet langere tijd
bewaard blijven.
4. Er moet een verzameling universele operaties beschikbaar zijn.
5. Het moet mogelijk zijn de qubit na een of meer operaties te meten.
De quantumcomputers die op dit moment aan deze eisen voldoen en beschikbaar worden gesteld voor een grotere groep onderzoekers, zijn zeer be-
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perkt in omvang. De grootste quantumcomputers die als zodanig in de cloud
worden aangeboden zijn rond de 50 à 60 qubits groot. Er zijn op dit moment
verschillende technieken om een quantumcomputer te bouwen op basis van
verschillende basiseenheden of qubits.
Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier je qubits het beste kunt
maken. Er zijn een dozijn of meer manieren waarop dit wordt gedaan. De populairste manieren toon ik in de tabel getoond in figuur 3.
Op dit moment is het gebruik van superconducting loops het populairst. In
september 2019 werd door Google met een quantum computer binnen enkele minuten een berekening uitgevoerd waarover een klassieke computer
10.000 jaar zou doen. Deze quantum supremacy werd uitgevoerd op een platform met superconducting qubits. En IBM biedt in de cloud ook quantumcomputers aan die gebruikmaken van deze techniek. Het grote nadeel is dat je de
qubits moet afkoelen tot enkele microkelvins, dat wil zeggen: ongeveer
-273 oC. Dat is zelfs kouder dan in het heelal waar het enkele graden warmer
is en het kost veel energie om die temperatuur te bereiken. Daarnaast zijn
‘trapped ions’ ook zeer populair. Het bedrijf ionQ maakt gebruik van deze
technologie die op kamertemperatuur kan opereren en biedt gebruik aan
middels de cloud. Daarnaast zijn er nog een aantal implementaties die veelbelovend zijn maar nog in een vroeger stadium van ontwikkeling. Dit betreft
quantum optics waarbij gebruik wordt gemaakt van fotonen of lichtdeeltjes,
quantum dots en koude atomen (Mosca, 2021).
Een geheel andere benadering van quantumcomputers is die van de techniek
van quantum annealing. Deze techniek maakt gebruik van qubits die vergelijkbaar zijn met wat in de tabel 1 ‘superconducting loops’ heet. Ook hierbij
koel je het geheel af tot net boven het absolute minimum. Het grote verschil is
dat je de qubits geïsoleerd benadert en dat ze niet in een circuit voorkomen.
De operaties op de qubits zijn dan ook veel beperkter. Quantum annealing
maakt ook gebruik van quantummechanische effecten, maar is als techniek
beperkter dan wat mogelijk is met een universele quantumcomputer. Dit
maakt de annealing machine ook veel eenvoudiger en daardoor gemakkelijker uit te breiden met grote aantal qubits. D-Wave, een Canadees bedrijf dat
deze machines bouwt, biedt momenteel machines aan met 5.000 qubits!
Op dit moment bevinden we ons in de fase van Noisy Intermediate-Scale
Quantum (NISQ, Preskill, 2018). Quantumcomputers zijn van beperkte om-

APPLIED QUANTUM COMPUTING

17

Techniek

Werking

Voordelen

Nadelen

Bedrijven

Trapped
ions

Elektrisch geladen
atomen of ionen hebben
energieniveaus die
afhankelijk zijn van de
positie van elektronen.
Lasers koelen en vangen
de ionen en laten ze in
superpositie komen.

Erg stabiel
met de
grootste
poort
betrouwbaarheid

Langzame
verwerking
waarvoor
veel lasers
nodig zijn

ionQ

Superconducting
loops

Een weerstandloze,
supergeleide stroom
gaat heen en weer in een
circuit. Een microgolfsignaal laat de stroom in
superpositie komen.

Snelle
verwerking,
gebouwd op
bestaande
chiptechnologie.

Decoherentietijd erg
kort en
vereist
superkoeling.

IBM, Google,
Quantum
Circuits

Ultra cold
atoms

Atomen worden
afgekoeld tot net boven
het absolute nulpunt, in
een raster geplaatst en
vervolgens gaat men met
lasers poorten maken
dan wel een stof
simuleren.

Goed
controleerbaar en
stabiel.

Schaalbaarheid is niet
gemakkelijk.

ColdQuanta,
Pasqal

Silicon
quantum
dots

Toevoeging van een
elektron aan silicon.
Microgolven bepalen de
toestand van het
elektron.

Stabiel,
gebouwd op
bestaande
chiptechnologie.

Weinig
verstrengeling mogelijk
en vereist
superkoeling.

Intel

Quantum
optics

Fotonen (lichtdeeltjes)
worden gebruikt als
qubits waarbij je langs
paden op een silicon
platform operaties
uitvoert.

Werkzaam
op kamertemperatuur,
makkelijk te
integreren in
een
quantumnetwerk.

Foutcorrectie moet
grotendeels
nog worden
ontwikkeld.

Xanadu,
Quix

Tabel 1 Diverse hardware-implementaties van qubits.
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vang. Ze zijn gebouwd met qubits waarvan de coherentie beperkt is. Om te
komen tot grotere quantumcomputers zijn er een aantal ontwikkelingen nodig. Een voor de hand liggende ontwikkeling is een toename van het aantal
qubits waarvan gebruik kan worden gemaakt. Dit is minder eenvoudig dan
het lijkt want hierbij doen zich een aantal technische problemen voor die opgelost moeten worden. Hoe kun je bijvoorbeeld dit grotere aantal qubits op
een temperatuur van bijna het absolute nulpunt houden? Je moet grotere
‘koelkasten’ bouwen. Daarnaast zul je al die qubits los van elkaar moeten kunnen aansturen en uitlezen, hetgeen een complex ‘kabelbeheer’ vergt. Verder
is het van belang dat de qubits van betere kwaliteit worden, dat wil zeggen:
langer hun informatie vasthouden of minder decoherentie vertonen.
Het onderzoek richt zich op dit moment op verschillende hardware-implementaties van qubits en het vergroten van het aantal qubits. Daarnaast kan beter
gebruik worden gemaakt van qubits als fouten worden gecorrigeerd wanneer
deze optreden. Het NISQ-tijdperk zal geleidelijk overgaan in een periode waarin steeds meer foutcorrectie wordt toegepast. We hebben foutcorrectie en
fouttolerantie nodig willen we gebruik kunnen maken van quantumcomputers
met grote aantallen qubits, bijvoorbeeld 1.000 of meer. Fouten versterken elkaar, waarmee het probleem ook groter wordt naarmate het aantal qubits toeneemt. Daarom wil men ook dat de hoeveelheid fouten bij operaties beneden
een bepaalde constante drempel blijft, zodat deze zich vervolgens met foutcorrecties niet verder verspreiden. Deze zogenoemde ‘threshold for quantum
computation’ is voor het kunnen gebruiken van quantumcomputers met grotere aantallen qubits van wezenlijk belang (Nielsen, 2002).
Een ontwikkeling die hier ook van belang is, is de positionering van qubits ten
opzichte van elkaar. Dit noemen we de topologie van een quantumprocessor.
Dit is belangrijk omdat operaties vaak op twee of zelfs meer qubits worden
uitgevoerd. Deze qubits moeten dan wel met elkaar kunnen communiceren
omdat dit anders niet mogelijk is. Dit is het gemakkelijkst wanneer de qubits
bij elkaar in de buurt liggen en direct contact kunnen maken. Ook hierin is
men er nog niet over uit wat de beste positionering is. Zo heeft IBM onlangs
besloten af te stappen van het rastermodel en chips te gaan bouwen waarbij
de qubits in een zeshoek met elkaar verbonden zijn. Hoewel dan minder fysieke verbindingen tussen de qubits mogelijk zijn, is de productie ervan veel
gemakkelijker. Een belangrijk voordeel van de technologie van de ‘trapped
ions’ is dat de qubits niet vastliggen en daarmee eventuele connectieproblemen niet ontstaan.
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Figuur 4 De Quantum Stack (Bertels, 2020).

Door Bertels en anderen wordt de quantumcomputer gezien als accelerator,
als een coprocessor vergelijkbaar met een Field Programmable Gate Array
(FPGA) of Graphical Processing Unit (GPU) (Bertels, 2020). Deze accelerators
worden ingezet bij de uitvoering van een programma voor een of meer speciale taken die vaak vóórkomen en die ze beter uit kunnen voeren dan de Central Processing Unit (CPU) die daar niet in is gespecialiseerd. Om deze Quantum
Processing Unit (QPU) te kunnen gebruiken, maken we gebruik van een zogenoemde Quantum Stack waarin verschillende functies hiërarchisch zijn gescheiden zoals weergegeven in figuur 4.
Op het hoogste niveau ‘Quantum Logic’ wordt de applicatie beschreven. Daarbij geven we op een hoog abstractieniveau aan wat door de QPU moet worden
berekend. Veelal wordt hiervoor een software development kit (SDK) gebruikt
waarin allerlei gereedschap voor de ontwikkeling van een programma is samengevoegd. Bedrijven die een quantumcomputer aanbieden in de cloud of
een simulator hebben ontwikkeld, bieden ook vaak een SDK aan: Qiskit (IBM),
Cirq (Google), Ocean (D-Wave), et cetera. Vaak wordt een klassieke programmeertaal als bijvoorbeeld Python met daaraan toegevoegd extra quantumgerichte functies gebruikt voor programmering. Daarnaast zijn er zowel imperatieve quantumprogrammeertalen, die de toestand van de machine veranderen,
ontwikkeld als Q# (Microsoft), Quantum Computing Language (QCL) als functionele quantum programmeertalen, gericht op het toepassen van functies, ontwikkeld. Inmiddels zijn er tientallen quantumprogrammeertalen.
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Instructies op dit hoogste niveau worden vertaald door een zogenoemde
quantuminstructieset die voor de machine begrijpelijke instructies maakt van
deze hogere taalconstructies. Een voorbeeld hiervan is common Quantum
Assembler (cQASM) dat onafhankelijk van de hardware-implementatie deze
vertaling doet en is ontwikkeld op de TU Delft (Khammassi, 2018).
Dit quantumprogramma wordt verder vertaald naar een reeks instructies die
behoren tot de Quantum Instruction Set Architecture. Deze instructies komen
dan in de MicroArchitecture waar zaken als Quantum Error Correction, timing
en Circuit Mapping worden uitgevoerd zodat uiteindelijk de QPU zijn werk op
een zo efficiënt mogelijke wijze kan uitvoeren.
Het programmeren van een quantumcomputer vindt plaats in kleine vertaalstapjes van een hogere abstractie naar instructies steeds dichter bij de
hardware waarmee de uitvoering daadwerkelijk plaatsvindt. Terwijl dit programmeren van een klassieke computer transparant is – dat wil zeggen: de
programmeur hoeft zich over al de benodigde stapjes niet meer druk te maken – is dit voor een quantumcomputer niet zo vanzelfsprekend en zijn de
specifieke hardware, topologie, duur van verwerking, foutcorrectie, et cetera
voor een programmeur factoren die beïnvloeden hoe hij of zij het programma
maakt. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de transparantie die we gewend zijn bij het programmeren van een klassieke computer ook van toepassing is op het programmeren van quantumcomputers.
Voordat een quantumcomputer wordt geprogrammeerd, zal de programmeur eerst het programma laten verwerken door een quantumsimulator.
Een quantumsimulator is een programma dat een specifieke quantumcomputer simuleert. Het programma bootst in meer of mindere mate een quantumcomputer na. Een quantumsimulator, zoals aangeboden in het ontwikkelplatform Qiskit, kan zo worden geconfigureerd dat ook de topologie, fouten
die optreden, et cetera, worden nagebootst. Omdat een quantumsimulator
een quantumcomputer nabootst op een klassieke computer, is deze ook beperkt tot ongeveer 30 te simuleren qubits. Dit is natuurlijk afhankelijk van de
gebruikte klassieke hardware om te simuleren. Ben je niet geïnteresseerd in
de precieze verwerking van een programma op een quantumcomputer dan is
het ook mogelijk een programma na te bootsen met een quantum emulator.
Hierbij boots je niet de vele nastrevenswaardige eigenschappen van een
quantumcomputer na, maar toon je uitsluitend het resultaat. Het is op deze
manier uiteraard mogelijk veel grotere aantallen qubits na te bootsen en men
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zal gebruik kunnen maken van een veel hoger abstractieniveau dan gebruikelijk voor een quantumsimulator (Häner, 2016).
Het programmeren van een quantumcomputer gebeurt momenteel nog
steeds op het circuitniveau. Men programmeert de verschillende fundamentele operaties die plaatsvinden op een qubit. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van een assembler, waarbij je op een zeer laag niveau – erg dicht bij de
hardware – instructies aan data koppelt, zoals bij klassieke computers. Dit is
nog een aantal abstractiestappen verwijderd van het niveau waarop hogere
klassieke programmeertalen zich bevinden. De verwachting is dat in de loop
der tijd deze abstractie wordt gevonden. IBM heeft hiervoor zelfs een roadmap geschetst waarin het bedrijf verwacht dat er in 2023 bibliotheken en
kant-en-klare algoritmes worden aangeboden (IBM, 2021).

Een blik op de toekomst

In 2018 werd quantum computing door Gartner op de stijgende helling van
de hype cycle geplaatst. In 2019 noemde Gartner quantum computing een
‘emerging technology’. Hiermee sprak Gartner de verwachting uit dat quantum computing binnen vijf tot tien jaar in het stadium van productiviteit zou
komen. Dat zou betekenen dat vóór 2028 quantumcomputers commercieel
aantrekkelijk zouden zijn. Hoewel niemand in de toekomst kan kijken, lijkt dit
onwaarschijnlijk en te optimistisch.
Om toch een verantwoorde inschatting van deze toekomstige ontwikkeling te
geven, voert de Canadese onderzoeker Michele Mosca elk jaar een onderzoek uit waarin hij experts in het veld vraagt wanneer een quantumcomputer
direct gevaar voor security oplevert. De vraag waarop geantwoord wordt, refereert aan het ontsleutelen van het RSA-2048 protocol. Dit protocol wordt
wereldwijd het meest toegepast voor versleuteling van communicatie. In 1994
werd door Peter Shor een quantumalgoritme ontwikkeld dat, in theorie, dit
protocol kan breken. Hiervoor is het wel nodig dat er ongeveer 4.000 logische
qubits nodig zijn, in andere woorden: 4.000.000 fysieke qubits. Maar misschien kan het Shor-algoritme worden verbeterd en worden er betere foutcorrecties ontwikkeld, waardoor het aantal benodigde fysieke qubits kan worden verminderd.
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Figuur 5. Schattingen van experts over wanneer een full-scale fault-tolerant
quantum computer beschikbaar zal zijn (Bron: Mosca, 2021).

De meeste experts (27 van de 44) stellen dat de kans dat kleiner dan 1% is dat
een quantumcomputer die het RSA-protocol kan breken, gemaakt zal zijn binnen 5 jaar. Een kwart van hen (11/44) beoordeelt die kans als onwaarschijnlijk,
minder dan 5% als waarschijnlijk. De rest, 6 van de 44 experts, oordeelde
deze kans kleiner dan 30% of ongeveer 50%.
De kans dat dit gebeurt binnen 10 jaar werd door 23 van de 44 experts beoordeeld op minder dan 1% of 5% waarschijnlijk. Voor 10 van de 44 experts
was deze kans kleiner dan 30%. De rest, 11 van de 44 experts, acht deze kans
ongeveer 50% of zelfs groter dan 70%.
Iets meer dan de helft van de respondenten (23/44) gaven aan dat de kans
dat zo een quantum computer het licht zou zien binnen 15 jaar op 50% of
meer. 5 daarvan achten die kans zelfs groter dan 70% en 7 zelfs meer dan
95%. Toch geeft ongeveer de helft (21/44) aan dat de kans kleiner is dan 30%.
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Een overgrote meerderheid (38/44) van de respondenten geeft aan dat de
kans op zo’n machine ongeveer 50% of meer is binnen 20 jaar. Mosca geeft
aan dat dit betekent dat de bedreiging van security door een quantumcomputer waarschijnlijk binnen 20 jaar zal plaatsvinden.
Wanneer we dan nog verder in de toekomst kijken, geven alle respondenten
behalve 1, aan dat de kans 50% is dat er binnen 30 jaar een quantumcomputer is. Daarvan geven 36 respondenten aan dat de kans zelfs groter is dan
70%.
Vergeleken met het de uitkomsten van het onderzoek in 2019 blijkt dat de
respondenten de kans dat zo een quantumcomputer binnen 5 jaar beschikbaar is kleiner wordt geacht, terwijl de kans op de iets langere termijn groter
wordt geacht. Mosca veronderstelt dat dit ligt aan een beter zicht op de technische problemen om te komen tot zo’n computer. Dit zou kunnen leiden tot
een verhoogd vertrouwen in het uiteindelijke resultaat, maar ook tot het zich
realiseren dat dit langer kan duren. Een andere factor zou de COVID-19-pandemie kunnen zijn die tot vertraging van de voortgang op korte termijn heeft
geleid.

Figuur 6 IBM quantum hardware roadmap (bron: IBM, 2020).
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Op dit moment zijn bedrijven als IBM, Google, Honeywell, QuTech en nog een
paar andere quantumcomputers aan het maken en stellen deze beschikbaar
in de cloud voor experimenten. Deze quantumcomputers zijn nog erg klein.
Het maximaal aantal qubits is ongeveer 65 en ze zijn nog niet of slechts gedeeltelijk gecorrigeerd voor fouten.
IBM is al sinds ongeveer 2005 bezig met het maken van quantumchips. Sinds
2016 biedt het bedrijf een quantumcomputer aan in de cloud. Deze quantumcomputers worden door onderzoekers en bedrijven gebruikt om hun algoritmes te testen en zich te bekwamen in het gebruik. Tegenwoordig biedt
IBM meer dan twintig quantumcomputers aan, variërend van 5 tot 65 qubits.
Een verbetering van prestaties komt echter niet alleen voort uit het toevoegen van meer qubits, maar ook uit optimalisatie van de compiler, het kabelmanagement, vermindering van verstoring en andere zaken rondom de
quantumchip. IBM heeft hiervoor een roadmap gemaakt, die wordt getoond
in Figuur 6. Hierin is te zien dat IBM verwacht in 2023 een quantumcomputer
met meer dan 1.000 qubits te kunnen aanbieden. De quantumcomputers van
IBM maken allemaal gebruik van supergeleiding net boven het absolute nulpunt en behoeven ruimtes waarin de temperatuur op dat niveau kan worden
gehouden. Wanneer het aantal qubits groter wordt, moet deze ruimte ook
groter worden. IBM verwacht dat wanneer het aantal qubits boven de 1.000
komt, de diepvriezers die het bedrijf nu gebruikt niet meer voldoen en het
veel grotere ruimtes moet gebruiken. Deze diepvriezers zullen dan ongeveer
12 m3 groot moeten zijn. Hiermee is de schaal, volgens IBM, groot genoeg om
problemen die bij nog grotere quantumcomputers op zullen treden te onderzoeken en de oplossingen daarvoor te kunnen uitproberen. Zo worden de
technische problemen als gevolg van schaalvergroting overzichtelijk.

APPLIED QUANTUM COMPUTING

25

Toepassingen van quantumtechnologie
Het bedrijfsleven is tot nu toe enigszins afhoudend geweest zich te verdiepen
in quantumtechnologie, omdat het slecht kon inschatten of de investering in
tijd en geld wel was terug te verdienen en wanneer het iets op zou gaan leveren. Langzaam begint dit te veranderen en wordt in navolging van early adopters in verschillende sectoren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
quantumtechnologie. Bedrijven en organisaties zoeken naar kennis rondom
deze nieuwe technologie bij kennisinstituten zoals CWI, UvA en HvA, maar ook
bij elkaar vanuit de gedachte dat het moment waarop er verdiend en geconcurreerd gaat worden nog in de toekomst ligt.
In dit hoofdstuk vertel ik eerst over in hoeverre quantumtechnologie klaar is om
gebruikt te worden. Daarna ga ik in op mogelijke toepassingen van quantum
computing, quantum simulatie, quantumcommunicatie en quantum sensing.

Technology Readiness

Nieuwe technologieën kennen een lange weg van laboratorium naar de eindgebruiker. Deze ontwikkeling wordt veelal weergegeven met een schema waarin verschillende stappen Technology Readiness Levels (TRL’s) worden genoemd. Zo’n schema is door NASA gedurende de jaren zeventig van de vorige
eeuw ontwikkeld voor technologieën in de ruimtevaart. Inmiddels is deze indeling wijdverbreid en niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van ruimtevaartuigen te karakteriseren, maar ook de ontwikkelfase van andere technologieën. In
Figuur 7 wordt in een schema aangegeven welke de TRL’s zijn (Heder, 2017):
TRL

Karakteristiek

1

De basisprincipes van de techniek zijn bekend.

2

De techniek is als concept geformuleerd.

3

Er is een experimenteel proof of concept dat het werkt.

4

De techniek is gevalideerd in het laboratorium.

5

De techniek is gevalideerd in een relevante omgeving.

6

De techniek is gedemonstreerd in een relevante omgeving.

7

Een prototype is gedemonstreerd in een realistische omgeving.

8

Het systeem is compleet en gekwalificeerd.

9

Het systeem bewijst zich in een realistische omgeving.
Figuur 7 Technology Readiness Levels.
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Quantumtechnologie wordt vaak onderscheiden in quantum computing, -simulatie, - communicatie en quantum sensing, die elk een eigen TRL kennen.
Quantum computing is van de vier quantumtechnologieën het minst ontwikkeld. Het is nog onduidelijk welke hardware-implementatie voor een quantumcomputer gangbaar zal worden. De verschillende implementaties die nu
worden onderzocht en gebruikt, bevinden zich op verschillende niveaus van
ontwikkeling. Dat het mogelijk is een quantumcomputer te bouwen is al wel
bewezen, want deze worden inmiddels via de cloud aangeboden door bedrijven als IBM, AWS, et cetera. Dit zijn echter computers die nog zeer beperkt
zijn in hun werking en slechts onder bijzondere omstandigheden superieur
zijn aan klassieke computers. Opmerkelijk hierbij is dat de software voor
quantumcomputers parallel wordt ontwikkeld en voor een aantal applicaties
zover is ontwikkeld dat wanneer voldoende betrouwbare en grote quantumcomputers beschikbaar komen, deze ook meteen kunnen worden ingezet.
Omdat deskundigen verwachten dat deze computers niet op korte of zelfs
middellange termijn beschikbaar komen, doen zij ook onderzoek naar de mogelijkheid dezelfde toepassing op minder grote quantumcomputers te kunnen laten werken. Hiermee is er een ontwikkeling zowel vanuit hardware als
software, om te komen tot een zo snel mogelijke toepassing van deze technologie (Clinton, 2021). De technologie voor de ontwikkeling van een quantumcomputer bevindt zich dan ook nog op TRL 3 of 4.
Quantumsimulatie, het simuleren van quantummechanische processen, is
een toepassing waar velen op korte termijn al resultaat van verwachten. Er
zijn minder grote aantallen qubits voor nodig dan voor andere toepassingen
van quantum computing. Enige verstoring, decoherentie, is ook onderdeel
van wat deskundigen willen simuleren.
De afstand die is te overbruggen door gebruik te maken van een communicatienetwerk dat volledig gebruikmaakt van quantummechanische effecten als
superpositie en verstrengeling, is op dit moment nog beperkt tot enkele kilometers. En pas onlangs is door de onderzoeksgroep van Ronald Hanson aan
de TU Delft experimenteel aangetoond dat een quantumnetwerk bestaande
uit drie nodes mogelijk is (Pompili, 2021). Quantumcommunicatie bevindt zich
dan ook nog op een laag niveau (3 of 4). Een groot probleem bij quantumcommunicatie is ook hier decoherentie, waardoor de informatie die wordt
verstuurd gaandeweg verdwijnt. Voor de versterking van de informatie, waardoor het weer een afstand kan afleggen, is het nodig deze te kopiëren. Maar
dat is door het no-cloning principe niet mogelijk. Dit proberen deskundigen
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Figuur 8 Toekomstbeeld van de ontwikkelingen in de quantumtechnologie, en (voorbeelden
van) de daaruit volgende toepassingen in de komende decennia. Bron: Heijman, 2019.

op te lossen met verstrengeling, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Ook het
nog ontbreken van een quantumgeheugen – het kunnen bewaren van de toestand van een qubit – verhindert een snelle ontwikkeling van quantumcommunicatie. Met quantumcommunicatie wordt ook verwezen naar quantumcryptografie waarbij via superpositie en verstrengeling informatie wordt
versleuteld voor verzending. Het bekendste protocol is Quantum Key Distribution (QKD) waarmee een sleutel voor encryptie en decryptie gedeeld kan
worden. Deze techniek is inmiddels al wel commercieel beschikbaar, maar
zeer beperkt bruikbaar.
Quantum sensing bevindt zich op een iets hoger niveau (4 of 5). Maar ook hier
is er een grote diversiteit zodat bijvoorbeeld magnetismedetectie inmiddels
commercieel beschikbaar is, terwijl quantumradar nog in zijn kinderschoenen
staat.

Applicaties van quantum computing

Op dit moment zijn er nog geen toepassingen van quantum computing waarmee geld wordt verdiend. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen en
worden allerlei toepassingen van quantum computing genoemd als optimali-
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satie van de logistieke keten, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, voorspelling van ziekterisico, fraudebestrijding, et cetera. Of en wanneer deze toepassingen realiteit zullen worden en een quantumvoordeel ontstaat, is op dit
moment nog niet duidelijk. Of, in de wel erg resolute termen van Scott Aaronson (Aaronson, 2021):
‘claims that we know how to get near-term speedups for optimization, machine
learning, etc are >95% BS’
De applicaties die hierna worden genoemd zijn dan ook slechts waarschijnlijk
mogelijk. Of anders gezegd, er zijn goede redenen aan te nemen dat met een
quantumcomputer deze applicaties in de toekomst voordeel op zullen leveren. Maar zekerheid daaromtrent dat dit op de korte termijn zal gebeuren, is
er niet.
Het gebruik van quantumcomputers lijkt voordelig bij problemen die te reduceren zijn tot zogenoemde combinatorische vraagstukken. Dit zijn vraagstukken waarbij de oplossingsruimte exponentieel groter wordt wanneer het aantal variabelen toeneemt. Oftewel: hoeveel verschillende combinaties zijn te
maken met een gegeven aantal objecten en wat is de beste combinatie? Overal zijn dit soort problemen terug te vinden. Bij banken wanneer ze beslissen
over het wel of niet geven van een lening, bij een vervoerder die uit wil rekenen hoe het goedkoopst gereden kan worden tussen afleverpunten, et cetera. (Bova, 2021)
Wat wel direct voordeel oplevert van onderzoek naar applicaties van quantum
computing zijn algoritmes geïnspireerd op quantumalgoritmes. Hoewel dit
voordeel omgeven is met beperkingen en het voordeel voorzien voor een quantumcomputer niet wordt bereikt, werken deze algoritmes in bepaalde gevallen
beter dan hun eerder ontwikkelde klassieke alternatieven (Arrazola, 2020).
Computersimulaties worden in de industrie veelvuldig gebruikt om te voorkomen dat van alles een schaalmodel of anderszins een voorbeeld gemaakt en
getest moet worden. Simulaties besparen daarmee een hoop tijd en geld in
de auto- dan wel luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, omdat je een model bijvoorbeeld niet in een windtunnel hoeft te testen. Numerieke simulaties en in
het bijzonder de eindige elementenmethode – of in andere woorden: een
methode waarmee oplossingen voor partiële differentiaal- en integraalvergelijkingen kunnen worden benaderd – zijn zeer belangrijk voor het simuleren
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van complexe ontwerpprocessen zoals statische en dynamische sterkte- en
zwakteanalyses, stromingsleer, nabootsen van botsingen, et cetera. Deze simulaties zijn echter zeer onvolledig door de beperkingen van klassieke computertechnologie, in complexiteit en kwaliteit van het model. Met een quantumcomputer kun je deze en meer complexe berekeningen sneller uitvoeren.
Ook andere economische sectoren maken veelvuldig gebruik van simulaties.
Denk hierbij aan de financiële sector waar prijzen voor derivaten moeten worden berekend, of aan zorgverzekeraars die graag ziekterisico’s willen voorspellen. En ook hier is men op dit moment beperkt in het aantal gegevens dat
kan worden gebruikt om de berekeningen te maken.
Optimalisatievraagstukken komen voor in alle sectoren van de economie waar
het gaat om het beperken van de kosten en het sneller voldoen aan de eisen
van de klant. Denk hierbij aan productie- en logistieke ketens, maar ook aan
portfoliomanagement in de financiële sector. Het gaat hierbij om vraagstukken
waarbij vele variabelen een rol spelen en beperkingen moeten worden gerespecteerd. Deze vraagstukken sluiten aan bij het ontwikkelingen als industrie
4.0, waarin om een flexibele productie wordt gevraagd. Dat wil zeggen: men wil
de tijd tot levering aan de markt van nog te ontwerpen massaproducten reduceren tot enkele dagen en productielijnen compleet herstructureren.
Quantum annealing wordt vaak genoemd als de techniek die je kunt gebruiken bij optimalisatieproblemen. Het voordeel van deze techniek is echter nog
niet direct bewezen. Integendeel zelfs, wanneer grote computers en geavanceerde algoritmes worden gebruikt dan levert een klassieke computer meer
voordeel op (Jünger, 2021) dan de D-Wave-computer met 2048 qubits.
Voor machine learning zijn lange berekeningen nodig. Wanneer dit sneller
kan, worden alle applicaties die daar gebruik van maken sneller. De hoop is
natuurlijk dat dit met een quantumcomputer veel sneller gaat. Het trainen
van een applicatie kan soms wel dagen of weken duren. Wanneer dit sneller
kan, wordt de inzet van dit soort applicaties ook gemakkelijker. Zo worden bij
fraudedetectie in de banken nu duizenden mensen ingezet. Men zoekt voor
dit soort problemen naar oplossingen met AI. Wanneer die oplossingen worden gevonden, is het natuurlijk een volgende stap om hierbij ook de quantumcomputer als accelerator te gebruiken.

30

MARTEN TEITSMA

Quantumsimulatie voor nieuwe materialen
Om quantummechanische effecten na te bootsen kan het beste ook quantummechanica worden gebruikt, zoals Feynman reeds voorstelde (Feynman,
1982). Deze toepassing wordt sindsdien onderzocht en blijkt mogelijk. Voor
het simuleren van kleine moleculen zijn veel minder qubits nodig dan voor
het berekenen van factoren of het optimaliseren van netwerken. Enkele honderden qubits zouden daarvoor voldoende kunnen zijn. Deze qubits hoeven
ook niet gecorrigeerd te worden op fouten, omdat decoherentie ook bij deze
moleculen voorkomt (Lloyd, 1996).
In de chemische en farmaceutische sector worden elke dag nieuwe materialen gemaakt. Sommige daarvan zijn bruikbaar en veel niet. Op basis van educated guesses wordt een stof gevormd en middels proeven probeert men de
werkzaamheid te achterhalen. In zogenoemde natte experimenten worden in
een laboratorium verschillende materialen geprobeerd. Deze experimenten
worden natuurlijk niet zomaar uitgevoerd, maar vinden plaats na studie en op
basis van soms jaren ervaring. Toch is het uiteindelijk ook doorzetten, proberen, geluk hebben en een vleugje serendipiteit waardoor nieuwe stoffen worden gevonden (Ban, 2006). Tegenwoordig maakt men in dit proces ook veelvuldig gebruik van computertechnologie. Maar of een materiaal effectief is,
hangt af van de moleculaire structuur die op dit moment slechts zeer beperkt
kan worden berekend door een klassieke computer. De hoeveelheid rekenkracht en geheugen die hiervoor wordt gebruikt is bepalend voor de omvang
van de te berekenen moleculen en de precisie waarmee dit kan, zodat supercomputers hiervoor veel worden gebruikt. Maar zelfs met een supercomputer kunnen alleen maar zeer kleine moleculen en hun reactie op andere moleculen volledig worden doorgerekend.
Door gebruik te maken van quantumcomputers verwachten we, afhankelijk
van het aantal qubits, het gedrag van grotere moleculen heel precies te kunnen uitrekenen. Hiermee zou je dan natuurlijk een hele reeks van chemische
producten kunnen ontwerpen. Een bekend voorbeeld hierbij is de productie
van kunstmest dat nu middels een natuurlijk proces wordt gemaakt, veel
energie kost en daarmee 2 tot 3% van de globale CO2-productie voor zijn rekening neemt. Terwijl wij kunstmest produceren bij 400 oC kunnen bacteriën
dat bij kamertemperatuur. Vandaar dat we weten dat dit kan. De verwachting
is dat dit dan veel energiezuiniger en daarmee klimaatvriendelijker zou kunnen. Natuurlijk geldt dit ook voor medicijnen, katalysatoren (stoffen die ande-
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re stoffen gemakkelijker laten reageren) en surfactanten (stoffen die de oppervlaktespanning van stoffen verlagen, bijvoorbeeld om schoon te maken).

Applicaties van quantumcommunicatie

Communicatie via quantumtechnologie levert mogelijk grote voordelen op,
zoals inherent veilige communicatie, het synchroniseren van tijd en als netwerk tussen gedistribueerde quantumcomputers (Vermaas, 2019).
In Japan en China zijn de eerste pre-quantumnetwerken al gebouwd. Deze zijn
beperkt qua omvang en voldoen nog niet aan wat we verwachten van een echt
quantumnetwerk. Een van de problemen waar we mee te maken hebben is dat
het verzonden lichtsignaal (of de verzonden qubit) gaandeweg zijn informatie
verliest wanneer gebruik wordt gemaakt van glasvezelkabels waarmee we tegenwoordig veelal ook werken voor communicatie. Om toch een grotere afstand te
overbruggen, moet de qubit worden versterkt. Maar om dat te doen moet het
worden gemeten, waarmee het zijn informatie verliest (het meetprobleem). Om
toch grotere afstanden te overbruggen, wordt het signaal gelezen en opnieuw
verzonden. Dit wordt gedaan in zogeheten betrouwbare repeaters. Deze repeaters herhalen het bericht en dit doen ze op een betrouwbare wijze: er wordt
niets aan anderen verteld, want dan zou er immers worden afgeluisterd. Wat we
willen zijn repeaters die zonder het signaal te meten en opnieuw op te zetten,
het signaal direct kunnen doorsturen. Wat hiervoor nodig is, is quantumgeheugen omdat we geen schaalbaar netwerk op kunnen zetten dat elk signaal realtime doorgeeft. Het moet altijd mogelijk zijn een signaal even later te versturen.
Inherent veilige communicatie is al mogelijk en wordt al gebruikt. Deze techniek, die we quantum key distribution (QKD) noemen, is gebaseerd op de onmogelijkheid zonder detectie een qubit uit te lezen. Dit is het meetprobleem.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van een protocol dat is ontwikkeld door Bennet
en Brassard in 1984 (Bennet, 1984). Hiervan is gebruikgemaakt om veilig data
te communiceren over verkiezingen in Zwitserland (Greenemeier, 2007).
Een andere veelbelovende toepassing is het synchroniseren van tijd, wat van
belang is voor bijvoorbeeld locatiebepaling met satellieten (bijvoorbeeld met
Galileo) of het meten van zwaartekrachtgolven. Door verstrengeling van qubits
kan heel precies de tijd tussen verschillende locaties worden gesynchroniseerd.
Een andere belangrijke toepassing van quantumcommunicatie is het verbinden van kleinere quantumcomputers om één grote quantumcomputer te ma-
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ken. Deze gedistribueerde quantumcomputers zouden weleens eerder binnen bereik kunnen liggen dan een monolithische quantumcomputer van
grote omvang (DiAdomo, 2021).

Applicaties van quantum sensing

Waar qubits, wanneer ze voor een quantumcomputer worden gebruikt, veel
last hebben van hun omgeving en daardoor informatie (te) snel verliezen, is
juist de gevoeligheid van qubits een voordeel wanneer we veranderingen in
de omgeving willen meten. Qubits worden dan gebruikt als sensor en kunnen
veel preciezer dan klassieke sensoren veranderingen meten. Quantumsensoren zijn er in vele soorten voor veel verschillende metingen. Terwijl quantumcomputers veelal op een Technology Readiness Level van 3 of 4 zitten, zijn
quantumsensors vaak al op een TRL van 4 of 5. Dat betekent dat ze misschien
nog niet zover zijn ontwikkeld dat we ze in het dagelijks leven gemakkelijk kunnen gebruiken, maar wel dat een groot aantal problemen om zover te komen
inmiddels al wel is overwonnen.
Quantummechanica is in de vorige eeuw al veel gebruikt om te meten, zoals
atoomklokken, lasers, et cetera. Wat nieuw is aan de nu ontwikkelde quantumsensorsystemen, is dat ze bestudeerd worden op atoomniveau, gebruikmaken van verstrengeling en specifiek worden ontwikkeld om metingen mee
te doen. Daarmee zijn ze preciezer en is de resolutie hoger, waardoor ze ook
kleine objecten kunnen meten.
Vergelijkbaar met de criteria voor een quantumcomputer (DiVincenzo, 2000)
kunnen vier criteria voor quantumsensors worden genoemd (Degen, 2017):
1. Het systeem moet twee onderscheiden energieniveaus kennen.
2. Het moet mogelijk zijn het systeem te initialiseren en uit te kunnen lezen.
3. Een systeem moet kunnen worden gekalibreerd: op een coherente wijze
reageren op een bepaalde verandering in de omgeving.
4. Het systeem reageert op een bepaalde fysieke eenheid zoals een elektrisch of magnetisch veld. De interactie met de externe parameter leidt tot
een verandering van het energieniveau in het systeem.
Quantumsensors hebben bepaalde fysieke karakteristieken. Zo is kenmerkend voor een quantumsensor welke fysieke parameters worden gemeten en
hoe gevoelig de sensor is voor ruis, met andere woorden: verstorende invloeden uit de omgeving. Er wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van:
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•
•

•
•

koude-atomensensors, waarmee deskundigen hopen versnelling, tijd en
locatie veel preciezer te kunnen meten;
spin-based sensors, waarmee wetenschappers middels het meten van
magnetisme, elektrische velden, temperatuur, rotatie en druk hopen een
bijdrage te kunnen leveren op de gebieden van biomedisch onderzoek,
metingen in de halfgeleiderindustrie, navigatie, et cetera;
mechanische quantumsensors, waarmee druk, magnetisme en versnelling
te meten zijn, wat bruikbaar is voor bijvoorbeeld navigatie;
supergeleidende sensors, die worden gebruikt voor detectie van magnetisme voor biomedische doeleinden zoals het meten van hersen- of hartactiviteit, maar ook voor detectie van olie en andere mineralen of zwaartekrachtgolven.

Voorbeelden van quantumsensors zoals die nu al commercieel worden aangeboden zijn:
• zwaartekrachtsensors, die worden gebruikt voor het monitoren van vulkanen en aardbevingsgebieden, ondergrondse voorraden van water, mineralen; en het detecteren van ondergrondse holtes, wat van belang is voor
bijvoorbeeld wegen- en spooraanleg;
• atoomklokken, die worden gebruikt voor navigatie en communicatie;
• versnellingsmeters, die worden gebruikt voor navigatie mocht satellietgebaseerde navigatie zoals gps of Galileo niet beschikbaar zijn.
Het gebruik van quantumsensors is zeer divers en nog erg in ontwikkeling.
Sommige toepassingen zijn al beschikbaar en worden gebruikt voor bijvoorbeeld militaire doeleinden, of zijn nog experimenteel in de biomedische sector. Maar er is ook nog fundamenteel onderzoek, waardoor nieuwe toepassingsgebieden zullen worden gevonden.

Quantum security

Wanneer een universele quantumcomputer daadwerkelijk kan worden gebruikt, ontstaat een veiligheidsprobleem. Met behulp van zo’n computer kunnen we verschillende protocollen breken die nu worden gebruikt om berichten te versleutelen. Eén zo’n protocol is het Rivest–Shamir–Adleman-protocol
(RSA) dat een van de meest gebruikte manieren is om berichten te versleutelen. Het RSA-protocol is een zogenoemd public key protocol en bestaat uit
twee sleutels: een publiek bekende sleutel en een geheime sleutel. Met een
publieke sleutel kan een bericht worden versleuteld en alleen met een geheime sleutel kan dat bericht worden ontsleuteld en gelezen. Het RSA-protocol
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creëert een publieke sleutel door twee priemgetallen te vermenigvuldigen en
geeft de twee priemgetallen als geheime sleutel. Met een op fouten gecorrigeerde en voldoende grote quantumcomputer kun je met het Shor-algoritme
de geheime sleutel vinden.
Wetenschappers hebben al verschillende nieuwe protocollen, voor zogenaamde post-quantum cryptography (PQC) voorgesteld. Deze zijn ontwikkeld
na jarenlang onderzoek en liggen momenteel ter beoordeling bij het National
Institute for Standardisation of Technology (NIST) in de Verenigde Staten. Binnen enkele jaren zal deze organisatie verschillende protocollen voorstellen als
standaard.
Zelfs wanneer een goed alternatief voor het RSA-protocol is gevonden, is het
probleem nog niet opgelost. Bedrijven, overheden en andere organisaties zullen deze nieuwe cryptografische protocollen moet implementeren in hun
hardware en software. Het aantal objecten dat moeten worden geüpdatet is
enorm: websites, applicaties, betaalautomaten, smart cards en vele andere
zaken. Zo’n operatie kan tot enkele jaren in beslag nemen. Of erg duur worden als het snel moet gebeuren.
Ook is er nog het probleem dat ‘store now, decrypt later’ wordt genoemd.
Kwaadwillende mensen kunnen nu versleutelde data opslaan en weer ontsleutelen wanneer de universele quantumcomputer beschikbaar komt. Wanneer deze data nog steeds geheim hadden moeten blijven, heeft de organisatie van wie deze data oorspronkelijk waren een probleem. Organisaties
zouden er dus goed aan doen een inventarisatie te maken van welke data ze
tot wanneer geheim moeten houden.

Figure 9 Mosca’s timeline (Mosca, 2021).
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Men doet er goed aan te bedenken hoe lang data geheim zou moeten blijven
(de shelf-life time). Dit moet opgeteld worden met de tijd die nodig is de nieuwe PQC-protocollen te implementeren in de gebruikte infrastructuur (migration time). Het is dan de bedoeling dat deze twee perioden opgeteld korter zijn
dan de periode waarin men een full-scale fault-tolerant quantum computer
verwacht. Hoe deze vergelijking uitpakt kan heel erg verschillen tussen organisaties.
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Ecosystemen
De verwachtingen over welke voordelen quantumtechnologie met zich meebrengt, zijn hooggespannen. Er is misschien wel sprake van een hype waarin
de grens vervaagt tussen wat reële en irreële verwachtingen zijn. Het is daarom lastig een realistisch beeld te schetsen van de toekomstige ontwikkeling
van quantumtechnologie en de eventuele commerciële en maatschappelijke
waarde daarvan.
Commerciële partijen die in meer of mindere mate belang hebben bij het stimuleren van een hype rondom quantumtechnologie geven schattingen waarin gesteld wordt dat wereldwijd tot 2021 ongeveer € 20 miljard geïnvesteerd
is in quantumtechnologie door de verschillende overheden (Qureca, 2021).
Anderen verwachten in de toekomst veel geld te kunnen verdienen met quantum computing. Dit is natuurlijk afhankelijk van wanneer een volledig betrouwbare en grote quantumcomputer verwacht wordt. In de NISQ-era verwachten deskundigen desalniettemin toch nog € 5 tot 10 miljard te kunnen
verdienen. Daarna, tot er een grote quantumcomputer beschikbaar komt,
nog eens € 70 tot 150 miljard. En wanneer een full-scale fault-tolerant quantumcomputer beschikbaar komt, denken mensen ergens tussen de € 400 en
800 miljard te verdienen. Het verkrijgen van aandelen bedrijven die zich richten op quantum technologie door private investeerders heeft de afgelopen
jaren ook een vlucht genomen. Vorig jaar werd volgens de Boston Consultancy Group $ 679 miljoen en dit jaar zal er, volgens schattingen, meer dan $ 800
miljoen worden geïnvesteerd. Opmerkelijk is dat bijna driekwart van deze investeringen is gedaan in bedrijven die zich richten op hardware (Bobier,
2021). Daarnaast zijn er natuurlijk nog investeringen door verschillende bedrijven binnen het eigen bedrijf. Denk hierbij aan IBM of Google die voorlopers zijn in de ontwikkeling van hardware voor quantum computing. Hoeveel
geld dit betreft is onbekend (Gibney, 2019).
In Figuur 10 wordt een globaal overzicht gegeven van overheidsstrategieën
voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Tot januari 2021 had een totaal van 17 landen een gecoördineerde strategie met betrekking tot quantumtechnologie. Nog 3 waren op dat moment bezig een strategie te ontwikkelen. In 12 andere landen werd wel flink geïnvesteerd in quantumtechnologie
maar was dit geen onderdeel van een strategie. In 14 landen was geen strategie noch overheidsinvestering, maar wel deelname aan internationale programma’s.
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Een nationale strategie richt zich meestal op het samenbrengen van wetenschap en industrie in innovatie- of excellentiecentra waar mensen kunnen samenwerken om quantumtechnologie verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt
soms ook gekozen voor het behalen van een specifiek, groots en inspirerend
doel, een zogeheten ‘man op de maan’-project. Verder wordt vaak gekozen
voor een ontwikkeling van quantumtechnologie in toepassingen en verdere
vercommercialisering. Dit kan zijn in de vorm van een testbed, ondersteuning
van start-ups, et cetera. Als laatste wordt ook de noodzaak gevoeld tot ontwikkeling van een personeelsbestand dat bekwaam is in quantumtechnologie
(Kung, 2021).

Figuur 10 Globaal overzicht van verschillende overheidsstrategieën
met betrekking tot quantumtechnologie (bron: Kung, 2021).

Nationale Agenda Quantumtechnologie

Nederland heeft een indrukwekkende traditie op het gebied van natuurkunde
en kent dan ook verschillende Nobelprijswinnaars, zoals in 1902 Lorentz en
Zeeman voor de ontdekking en verklaring van het Zeeman-effect, of nog zeer
onlangs in 1999 ’t Hooft en Veltman voor hun werk binnen de quantumveldtheorie. Behalve voor een meer theoretische benadering is er ook aandacht
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voor experimentele en technische natuurkunde. Dit heeft geleid tot onderzoek op hoog niveau waarbij door onderzoek op vooral technische universiteiten de toepasbaarheid van quantumtechnologie steeds meer binnen
handbereik kwam. In 2013 werd dit een stap verder gebracht met de oprichting van QuTech, dat een focus heeft op quantumcomputing hardware, door
onder meer de Technische Universiteit Delft en TNO. Op het Centrum voor
Wiskunde en Informatica werd een op de quantumsoftware gerichte benadering gekozen. In samenwerking met onder meer de Universiteit van Amsterdam werd deze geformaliseerd in 2015 door de oprichting van QuSoft.
In oktober 2019 werd de Nationale Agenda Quantumtechnologie (NAQT) door
Robbert Dijkgraaf aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken.
Deze agenda bevat een roadmap voor uitbreiding van activiteiten op de verschillende gebieden van quantumtechnologie. De activiteiten betreffen: onderzoek en innovatie, ecosysteem-, infrastructuur- en bedrijfsontwikkeling,
ontwikkeling van human capital en het initiëren van een discussie over ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de invoering van quantumtechnologie (Ethical, Legal and Societal Aspects: ELSA).
Dit leidde in februari 2020 tot een subsidie van € 23,5 miljoen waarmee onder
meer een voorstel voor verdere subsidiëring werd ontwikkeld. De organisatie
Quantum Delta Nederland (QDNL) ontving in april 2021 van het groeifonds
een subsidie van € 615 miljoen. Het plan om quantumtechnologie verder te
ontwikkelen, zoals dit nu in Nederland wordt uitgevoerd, is exemplarisch voor
wat er wereldwijd gebeurt op het gebied van quantum.
In actielijn 1 ‘Onderzoek en innovatie’ zoekt de organisatie naar baanbrekende technieken die het mogelijk maken de verschillende onderdelen van quantumtechnologie verder te brengen. Aandacht wordt besteed aan: quantum
computing en sensing, quantumsimulatie, , - algoritmes, -communicatie en
post-quantumcryptografie.
In actielijn 2 streeft de organisatie naar het versterken van de internationale
positie op het gebied van quantumtechnologie van Nederland, het opzetten
van zogenoemde fieldlabs waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken voor praktische oplossingen, het moderniseren van de Nederlandse cleanrooms, het verder uitbouwen van het Delftse quantumcluster, het opzetten
en uitbouwen van regionale innovatie hubs en het stimuleren van start-ups.
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Figuur 11 Katalysatorprogramma’s en actielijnen zoals benoemd in de NAQT (bron: Heijman, 2019).

In actielijn 3 ‘Human capital’ wil de organisatie educatie, samenwerking en
kennisuitwisseling versterken, het eigen talent behouden en uit het buitenland aantrekken, en conferenties en summerschools organiseren.
In actielijn 4 zoekt de organisatie naar ethische, juridische en maatschappelijke gevolgen (ELSA) van quantumtechnologie. Hiertoe wordt een publieke dialoog over quantumtechnologie begonnen, een leerstoel aangaande dit onderwerp ingericht en een juridisch en ethisch kader voor quantumtechnologie
opgezet.
In het katalysatorprogramma 1 (KAT 1) richten onderzoekers zich op de quantumcomputer. Er komt een uitbouw en openstelling van de fysieke computing
infrastructuur in Delft, een quantumsimulator en usecases worden ontwikkeld
en er wordt gebouwd aan de waardeketen waardoor de verschillende onderdelen beter op elkaar aansluiten.
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In KAT 2 ontwikkelen deskundigen quantumcommunicatie verder door een
quantuminternet gebaseerd op verstrengeling te creëren, een testbed beschikbaar te stellen en zich aan te sluiten bij ‘early adopters’.
In KAT 3 richten deskundigen zich op quantum sensing. Een platform voor
gezamenlijke innovatie van quantum sensing wordt opgezet en er wordt een
test- en gebruikersfaciliteit ontwikkeld.

Europese investeringen

In Europa zijn de totale investeringen op dit moment ongeveer € 5 miljard.
Deze investeringen zijn niet allemaal gecoördineerd: landen hebben hun eigen agenda en concurreren deels met elkaar. En sommige landen investeren
in het geheel niet, hoewel bedrijven en instellingen wel participeren in internationale projecten zoals het Europese Quantum Flagship2 dat is geïnitieerd
door de Europese Commissie. Het Europese Quantum Flagship is in 2018 begonnen met een budget van € 1 miljard voor 10 jaar. Er zijn ongeveer 20 projecten begonnen op de gebieden van quantumcommunicatie en -simulatie,
quantum sensing en metrologie en quantum computing. Het Europese Quantum Flagship kent allerlei werkgroepen gericht op innovatie, onderzoekagenda’s en educatie. Van de landen die wel investeren in de ontwikkeling van
quantumtechnologie zijn, naast Nederland, Duitsland en Frankrijk de meest in
het oog springende. In 2021 hebben beide landen elk ongeveer € 2 miljard
geïnvesteerd. Andere landen waar van overheidswege ook wordt geïnvesteerd in quantumtechnologie zijn Finland en Spanje. Naast de Europese Unie
investeert ook het Verenigd Koninkrijk al sinds 2013.

Investeringen elders in de wereld

Al in 2009 werd door de US National Science and Technology Council (NSTC)
een rapport geproduceerd ‘A Federal Vision for Quantum Information Science’. De workshop waaruit dit rapport voortkwam bestond uit quantumwetenschappers, ingenieurs en anderen die de implicaties en mogelijkheden van
quantumtechnologie bespraken.
In de Verenigde Staten is door de federale overheid een bedrag van $ 1.275
miljard beschikbaar gesteld in het kader van de National Quantum Initiative.
Deze wet, in 2018 aangenomen, stelt expliciet dat deze bijdrage is gedaan
(National Quantum Initiative Act, 2018)
2

https://qt.eu
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‘to ensure the continued leadership of the United States in quantum
information science and its technology applications’
Met een bijzonder hoge snelheid werd deze wet aangenomen omdat de overheid zich bewust werd van grote investeringen elders in de wereld, met name
in China. In deze wet dringt de overheid aan op verder onderzoek, ontwikkeling en het zetten van standaarden. Ze roept op verschillende onderzoekscentra op te zetten welke in samenwerking quantumtechnologie verder moeten ontwikkelen. Fundamenteel onderzoek en educatie moeten worden
gestimuleerd.
Het Quantum Economic Development Consortium (QED-C) is een consortium
van belanghebbenden dat erop gericht is quantumtechnologie verder te ontwikkelen in de VS. QED-C is opgezet door het National Institute of Standards
and Technology (NIST) als uitvloeisel van de National Quantum Initiative. Het
doel van QED-C is een stabiele markt voor bedrijven te realiseren teneinde
quantumgerelateerde technologieën te verkopen en standaarden voor commerciële producten te ontwikkelen.
Bedrijven als IBM, Google, Amazon en Microsoft investeren veel in quantum
computing. Ze kiezen daarbij voor een full stack benadering: er wordt onderzoek gedaan en ontwikkeling nagestreefd van het fundamenteel wetenschappelijk niveau tot de uiteindelijke uitrol in een bedrijf voor praktisch gebruik van
de technologie. Daarnaast heerst in de VS meer dan in andere landen een
cultuur waarin het gewoon is te investeren in hoogrisicostart-ups. IBM is al
actief in de computerindustrie sinds de begindagen van de klassieke computer. Het bedrijf heeft dan ook veel bijgedragen aan de ontwikkeling daarvan.
IBM doet al onderzoek naar quantumcomputers sinds 2005. Het was in 2016
dan ook het eerste bedrijf dat een quantumcomputer in de cloud aanbood.
Sindsdien heeft het bedrijf verschillende computers gebouwd en aangeboden
als service in de cloud. Lange tijd bevonden deze computers zich alleen in de
VS. Sinds kort staan er ook quantumcomputers van IBM in Duitsland en Japan.
Net als IBM is ook Microsoft actief in quantum computing. Het bedrijf heeft
daartoe een eigen quantumprogrammeertaal ontwikkeld die Q# wordt genoemd en participeert in onderzoek naar majoranadeeltjes dat onder meer
aan de TU Delft plaatsvindt. Het voordeel van deze deeltjes is dat ze, in theo-
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rie, veel stabieler zijn dan de qubits die tot op heden worden gebruikt en
daarmee veel minder foutcorrectie behoeven (Lutchyn, 2018).
Google is ook een grote speler in quantumtechnologie en heeft als eerste de
zogeheten quantum supremacy opgeëist in oktober 20193. Hoewel daarmee
is aangetoond dat een quantumcomputer een bepaalde berekening sneller
kan doen, heeft de berekening zelf geen praktisch nut.
Canada is een van de leidende landen in quantumonderzoek. Het heeft ongeveer € 1 miljard geïnvesteerd gedurende het vorige decennium en besteedt
per hoofd van de bevolking het meest van de G7-landen. Canada heeft een
sterke fotonica-industrie met ongeveer 400 bedrijven en 25.000 werknemers.
Relaties met Nederland zijn, om diverse redenen, altijd nauw geweest. Canadese bedrijven zijn onder meer: 1QBit, Anyon Systems Inc., evolutionQ, Xanadu, Quantum Benchmark, Quantum Silicon en RANOVUS. Xanadu is een hardware- en softwarebedrijf dat fotonische chips in de cloud aanbiedt (8, 12 of 24
Qmodes) en een AI-pakket genaamd Pennylane. Een ander bedrijf dat ik zeker
moet noemen is D-Wave, de marktleider op het gebied van quantum annealing. Dit bedrijf biedt inmiddels een machine aan van 5.000 qubit. D-Wave-machines worden gebruikt door organisaties en bedrijven als NEC, Volkswagen,
DENSO, Lockheed Martin, USC en het Los Alamos National Laboratory.
Ook in andere delen van de wereld wordt geïnvesteerd in quantumtechnologie. Een schatting is dat China in het afgelopen decennium ongeveer $ 10 miljard heeft geïnvesteerd. Het algemene idee is dat in China de private investering in quantumtechnologie beduidend minder is dan in westerse landen.
Bedrijven die ook meedoen aan de quantumrace zijn Baidu en Ali Baba.
Onlangs heeft Rusland $ 790 miljoen in quantumtechnologie geïnvesteerd.
Deze investering is later gedaan dan de meeste andere landen. Ook hier
wordt minder door de private sector geïnvesteerd.

3

De claim dat een quantumcomputer dit in seconden kan doen terwijl een klassieke computer
10.000 jaar over de berekening zou doen, werd meteen door IBM bestreden met de stelling
dat een klassieke supercomputer, mits goed geprogrammeerd, de berekening in 2,5 dag kan
uitvoeren.
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De grootste investeringen in quantumtechnologie zijn tot op heden gedaan in
Europa, Noord-Amerika, China en Rusland. Daarnaast zijn er nog een aantal
landen die minder inzetten op quantumtechnologie. Tot 2019 heeft de Japanse overheid een bedrag geïnvesteerd van ongeveer € 200 miljoen. De private
sector investeerde ongeveer hetzelfde bedrag. Andere landen met overheidsinvesteringen zijn onder andere Australië en India.
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Lectoraat Applied Quantum Computing
Zoals geschetst in voorgaande hoofdstukken staat quantumtechnologie nog
in zijn kinderschoenen. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen en is men
volop bezig de technologie verder te ontwikkelingen, te zoeken naar toepassingen, mensen voor te lichten en op te leiden, et cetera. Het hoger beroepsonderwijs speelt hierin een bijzondere rol. Tot voor kort waren de hogescholen in Nederland niet of nauwelijks met quantumtechnologie bezig en was dit
voorbehouden aan op fundamenteel onderzoek gerichte universiteiten. Door
verdere ontwikkeling van de technologie ontstaat de noodzaak ook toepassingen te onderzoeken.
Het hoger beroepsonderwijs in hogescholen richt zich van oudsher op de
toepassing van technieken die wegens complexiteit niet eenvoudig zijn te gebruiken. Technieken als het navigeren op zee, het onderhouden van een betrouwbare boekhouding of een therapie om zieke mensen te helpen, zijn
complex en veranderlijk en vergen veel aandacht, kennis en vaardigheden.
Het aangeboden onderwijs op hogescholen reflecteert dit in een toename
van aanbod in onderzoeks- en andere vaardigheden, waarmee studenten leren de technieken in een dynamische omgeving te gebruiken en aan te passen zodat ze de gevraagde oplossing kunnen realiseren. Ontwikkeling van dit
onderwijs vindt plaats op basis van gecreëerde kennis betreffende de toepassing van technieken. Deze kennis komt voort uit onderzoek gericht op het gebruik van technieken in de praktijk van bedrijven en andere organisaties.
Quantumtechnologie is een techniek die op dit moment nog wordt ontwikkeld in laboratoria en die wordt onderzocht op toepasbaarheid in onderzoeksafdelingen van bedrijven. Er is nog geen of slechts een heel beperkte
praktijk, waardoor onderzoek daarnaar lastig is. Het lectoraat Applied Quantum Computing denkt dit te kunnen aanpakken door eerst bewustzijn te creëren, onderwijs te ontwikkelen en vervolgens steeds meer praktisch onderzoek
te doen naar het verantwoord implementeren van quantumtechnologie.
Omdat het lectoraat een samenwerking is tussen de faculteit Digitale Media
en Creatieve Industrie en de faculteit Techniek en meer specifiek tussen de
opleidingen HBO-ICT en Technische Natuurkunde kan ook de gehele breedte
van quantumtechnologie worden bestudeerd. In de opleiding HBO-ICT zal
men meer belangstelling hebben voor de software voor toepassing van quantum computing en sensing en quantumcommunicatie, terwijl bij Technische
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Natuurkunde de belangstelling meer uit zal gaan naar de hardware voor
quantumtechnologie.
Het lectoraat is ingebed in het lectoraat Responsible IT en zoekt daarmee
naar manieren om quantumtechnologie maatschappelijk verantwoord en
duurzaam in te voeren. Duurzaamheid voor quantumtechnologie betekent
niet alleen dat zij bijvoorbeeld energiezuinig is en geen gebruikmaakt van
zeldzame materialen of leidt tot vervuilend afval. Het betekent ook dat mensen op de techniek kunnen vertrouwen, dat deze robuust is en doet wat is
beloofd.
Het lectoraat wil een rol spelen in zowel de bewustwording, educatie en
implementatie van quantumtechnologie. De samenhang tussen deze fases komt naar voren in Figuur 12 waarin een roadmap voor bedrijven en organisaties die zoeken naar mogelijkheden van quantum technologie wordt
geschetst. Hierin staat dat men moet beginnen met een bewustwordings- en
kennisopbouwtraject waarin algemene kennis over quantumtechnologie
wordt vergaard. Vervolgens kan worden gezocht naar mogelijke voordelen
voor de organisatie van het gebruik van quantumtechnologie. Het uitwerken
van de gevonden mogelijkheden dient niet alleen technisch maar ook bedrijfseconomisch plaats te vinden. Uiteindelijk zal ook een inschatting van de
gevolgen van niet handelen gedaan moeten worden en wat de gevolgen zijn

Figuur 12 Road to opportunities
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wanneer eventuele concurrenten wel handelen. Mocht dit leiden tot de beslissing een of meer mogelijkheden verder uit te werken met als doel daadwerkelijke implementatie dan komt men in een duidelijk afgebakend ontwikkeltraject voor quantumsoftware.
Bewustwording, onderwijs en ecosysteemontwikkeling
Al voordat het lectoraat startte, werden al activiteiten op het gebied van quantumtechnologie binnen de Hogeschool van Amsterdam ondernomen. Naast
de minor Applied Quantum Computing, aangeboden door HBO-ICT is begonnen met het vormgeven van een opleiding Technische Natuurkunde aan de
faculteit Techniek. Dit heeft geleid tot een succesvolle accreditatie, zodat per
1 september 2021 deze opleiding kon beginnen. Deze opleiding heeft als
speerpunten energietransitie en nano- en quantumtechnologie. Het lectoraat
is betrokken bij het ontwikkelen van het derde en vierde jaar, waarin we deze
speerpunten zullen benadrukken. Daartoe worden relaties die er inmiddels
zijn met bedrijven en onderzoeksgroepen, bijvoorbeeld aan de Universiteit
van Amsterdam, verder uitgebouwd en verstevigd. Ook zullen we invulling geven aan de zogenoemde Community of Practitioners (CoP), binnen de faculteit Techniek, waar de nadruk zal liggen op verantwoordelijke implementatie
van quantumtechnologie. In een CoP werken studenten, docenten/onderzoekers aan relevante kennis- en innovatievraagstukken voor en met de beroepspraktijk.
Het afgelopen jaar is het lectoraat vooral actief geweest in het creëren van
bewustwording, ontwikkeling van onderwijs en het leggen van relaties met anderen die ook actief zijn op het gebied van quantumtechnologie. Het lectoraat
is op diverse manieren actief in het opzetten van een ecosysteem. Binnen
Quantum.Amsterdam4 richt het lectoraat zich op educatie. In het kader van
educatie is een workshop General Awareness Quantum Computing ontwikkeld samen met de banken ING, Rabobank en ABN AMRO. Deze workshop
wordt tweemaandelijks publiek aangeboden. Daarnaast zijn inmiddels een
aantal inhouseworkshops gegeven aan bijvoorbeeld NIBC en de Nederlandse
overheid.
Het lectoraat is actief binnen actielijn 3 van QDNL, die zich richt op de ontwikkeling van human capital. In de werkgroep die deze actielijn coördineert is het
lectoraat verantwoordelijk voor het opzetten van de vier Talent and Learning
4

https://www.quantum.amsterdam
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Centres (TLC’s). Een TLC maakt, binnen een bepaalde regio, al het onderwijs
gericht op quantumtechnologie op elk niveau (wo, hbo, mbo, vo) toegankelijk,
inventariseert behoefte en stimuleert het ontwikkelen van nieuw onderwijs.
Een TLC organiseert stages voor zowel hbo- als mbo-studenten en initieert
ontwikkeling van leermiddelen op het gebied van quantumtechnologie. Het
lectoraat initieert een lectorenplatform Nano- en Quantumtechnologie. Dit
platform is momenteel nog zeer beperkt maar noodzakelijk om het hoger beroepsonderwijs met meer kracht invloed te laten uitoefenen op het onderzoek dat wordt gedaan in het kader van quantumtechnologie.
Ook op internationaal niveau helpt het lectoraat een ecosysteem te ontwikkelen. Het lectoraat neemt deel aan verschillende pilots die in het kader van
Quantum Technology Education (QTEdu) als onderdeel van de European
Quantum Flagship zijn begonnen. Twee van deze pilots zijn gericht op het ontwikkelen, organiseren of uitwisselen van cursussen, seminars en andere educatieve activiteiten op het masterniveau en één op het bachelorniveau. Afgelopen zomer heeft het lectoraat Applied Quantum Computing in Parijs een
summerschool aan de studenten van École supérieure d’informatique, électronique, automatique (ESIEA Laval en Parijs) gegeven. Het lectoraat is lid van
het adviescomité van SheQuantum5, een Indiaas platform gericht op educatie
op het gebied van quantum computing van met name vrouwen. Dit platform
is een jaar geleden opgezet en biedt inmiddels al vele cursussen online en
gratis aan. Het is belangrijk dat drempels, die worden gevoeld om deel te nemen en bij te dragen aan de globale maatschappij, worden verwijderd. Het
lectoraat is er trots op middels SheQuantum daaraan bij te dragen.
Het resultaat van deze activiteiten is dat het lectoraat een positie heeft binnen
het Nederlandse quantumecosysteem en daar gekend en erkend wordt als
gewaardeerde medevormgever van dit ecosysteem.

Quantum Software Engineering

De situatie waarin quantum computing zich bevindt, doet erg denken aan hoe
het was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Er waren slechts enkele computers, eerst nog gebaseerd op de vacuümbuizen, die net als qubits
erg foutgevoelig waren. Deze enorme machines werden geprogrammeerd
door technici die steeds meer ervaring kregen in de besturing van de specifieke machine waarmee ze werkten. Om het aantal machines te kunnen vergro5

https://shequantum.org
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ten, moest men op zoek naar besturingssystemen die voor meer dan één machine gebruikt kon worden, ofwel: standaardisering. Daarnaast werd gezocht
naar manieren om met één commando vele dingen tegelijk te doen: abstrahering. Hierdoor ontstonden besturingssystemen en hogere programmeertalen zoals we die nu kennen. Om een computer te kunnen gebruiken
moeten we echter met meer zaken rekening houden dan alleen maar hoe
deze te programmeren. Het programmeren van een computer heeft voor een
bedrijf of organisatie een bepaald doel, er zijn gebruikers van de computer
die eisen hebben, er zijn andere computersystemen waarmee rekening gehouden moet worden, et cetera. Dit geheel van eisen en hoe hiermee om te
gaan is het vakgebied van software engineering.
Omdat de ontwikkeling van quantumcomputers nog in een vroeg stadium is,
zijn er vele onderzoekers bij betrokken van diverse disciplines, zoals natuurkunde, wiskunde en informatica. Om te komen tot succesvolle samenwerking
is het van belang een gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen van hoe een
quantumsoftwareapplicatie moet worden gebouwd (Weber, 2020). Ook moet
nog duidelijk worden welke de best practices voor ontwikkeling en uitvoering
van quantumsoftware zijn.
Daarnaast is er een verschil tussen het gebruiken van quantumtechnieken en
klassieke technieken, omdat door het gebruik van een quantumcomputer de
manier waarop data worden gebruikt en ontwikkeld fundamenteel anders is
dan in een klassieke berekening. Data die je wilt gebruiken voor een berekening met een quantumcomputer moeten dan ook eerst daarvoor worden bewerkt. Dit is niet triviaal en bij grote datasets enorm tijdrovend (Heijman,
2019).
Dit maakt het nodig om te kijken naar het verschil in gebruik ten opzichte van
klassieke computing in bedrijven en andere organisaties. Het gebruik van
quantumsoftware heeft dan ook belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling
van het uiteindelijke software- en hardwaresysteem dat wordt ontwikkeld of
gebruikt. Het onderzoeken van zo’n methode wordt gedaan binnen het nieuwe vakgebied quantum software engineering.
Een definitie voor quantum software engineering wordt gegeven door Zhao
(Zhao, 2018):
Quantum software engineering is the use of sound engineering principles for
the development, operation, and maintenance of quantum software and the
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associated documents to obtain economically quantum software that is reliable and works efficiently on quantum computers.
Het gaat bij quantum software engineering om gestructureerd gebruikmaken
van bewezen technieken, gereedschappen en methoden, om te komen tot
effectieve ontwikkeling, inzet en onderhoud van quantumsoftware. Zhao sluit
hierbij nauw aan bij de software engineering zoals die traditioneel is gefaseerd: requirement analyse, software design, software-implementatie, testen
en onderhoud.
Weber schetst een quantum software lifecycle bestaande uit tien fases van
ontwikkeling en uitvoering van een quantumapplicatie (Weber, 2020). Deze lifecycle is meer toegespitst op de NISQ-computingperiode waarin quantumcomputers niet groter zijn dan enkele honderden qubits en nog geen of onvolledige foutcorrectie kennen. In deze periode zullen hybride applicaties
worden ontwikkeld waarin klassieke computers samenwerken met quantumcomputers, omdat de quantumcomputers nog niet in staat zullen zijn volledig
zelfstandig quantumalgoritmes uit te voeren. Ook zullen verschillende implementaties van hardware van invloed zijn op deze uitvoering. Om deze verschillen duidelijk te maken zullen data betreffende de kenmerken van uitvoering verzameld moeten worden, zoals het aantal gebruikte qubits, de
topologie, de operaties die zijn uitgevoerd, de quantumcompiler, et cetera.
Afhankelijk van deze gegevens zal de ontwikkeling en uitvoering van software
moeten worden aangepast. De lifecycle begint met een keuze voor verdeling
tussen het op een klassieke wijze of met behulp van een quantumcomputer
verwerken van de data, en het opstellen van een hardware onafhankelijke
verwerking die wordt geoptimaliseerd. Daarna moet een keuze voor specifieke hardware worden gemaakt, moeten uitleesfouten worden geminimaliseerd
en het beschikbare circuit geoptimaliseerd. Het klassieke en het quantumdeel
van de applicatie moeten vervolgens worden geïntegreerd voor de uitvoering
en een analyse van resultaten.
De manier waarop verschillen tussen verschillende platformen in beeld kunnen worden gebracht wordt ook bestudeerd door Sodhi. Er zijn inmiddels
verschillende platformen die gebruikt kunnen worden om quantumalgoritmes te implementeren. Deze kunnen worden geëvalueerd via kwaliteitsattributen als beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, prestatie, schaalbaarheid, et
cetera. (Sodhi, 2021). Hieruit blijkt dat deze kwaliteitsattributen van een platform geen of weinig invloed hebben op de requirements, testen en onder-
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houdsfase. Wel hebben ze allemaal grote invloed op het ontwerp en constructie van de software. Een aantal karakteristieken van deze platformen
hebben wel invloed op de verschillende fases van softwareontwikkeling: de
heterogeniteit (of het mogelijk is hybride (klassiek/quantum) te programmeren), de mogelijkheid dat het een totaal ander programmeerparadigma is, et
cetera.
Een benadering die een verdere detaillering van de quantumsoftware geeft, is
gebaseerd op de Unified Modeling Language (UML) zoals die reeds in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld is door Rumbaugh, Jacobson and
Booch (Jacobson, 1999). Perez en Perez stellen voor UML uit te breiden met
een zestal principes (Perez, 2020) die hier zijn samengevoegd tot een viertal
elementen:
• Quantum classes. Een class wordt een quantum class genoemd wanneer
ze minstens één quantumelement bevat.
• Quantumvariabelen. Een variabele is een quantumvariabele wanneer ze
een quantumdatatype (qubit of qubit array) bevat,
• Quantumoperaties. Een operatie is een quantumoperatie wanneer de
operatie wordt uitgevoerd op een quantumelement.
• Quantumcommunicatie. Wanneer een quantumtoestand wordt gecommuniceerd dan is dit quantumcommunicatie.
Ali en Yue modelleren een programma met quantumvariabelen en quantumoperaties (Ali, 2020). Het model van een quantumprogramma bestaat uit een
of meer quantumvariabelen, quantumtoestanden en een quantumoperaties.
Een quantumvariabele kent een datatype als quantumbit, quantumbyte,
quantum integer of quantum real. Een quantumtoestand in dit model bevat
waarschijnlijkheid en waarde als attributen die nog nader kunnen worden gespecificeerd. Een quantumoperatie is een weergave van de operaties uitgevoerd in het programma op de variabelen in dat programma, resulterend in
andere toestanden. In een toestandsmachine wordt een en ander gebruikt
en weergegeven als een reeks activiteiten om een doel te behalen. Hierbij gebruik je Object Constraint Language (OCL) om de overgangen tussen de verschillende toestanden te beschrijven. Verder abstraheren is noodzakelijk om
een opschaling mogelijk te maken. Daarnaast zullen nieuwe constructies bedacht moeten worden om bijvoorbeeld controles op de waarde van een variabele mogelijk te maken die immers in quantum computing niet mogelijk zijn
wegens het no-cloning principe.
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Naast onderzoek naar modellering van quantumsoftware en fasering van de
ontwikkeling daarvan, blijft het van belang de invoering van deze nieuwe technologie in het brede kader van de gehele organisatie te bezien. Een technologische vernieuwing blijkt veelal gepaard te gaan met grote en kleine problemen waardoor de invoering geen triviale aangelegenheid is. Deze problemen
kunnen worden beschreven als paradoxen tussen gevestigde en vernieuwde
toepassing van technieken, bewuste en spontane toepassing, en interne en
externe contexten van vernieuwing (Wimelius, 2021). Ook de mate waarin je
technologische vernieuwing wil toepassen kan variëren (Hanseth and Lyytinen, 2010). Zoals de invoering van softwareapplicaties waarin gebruik wordt
gemaakt van artificiële intelligentie ook niet altijd voldoet aan de verwachtingen die men tevoren had, zal dit in het geval van de invoering van quantumtechnologie ook niet zo zijn. Voor het geven van een inschatting in hoeverre
een organisatie klaar is voor de invoering van softwareapplicaties waarin gebruik wordt gemaakt van artificiële intelligentie, is volgens Holmstrom (Holmstrom, 2021) een raamwerk geschikt dat bestaat uit vier dimensies. Deze dimensies verwijzen naar welke toegevoegde waarde AI heeft voor de
organisatie, hoe AI de activiteiten ondersteunt, in welke mate de grenzen van
de organisatie worden opgerekt en in hoeverre AI de doelen van de organisatie ondersteunt.
Het onderzoeksveld van quantum software engineering is nog jong. Toch zijn
er al wel een aantal onderzoeksgroepen die zich hiermee bezighouden, zoals
die van het Iberische nanotechnologisch laboratorium (Braga, Portugal) dat
onlangs is opgericht. Deze groep richt zich op hoe quantumsoftwaresystemen moeten worden gemodelleerd, vormgegeven en ontwikkeld, hoe modellen samengesteld worden op verschillende niveaus van abstractie en hoe eigenschappen van gedrag worden voorspeld, uitgedrukt en geverifieerd.
Daarnaast wordt er ook al nagedacht over Model-Driven Development waarbij op basis van een model, code wordt gegenereerd (Gemeinhardt, 2021). In
2020 vond de eerste quantum software engineering workshop plaats (Abreu,
2021). Daarin werd geconstateerd dat de wereld van quantum computing
nog steeds vooral wordt bevolkt door fysici en dat er een communicatie tussen hen en software engineers gerealiseerd moet worden.
Het lectoraat ontplooit al activiteiten die aansluiten bij onderdelen van quantum software engineering. Dit vindt plaats in de minor Applied Quantum
Computing maar ook in afstudeerstages. Voor de minor Applied Quantum
Computing hebben studenten in opdracht van Capgemini en onder begelei-
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ding van Skander Jaïbi onderzoek gedaan naar het gebruik van quantum annealing om portfolio’s te optimaliseren. Een portfolio is een samenvoeging
van allerlei financiële producten bedoeld om daarmee geld te verdienen. Het
liefst verdient men zo veel mogelijk, waardoor een optimalisatieprobleem ontstaat.
Het bedrijf Qu & Co is een start-up die zich richt op het ontwikkelen van quantumsoftware bruikbaar in het chemisch en farmaceutisch domein. Hiertoe
heeft het relaties met diverse reeds gevestigde bedrijven als Schrödinger en
Janssen. Qu & Co doet zelf ook veel onderzoek dat wordt gepubliceerd. Een
van de resultaten betreft het oplossen van non-lineaire differentiaalvergelijkingen met quantum computing. Qu & Co vroeg studenten in de minor Applied Quantum Computing, onder begeleiding van Bernardo Villalba Frias, dit
te reproduceren en eventueel verbeteringen voor te stellen. Hoewel een reproductie van de paper wel tot stand kwam was er voor een verbetering geen
tijd meer.
Tijdens de minor Applied Quantum Computing (2020-2021) is in een project
samen met SURF en TNO onderzocht hoe de mapping van operaties op de
Starmom-5 quantumchip van QuTech kan worden geoptimaliseerd. Dit project onder begeleiding van Ed Kuijpers werd uitgevoerd door de student Jordan van Beijnhem en was volgens alle betrokkenen zeer succesvol.
Tijdens zijn afstudeerstage heeft Steven Oud geadviseerd over hoe Quantum
Inspire (de quantumcomputer ontwikkeld door QuTech) en de supercomputer van SURF beter kunnen samenwerken om zogenoemde hybride quantum-klassieke algoritmes te verwerken. Door in de ontwikkelcyclus een foutcorrectie toe te passen gericht op de later gebruikte hardware – in plaats van
algemene foutcorrectie – kan het aantal gebruikte operaties worden verminderd. Op de supercomputer kan de manier waarop met batches wordt omgegaan worden geoptimaliseerd, waardoor uiteindelijk de simulatie van de verwerking veertien maal sneller kan.

Verantwoord gebruik van quantumtechnologie

Goede en slechte bedoelingen bij het gebruik van technologie is van alle tijden. Ook wanneer iemand goede bedoelingen heeft, kan het nog verkeerd
gaan omdat onbedoelde, negatieve, effecten ontstaan. Deze zogeheten dual
use geldt ook voor quantumtechnologie. Zo is inherent veilige communicatie
voor velen zeer nastrevenswaardig. Maar dan ook voor mensen die minder
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goede bedoelingen hebben: wanneer criminelen gebruikmaken van deze
techniek is het voor politie onmogelijk ze af te luisteren (Vermaas, 2019).
Ronald de Wolf beschrijft twee maatschappelijke gevolgen van quantum computing (de Wolf, 2017):
1. Cryptografie. Wanneer het Shor-algoritme op een full scale fault-tolerant
quantumcomputer wordt gebruikt dan kan daarmee het RSA-protocol
worden gebroken. Omdat dit protocol heel veel wordt gebruikt om data te
versleutelen, levert dit grote problemen op.
2. Toename van ongelijkheid. Deze ongelijkheid kan ontstaan tussen landen
waarbij de technologie voor het ene land wel beschikbaar is en voor het
andere land niet. Maar het kan ook een ongelijkheid zijn tussen bedrijven
waarbij de grote techniekbedrijven als IBM, Google en Microsoft wel de
beschikking hebben over quantumcomputers en andere bedrijven niet.
De ongelijkheid tussen landen is al zichtbaar op de kaart getoond in figuur 10,
waar je een duidelijk onderscheid ziet tussen het rijke noorden en het arme
zuiden.
Ook in de NAQT staan een aantal zaken genoemd waar rekening mee gehouden moet worden (Heijman, 2019):
• Toename van ongelijkheid. Zullen mensen, bedrijven of landen evenveel
toegang hebben tot quantumcomputers? Wordt het vreselijk duur voor
mensen of bedrijven om gebruik te maken van deze technologie? Zullen
sommige landen deze technologie veel verder hebben ontwikkeld en andere landen toegang ontzeggen? Als dat gebeurt dan kan dit leiden tot
verstoring van een machtsevenwicht met geopolitieke gevolgen. Buiten de
Europese Unie investeren vooral de Verenigde Staten en China veel in
quantumtechnologie. Daarnaast bouwen landen als Canada, Japan, Australië en Rusland een ecosysteem rondom quantumtechnologie.
• Stabiliteit van het financiële systeem. Wanneer de security van financiële
transacties niet meer kan worden gegarandeerd, zal het vertrouwen in
banken en andere organisaties verloren gaan. Wanneer het vertrouwen in
banken verloren gaat, leidt dit gemakkelijk tot paniek bij mensen die gebruikmaken van deze banken, en daarmee tot paniek bij iedereen.
• Privacy. Wanneer je gebruikmaakt van een quantumcomputer in de cloud,
zijn die data dan nog steeds van jou? Of van het bedrijf van de quantumcomputer, bijvoorbeeld in de VS? Dan zullen jouw data onder de wetgeving aldaar vallen en dus open zijn voor bepaalde staatsonderdelen.
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•

•

Vermeende associatie met staatstoezicht en controle. Wanneer systemen
heel duur en ingewikkeld zijn, dan is dit voor de gewone man of vrouw niet
meer te begrijpen. Deze onbekendheid leidt gemakkelijk tot wantrouwen.
Veiligheid. Wanneer encryptie kan worden gebroken, is dat ook een gevaar voor allerlei fysieke infrastructuur als sluizen, bruggen en tunnels
waar gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie. Hoe willen we dat
voorkomen?

Ongewenste gevolgen van nieuw te ontwikkelen technologie kun je trachten
te voorkomen door in onderzoek rekening te houden met (Von Schomberg,
2011):
• Diversiteit en inclusiviteit van de groep die in de verschillende fases van de
technische ontwikkeling betrokken is.
• Vooruitkijken en reflecteren op waar de technische ontwikkeling toe leidt
en hoe daar naartoe is gewerkt.
• Openheid en transparantie over de beslissingen die zijn genomen, zodat
eenieder deze kan begrijpen.
• Ontvankelijkheid en bereidheid tot aanpassingen wanneer nieuwe kennis,
inzichten en omstandigheden zich voordoen.
Deze vier regels worden samengevat onder de noemer ‘Responsible Research and Innovation’ (RRI). Wanneer onderzoek en ontwikkeling van quantumtechnologie binnen het kader van RRI gedaan moet worden, is het ook noodzakelijk dat betrokkenen kennis hebben van deze techniek. Sinds
quantummechanica aan het begin van de vorige eeuw is beschreven, geldt
deze theorie als tegenintuïtief, mysterieus en totaal anders dan de klassieke
natuurkunde. Dit heeft niet bijgedragen aan een gesprek hierover en zal in de
weg staan van de toepassing van RRI. Om dit toch mogelijk te maken zal gezocht moeten worden naar manieren om wél duidelijk te maken aan het grote
publiek wat er anders is aan quantumtechnologie (Vermaas, 2017).
Om richting te geven aan het ontwikkelen van quantumtechnologie en dit ook
– samen met bedrijven – te controleren, stelt Maurice Kop een Quantum
Technology Impact Assessment voor (Kop, 2021). Zo’n assessment bouwt
voort op een reeds voorgesteld assessment voor bijvoorbeeld Artificial Intelligence en nanotechnologie.
Het lectoraat draagt actief bij aan deze bewustwording van het grote publiek
middels het aanbieden van een workshop General Awareness Quantum
Computing. Deze workshop vereist geen enkele natuurkundige of computer-
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technische kennis dan algemene kennis op het niveau van de middelbare
school. Ook is het lectoraat aangesloten bij de Amsterdamse werkgroep die
actielijn 4 van de NAQT vormgeeft door regelmatig bijeenkomsten te organiseren.
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