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De vakantie is helaas al een tijdje voorbij en je hebt inmiddels een beetje kunnen wennen aan de drukte van het studentenleven. Voor de afleiding is hier dan: de eerste Lifeline van
het jaar!
Toen je dit blad uit de brievenbus tevoorschijn haalde, de
enveloppe er afscheurde en direct naar het voorwoord bladerde,
had je natuurlijk al lang in de gaten dat het een bijzonder jaar is
voor GLV Idun én voor de Lifeline. Het is namelijk het lustrumjaar! Tien jaren zijn verstreken, misschien kan je de oprichting
van de Groninger Levenswetenschappen Vereniging Idun nog
wel herinneren als alumni. Of als student natuurlijk, dan zou ik
je aanraden een beetje door te werken. Misschien sla je dit blad
zelfs voor de eerste keer open. Dan is voor jou deze introductie:
Dit is de Lifeline je ontvangt hem elk jaar vier keer in de bus.
Als dit de eerste keer is dat je een Lifeline openslaat, dan heb
je misschien ook wel meegeholpen met het versieren van ons
voorblad. Een doek, beschilderd door de eerstejaarsstudenten
op de introductiedag, met het thema ‘biologie’. Het doek is inmiddels opgehangen in mijn eigen woonkamer! Door deze introductiedag hebben we een aantal nieuwe leden geworven, hun
introductiestukjes zijn op pagina 11 te bezichtigen.
Deze Lifeline zal als lustrumeditie de afgelopen tien jaren
bespreken. Dus voor het geval dat je iets de afgelopen tien jaar
bent vergeten, zoals belangrijke hoogtepunten uit de biologie of
misschien ben je zelfs een aantal oud-voorzitters van de Lifeline
compleet vergeten. Deze editie van de Lifeline zal je geheugen
weer netjes opfrissen voor het geval jouw academische geheugen steekjes laat vallen!
Groeten,

Jasper Stinenbosch

Voorzitter Lifelineredactie 2015-2016

Lieve leden,
Jullie hebben de eerste Lifeline van dit jaar opengeslagen,
gefeliciteerd! Na een lange ontspannende vakantie is iedereen
weer van start gegaan en de redactiecommissie is druk bezig geweest om de eerste editie van dit jaar bij jullie op de deurmat te
krijgen. Voor een aantal van jullie is het de eerste keer dat jullie
ons verenigingsblad in handen hebben, dus ga er lekker voor
zitten en geniet van deze Lifeline.
Deze eerste editie van de Lifeline doet ons beseffen dat wij
als bestuur ook al een aantal weken bezig zijn. Na de wissel-ALV
van 7 september, hebben wij er als 10e bestuur der GLV Idun
heel veel zin in dit jaar! De introductieperiode voor de eerstejaars is achter de rug en vele commissies hebben hun sollicitaties gehad. Een nieuwe grote en gezellige groep studenten is
actief geworden binnen Idun. Iets waar wij als bestuur alleen
maar heel trots op kunnen zijn! Wees niet getreurd als je de sollicitaties hebt gemist, gedurende het jaar zullen een aantal commissies nog een sollicitatierondje houden!
Wij zijn natuurlijk het tweede lustrumbestuur, wat mij gelijk
op het thema van deze Lifeline brengt. Persoonlijk vind ik lustrum een bijzondere term en om heel eerlijk te zijn heb ik maar
even opgezocht waar dit nou vandaan komt. Lustrum was van
oorsprong een zoenoffer dat eens per vijf jaar door de Romeinen
werd gehouden. Tegenwoordig staat ‘lustrum’ denk ik bekend
als een periode van vijf jaar of het feest dat na zo’n vijfjarige
periode wordt gehouden. Wat betekent dat dit jaar één groot
feest wordt! Onze lustrumcommissie is al een jaar lang druk
bezig om dit 2e lustrum groots te vieren.
Wij hopen dan ook dat jullie net zo enthousiast dit jaar in
gaan als wij, en dat jullie bij veel activiteiten aanwezig zullen
zijn. Verder willen wij jullie nog even aansporen om langs te komen op het bestuurshok voor een lekker kopje koffie of thee of
om op de woensdagen te komen genieten van je eigengemaakte
tosti op ’t huisje! Wij hebben in ieder geval heel veel zin in komend jaar!
Liefs namens het gehele tiende bestuur,

Loes Woelders

Voorzitter der GLV Idun
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Induced pluripotent stem cells
In 2006 was er in Cell een baanbrekend artikel gepubliceerd
door de Japanse Shinya Yamanaka, toenmalig ‘associate professor’ aan het Nara institute of Science and Technology. In deze
publicatie werd de mogelijkheid om zelf stamcellen te maken
uiteengezet. Voorheen moest men eicellen bij vrouwen vrijmaken voor het gebruik als stamcellen. Dit is een lastige procedure.
Bij dierproeven is dit moeilijk, maar mogelijk. Bij menselijke
experimenten zorgt dit uiteraard voor extra complicaties. Door
de ontdekking van Induced Pluripotent Stem cells (iPS) door
Yamanaka kunnen er nu stamcellen worden geproduceerd door
een cocktail van transcriptiefactoren toe te voegen aan een normale cel, deze transcriptiefactoren induceren de eigenschappen
van een stamcel. Deze techniek, iPS, scheelt een hoop moeite en
geld. In 2012 is de Nobelprijs voor ‘Geneeskunde of Fysiologie’
uitgereikt aan Yamanaka. Momenteel is hij directeur bij het Center for iPS Cell Research and Application aan de Universiteit van
Kyoto. Hij werkt hier aan de verdere ontwikkeling van zijn iPS
techniek.

Pantethine als therapy tegen PKANgeassocieerde neurodegenartie

Multiple gen enginering door middel
van het CRISPR-Cas9 systeem

Pantothenaat kinase-geassocieerde neurodegeneratie (PKAN)
is een progressieve neurodegeneratieve ziekte en wordt veroorzaakt door een defect in de functie van pantothenaat kinase. Dit
enzym is het eerste enzym dat nodig is om van vitamine B5, coenzym A te synthetiseren. Het co-enzym A (CoA) is voor vele
metabole processen nodig. Door dit gebrek aan CoA vindt er
neurodegeneratie plaats en ijzeraccumulatie in de hersenen. In
de volksmond wordt deze ziekte Hallervorden-Spatz syndroom
genoemd. De symptomen van deze ziekte zijn onder andere:
spasmes, Parkinson, dementie en vroege dood. Voorheen was er
geen enkele therapie tegen deze ziekte, maar dit veranderde vijf
jaar geleden. In het blad PNAS publiceerde Rana et al het onderzoek dat aantoonde dat bij fruitvliegen panthethine de CoA
levels weer op peil kon brengen, waardoor ook de neurodegeneratie gestopt werd. In 2014 is deze therapie toegepast op PKANmuizen, met zeer belovend resultaat.

Op 12 december 2012 publiceerde Cong et al. in het blad Science een succesvol systeem, dat gericht DNA kan manipuleren.
Het principe van CRISPR-Cas9 was al wat langer bekend, maar
nog nooit met succes toegepast op humane- en muiscellen. Het
principe van CRIPSR-Cas9 werd ontdekt in bacteriële virussen
en plasmiden. Deze gebruiken de techniek om genen van de
gastheercel in hun eigen DNA in te bouwen, om zo te overleven.
Cong en zijn collega’s toonden aan dat Cas9 nucleasen door middel van korte RNA’s naar specifieke plaatsen in het DNA geleid
kunnen worden. Op die plaats wordt geknipt en door middel
van homologe reparatie van het DNA, kan er een nieuw gen in
worden gebouwd. Ook liet Cong en zijn team zien dat er meerdere ‘gids’ RNA’s kunnen worden ingebouwd, om verschillende
plaatsen in het DNA gelijktijdig te behandelen. Tegenwoordig
wordt de CRIPSR-Cas9 techniek wereldwijd gebruikt om mutagene cellen te maken. Vooral omdat de techniek erg goedkoop
is vergeleken alternatieve technieken, wordt het alom gezien als
revolutionair.

Eerste synthetische zelfreplicerende
bacterie

Door Aukje Dietje Dijkstra & Jasper Stinenbosch

Groningen Hypotherme Machinale
Preservatie-systeem (GHMP-systeem)
In 2005 is Arjan van der Plaats, van de afdeling Biomedical Engineering van het UMCG, gepromoveerd door het ontwikkelen van
een nieuw bewaarsysteem voor organen. Het nieuwe Groningse
bewaarsysteem zorgt ervoor dat méér donorlevers en -nieren
voor transplantatie in aanmerking komen. Dit bewaarsysteem
is een echte uitkomst. Een geschikte donor vinden is al lastig
genoeg en in veel gevallen slaagt de transplantatie uiteindelijk
niet. Dit komt vaak doordat het orgaan in kwestie zijn kwaliteit
in de tijd buiten een lichaam heeft verloren. Het GHMP-systeem slaagt er in de kwaliteit van transplantatie-organen beter
te behouden dan traditionele koelsystemen. Het orgaan wordt
voortdurend gespoeld met voedingsstoffen en zuurstof. Sinds 13
februari 2015 heeft het UMCG een heuse orgaanperfusie ruimte
in gebruik genomen.

Wetenschappers aan het J. Craig Venter instituut hebben voor
het eerst het genoom van een zelfreplicerende bacterie gesynthetiseerd. Het genoom van deze bacterie is door deze wetenschappers gecreëerd en de bacterie is in staat om met dit artificiële
DNA te repliceren. Het genoom van de Mycoplasma mycoides
is hiervoor aangepast en alle 1,08 miljoen baseparen zijn gesynthetiseerd door de wetenschappers. Deze levensvorm heet Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0. JCVI-syn1.0 is een bewijs dat
genomen kunnen worden ontworpen in een computer, chemisch
geproduceerd kunnen worden in een laboratorium en vervolgens
getransplanteerd kunnen worden in een donorcel. Daarnaast is
de cel ook nog in staat om te repliceren, aangestuurd door het
door de mens gemaakte genoom. Na deze ontdekking zijn de onderzoekers bezig om een zo minimalistisch mogelijke cel maken.
Hiermee proberen ze te weten te komen wat de belangrijkste genen zijn om te overleven en repliceren. Zo zullen we beter begrip
krijgen over de functies van het genoom.

2006
Nobelprijswinnaars
van de afgelopen tien
jaar, met hun ontdekkingen of bijdrages aan de
wetenschap. De wetenschappers staan onder
het jaar van uitreiking
Andrew Fire;
Craig Mello
Voor het ontdekken dat ds-RNA het
mRNA van specifieke genen kan
onderdrukken.
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2007
Mario Capecchi;
Martin Evans;
Oliver Smithies
Voor het maken
van een knock-out
muis.

2008

Harald zur Hausen; Françoise
Barré-Sinoussi;
Luc Montagnier
Voor het ontdekken van de rol van
het papiloma virus
bij ontstaan van
cervixkanker

2009

2010

Elizabeth Blackburn; Carol W.
Greider; Jack W.
Szostak
Voor de ontdekking
dat het enzym telomerase de telomeren beschermd.
Robert G. Edwards
Voor de ontwikkeling van in vitro
fertilisatie.

GLV Idun

2011
Bruce Beutler;
Jules A. Hoffmann; Ralph M.
Steinman
Beutler en Hoffmann voor de
ontdekking van de
activering van het
aangeboren imuunsysteem. Steinman
voor de ontdekking van de rol van
dendritische cellen
bij de verworven
immuniteit.
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2012

2013

2014

James E. Rothman; Randy W.
Schekman; Thomas C. Südhof
Voor hun werk aan
vesikel transport
John B. Gurdon;
Shinya Yamanaka
Voor de ontdekking
dat een volwassen
cel kan worden
omgezet tot een
stamcel (iPS).

John O’Keefe;
May-Britt Moser;
Edvard Moser
Voor de ontdekking
van gespecialiseerde netwerken in het
brein voor geheugen en cognitie.

2015
William C.
Campbell; Satoshi Ōmura; Tu
Youyou
Voor het ontwikkelen van medicatie
tegen micro-organismen
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10 jaar vloeibare pleisters
Lustrum van een praktische uitvinding
In 2015 worden niet alleen lustra gevierd van wereldberoemde en revolutionaire ontwikkelingen in de wetenschap.
Ook kleine, maar zeer praktische, ontdekkingen krijgen de eer
die ze verdienen. Zoals de vloeibare pleisters. Eigenlijk iets wat
hedendaags vaak gebruikt wordt, maar waarvan veel mensen
niets afweten.
Logisch is dus dat wetenschappers in 2005 een gat in de
lucht sprongen toen bleek dat hun vloeibare pleisters een daverend succes waren en functioneler waren dan ze ooit hadden
kunnen voorzien. Wat is er schuilgegaan achter het succes van
deze pleisters? Wat zijn de voordelen ervan, en hoe belangrijk
is de ontwikkeling van deze vaak vergeten ontdekking?
De ontwikkeling
Het bedrijf dat deze vloeibare pleisters heeft ontwikkeld
is Beiersdorf. Ondergebracht onder hun merk Hansaplast
waren zij de eersten die deze vorm van bepleistering hadden
ontwikkeld.
Hansaplast is in Europa al ruim 90 jaar een begrip op het
gebied van wondverzorging. Het was ook geen verrassing dat zij
kwamen met innovatie ideeën. Hun vloeibare pleister bestond
uit de stof methyl-2-cyanoacrylaat, een stof die ook aanwezig is
in secondelijm. De essentie van deze vloeibare stof is dat het stolt
als het in aanraking komt met water. Hierbij polymeriseert de
acrylaat, waardoor er een harde stof overblijft. In de vloeibare
pleister wordt dit gebruikt als een dun laagje dat op de wond
wordt gespoten en binnen seconden uithardt, waardoor er
ondoordringbare laag op de wond wordt gevormd.

Door Lars de Ridder

Verder is ook de levensduur van deze pleisters onderzocht.
Hieruit bleek dat vloeibare pleisters gemiddeld zes dagen blijven
zitten. In vergelijking, normale pleisters blijven slechts anderhalve dag zitten. Door deze langere draagtijd blijft de wond dus
ook langer beschermd.
Injecteerbare pleister
Maar het succes van de vloeibare pleister blijft niet slechts
oppervlakkig. Aan de Universiteit van Twente wordt namelijk
onderzoek gedaan aan een vloeibare pleister die ingespoten
wordt. Dit wordt gedaan in het kader van de behandeling van
artrose.
Artrose is een ziekte waarbij kraakbeen rond gewrichten
beschadigd raakt. Dit heeft tot gevolg dat bewegen pijnlijk wordt
en minder makkelijk gaat. Artrose is een ziekte die ongeveer
dertig procent van de bevolking zal treffen, vooral op oudere
leeftijd. Het is dus typisch een ouderdomsziekte. Maar niet
alleen ouderen kunnen er last van krijgen. Ook sportblessures
kunnen beschadigingen van kraakbeen in de hand werken.

De werking
De vloeibare pleister is verkrijgbaar in een spuitbus of in
het geval van de Liquid Protect van Hansaplast in een plastic
omhulsel, waardoor het spul op de wond valt te smeren.
Nadat de vloeistof in een kleine hoeveelheid op de wond
is aangebracht zal het binnen twee minuten uitharden. Vanaf
dat moment is de wond gescheiden van de buitenwereld. Dat
houdt in dat er geen vuil, bacteriën of andere stoffen bij kunnen
komen. Logischerwijs zullen wonden hierdoor dus afgeschermd
worden voor ziektekiemen.
Voordelen van vloeibare pleisters
Niet alleen zorgen vloeibare pleisters ervoor dat de wond
wordt afgeschermd van de buitenwereld, ook brengt het andere voordelen met zich mee. Ten eerste zorgen zij voor een
bevorderde korstvorming, ruim 30 procent meer in vergelijking
tot normale pleisters. Dit komt doordat de bacteriën die zich
nog onder de pleister bevonden niet verder kunnen groeien.
Er ontstaat dus een groeistop van de bacteriën. Dit is gunstig,
omdat wonden hierdoor sneller genezen.
Onderzoekers van de universiteit van Miami hebben onderzoek gedaan naar de werking van deze pleisters. Hiervoor
hebben ze acht varkens gebruikt. Varkenshuid is vergelijkbaar
met dat van mensen. Het helingsproces correspondeert dus
goed met dat van mensen. Bij deze varkens hadden zij ondiepe
sneeën aangebracht, van 0,3 millimeter diep. Hierbij waren de
varkens plaatselijk verdoofd.
Deze verwondingen werden behandeld met zowel normale
pleisters als de vloeibare variant. Het helingsproces werd bijgehouden. Na dit onderzoek konden zij concluderen dat tweederde
deel van de wonden behandeld met de vloeibare variant binnen
vijf dagen genezen was. In het geval van normale pleisters betrof
dat eenderde tot eenvijfde deel. Vloeibare pleisters zorgden er
dus voor dat wonden sneller geneesden.
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Afbeelding 1: Artrose in gewricht

Zeker met de vergrijzing van de samenleving in het oog is
een goede behandeling van artrose gewenst. Tot nu toe werd
er alleen gedaan aan pijnbestrijding, maar nu komt de behandeling van de oorzaak ook op gang. Marcel Karperien van
de Universiteit van Twente heeft hiervoor vloeibare pleisters
aangesproken. Deze heeft hij omgevormd tot een vloeistof die
ingespoten wordt in gewrichten en hier stolt. Hierin zitten
stamcellen en kraakbeencellen van de patiënt zelf. Het resultaat
is dat het kraakbeen van de gewrichten omhuld wordt door een
beschermingsmantel en hierdoor de kans krijgt om te herstellen. Een van de principes van deze behandeling is het vermogen
van het lichaam om zelf kraakbeen te reproduceren. Iets dat
volgens velen niet mogelijk was, maar wat door Karperien zelf
stellig werd ontkend.
Het kraakbeen zal hierdoor dus herstellen en weer de schokdemping bieden die het eens had. Hierna zal de geïnjecteerde
pleister door het lichaam zelf worden afgebroken. Door deze
behandeling zullen mensen die lijden aan artrose dus minder
snel een kunstgewricht nodig hebben, die vaak met ingrijpende
operaties worden ingebracht.
Dit onderzoekt lijkt voorspoedig te verlopen. Het kraakbeen
herstelt prima en nieuwe ideeën en methodes lijken te ontstaan.
Zo wordt er al gewerkt aan een vloeibare pleister die geen lichaamscellen bevat, een die dus universeel toepasbaar is. Ook
wordt eraan gedacht om deze methode toe te passen op andere
organen. 10 jaar na zijn ontdekking heeft de vloeibare pleister
dus velen geholpen en nog meer geïnspireerd. Deze doeltreffende methode zal in de toekomst nog van zich laten horen.

GLV Idun

Bas en z’n beestjes
Kikker of pad?
Wrattige droge huid, korte achterpoten en voornamelijk
op het land: pad. Gladde huid, lange achterpoten en vaak in
het water: kikker. Voordat het genetische tijdperk was aangebroken gebruikten biologen deze kenmerken om de verwante
amfibieën uit elkaar te halen. Toen ze echter genetica gingen
gebruiken bleek de geelbuikvuurpad met zijn wrattige huid
toch echt bij kikkers te horen, helaas is de naam nooit veranderd. Om dit misverstand recht te zetten zal Bas en zijn beestjes dit keer over twee diersoorten gaan: de kikker en de pad.
Padden en kikkers behoren tot de orde kikkerachtigen
(anura) die met 6520 soorten maar liefst 88% van de amfibieën beslaat. Misschien wel het meest opmerkelijke is dat er
geen enkel kenmerk is dat alle padden van alle kikkers scheidt.
Er zijn altijd uitzonderingen: bijvoorbeeld de geelbuikvuurpad
die met zijn wrattige huid en korte achterpoten bijna zijn hele
leven in het water doorbrengt. Een verschil dat voor de meeste
kikkers en padden geldt, is dat padden een orgaan van Bidder
hebben. Dit vermoedelijk rudimentair orgaan kan veranderen
in een werkende baarmoeder en eileiders als een mannetjespad
gecastreerd wordt. Echter is dit alleen gezien in een lab en is er
in het wild nog nooit een gecastreerde man-vrouwpad waargenomen.

Door Bas van Boekholt
De volgende alinea gaat over
de ontploffende padden van Hamburg. Ja, je leest het goed. In
2005 gebeurde er iets vreemds in een meer vlakbij Hamburg.
De padden die daar leefden kwamen schreeuwend het water
uitgelopen en ontploften vervolgens. Eerst werd gedacht dat er
sprake was van een bacterie of virus. Toen dat niet waar bleek
schakelden ze scheikundigen in om het water te controleren. Het
water was schoon en immers de salamanders en vissen die er
leefden hadden nergens last van. Vervolgens werd uiteindelijk
de bioloog Frank Mutschmann erbij gehaald, die het na een
dag al opgelost had. Wat bleek: de kraaien in de buurt hadden
geleerd om met een duikvlucht de lever van een pad te jatten.
Dit zette een verdedigingsmechanisme in actie waarbij een pad
zich oppompt om groter te lijken. Door het gat in het lichaam
ontstond er te weinig tegendruk in de longen waardoor de pad
niet kon stoppen met oppompen totdat hij ontploft en daarbij
al zijn ingewanden door het gat naar buiten perst.
Moraal van dit stuk: de volgende keer als je een amfibie vol
met wratten ziet, stop hem dan niet gelijk in het hokje pad maar
geef hem een kus. Wie weet is het een kikker en verandert hij
in de prins van je dromen.

Nu we het belangrijkste misverstand uit de wereld hebben geholpen wordt het tijd om de extreme uitzonderingen te
belichten. Zo zijn er 11 soorten kikkers (astylosternus) die in
Kameroen leven die een wel erg speciaal verdedigingsmechanisme hebben ontwikkeld. In geval van nood kunnen ze hun
eigen vingerkootjes breken en het bot naar buiten steken waardoor de voorpoten veranderen in gevaarlijke klauwen. Precies
zoals Wolverine doet in de filmfranchise: X-men. Daarnaast
kunnen ze net als Wolverine de huid en botten weer helen als
het gevaar over is. Deze regeneratie is uniek voor deze soorten
en men is er nog niet achter hoe ze dit precies doen. Om het
plaatje compleet te maken
hebben ze ook nog haarachtige uitstekels aan de zijkant
van hun lichaam die met een
beetje fantasie prima voor
de bakkebaarden van Hugh
Jackman kunnen doorgaan.

GLV Idun
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Lifeline door de jaren heen
Een terugblik met een aantal oud-voorzitters

Jaargang 4, uitgave 3
Mei 2010

Jaargang 4, uitgave 2
Februari 2010

Jaargang 4, uitgave 1
November 2009

Uitgave 20, Jaargang 4

lifeline lifeline

Jaargang 5, uitgave

INNOVATIE

Editie maart-april 2007

DOOD

Editie mei-juni 2007

Domesticatie

1

1
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Want nieuw is altijd beter (!)

Duurzaamheid
en Milieu

Interview architect Grasborg

Van wieg tot graf?

GLV Idun

GLV Idun
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maar ook: Twee nieuwe Alumni aan het woord
Interview met Arnold Driessen
Dawkins’ five bridges
Alles over fossielen

Lifeline 29 Jaargang 7 editie 1

LIFELINE 26 , Jaargang 6, Editie 2

Jaargang x, uitgave x

Jaargang 5, uitgave 3

jaargang 4 editie 28

Na-apen in de natuur?
GLV Idun

Lees meer over:
Biomimicry
Spiegelneuronen
Lyrebird
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Maar ook:
Rondleiding op het oude BC.
De Koffietest, de lekkerste filterkoffie?
Linked-In, does it link?

De Lifeline in 2006-2007 – door Niek van Wietmarschen & Sven Jurgens

2012

Dat ze ons nog gevonden hebben… Jongens van het eerste uur. Eerst in de redactie van Melior Vita (zoek maar op), en toen bij
Idun met überbiologen Annechien, Menno en Tim. Voordat de Lifeline bestond waren er namelijk de Melior Message en de Reiger.
Twee simpele blaadjes met, laten we eerlijk zijn, nogal saaie namen. Daar moest verandering in komen!
Gelukkig hadden we toen al heel veel creatief talent in de redactie en kwamen we na een brainstormsessie met geweldige opties
als Appèl (denk CDA), Spectrum (geen idee waar dat op sloeg), Fiber, Abstract, Biografie en Copyleft (wederom een hoogstaande
woordgrap). Dat het blaadje nog tien jaar heeft volgehouden mag een wonder heten. Gelukkig kwam Sven nog net op tijd met een
enigszins acceptabele naam en waren we het unaniem eens over de naam Lifeline. Onze volgende overwinning behaalden we toen
we het bestuur ervan wisten te overtuigen ons carte blanche te geven. We besloten direct de Lifeline volledig in kleur en met extra
‘inhoud’ uit te geven. Ook werden vergaderingen in het vervolg gegeven in restaurant Muller. Bonnetjes zijn op te vragen bij het
bestuur.
Maar wat maakte het zo leuk bij de redactie? Waren het de ellenlange vergaderingen over punten en komma’s? Het achter
mensen aan zeuren om kopij? Dodelijke deadlines? Een wispelturig bestuur? Neen. Geen van dat alles. Het was de liefde voor de
journalistiek. De wens om bij te dragen aan de algemene ontwikkeling van onze lezers en het echte Idungevoel. Volgens ons is dat
nog best wel gelukt… Graag gedaan!

Jaargang 2, uitgave 2
December 2007

Jaargang 2, uitgave 1
Oktober 2007

Jaargang 2, uitgave 3
Maart 2008

Nieuwe doorbraken,
nzichten en onderzoeken
GLV Idun

GLV Idun

Jaargang 2, uitgave 5
Juli 2008

Islomania
Eilandtheorie, eilandevolutie, eilandmaatschappij;
van alles over eilanden
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Jaargang 3, uitgave 2
Januari 2008

Jaargang 3, uitgave 1
November 2008
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Jaargang 3, uitgave 4
Mei 2009

Jaargang 3, uitgave 3
Maart/April 2009
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De review werd geïntroduceerd dit jaar en na de aftrap van het academisch jaar bleek filterkoffie een uitermate geschikte kandidaat voor deze test om ons vakantiegevoel in te ruilen
voor een concentratiemodus. Na deze review kreeg het begrip ‘met mate’ een nieuwe betekenis
voor de meesten van ons, want het uptempo koffieleuten om vervolgens over vijf verschillende
merken een beoordeling te geven resulteerde in beverige handjes, misselijkheid en hier en daar
overactievelingen. Gezellig was het wel én we wisten dat we nooit meer Albert Heijn huismerk
moesten drinken maar vooral Kanis en Gunnik.
Dit jaar bereikte het percentage vrouwen in de commissie een recordhoogte. De opgedane
kennis over koffie werd tijdens vergaderingen dan ook niet geïmplementeerd, thee was vele
malen populairder onder ons. Als ik hier op terugkijk heb ik echt medelijden met de mannen
die toekeken hoe wij sloten thee wegdronken – soms met meerdere theepotten. Een ander
initiatief van dit jaar was het nieuwjaarsdiner waar het fanatieke theedrinken werd vervangen
door wijn en bier. Later volgde nog een proeverij van witbier voor de review – waarschijnlijk
was dit het omslagpunt van de theegekte, want ik besef opeens dat ik tijdens vergaderingen
van het afgelopen jaar wel bier dronk en nauwelijks thee…
Tot slot ga ik terug naar het beginonderwerp ‘koffie’. We raadpleegden de almanak, sloten
doorgewinterde Idunaren uit van deelname en fietsten met een lekkere koekjes en een lijstje
medestudenten door Groningen om bij iemand spontaan langs te gaan voor de rubriek ‘Op de koffie’. Dit was heerlijk ongemakkelijk, want natuurlijk hadden we nooit een idee of de juiste persoon open deed. Tot we op een dag van iemand in de deuropening
vernamen dat zijn biologie studerende huisgenoot niet thuis was, maar hijzelf óók biologie studeerde. Nietsvermoedend werd hij
vanaf dat moment gebombardeerd tot koffiekandidaat. Gelukkig sloeg de sfeer van ongemakkelijk altijd om naar gezellig en is
desbetreffende persoon – Bas van Boekholt – uiteindelijk zelf Lifeliner geworden!

Reportage:
De verfraaiing van een
fietsenkelder

Coverstory:
Parasieten,
vooral vervelend of toch nuttig?

Intelligentie en gedrag:
Product van genen of
omgeving?

GLV Idun

De Lifeline in 2012-2013 – door Anouk Baars

Coverstory:
Nature vs Nurture

Hoe realistisch wordt de
belofte van stamcellen?

Het begin van het einde ?

1

1
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Jaargang 2, uitgave 4
Mei 2008

Coverstory:
In Morpheus’ armen
een diepere kijk op slaap
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Zintuigen

Jaargang 3, uitgave 5
Juli 2009

Lifeline 31 Jaargang 7 Editie 3

Lifeline 30 Jaargang 7 Editie 2

Lifeline 34/ jaargang 8/ nummer 2
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oKt!
Kap

Lifeline 32, jaargang 7, nummer 4

Lifeline 33/ jaargang 8/ nummer 1

Here comes the sun!

All you need
is

Verbeter de mens!?
Human enhancement: waar
ligt de grens?
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Alles wat je nooit wilde weten over de liefde
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HERSEN
KRONKELS
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Seychellen

Onderzoek naar

chemotaxis
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Het onbekende

Onbewuste processen • Onbekende deeltjes • Emergentie•
De chocoladereep test! • Oudheid op Malta • Interview met
Bart Verkerke• en de Barreleye vis •

Onderzoek op de

1

1

Het onbekende

Met onder andere:

Inzicht in

Hallucineren
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Onbewuste processen • Onbekende deeltjes • Emergentie•
SpinnenwebbenDe chocoladereep test! • Oudheid op Malta
• Interview met Bart Verkerke• en de BarX Regenerative Medicine X Eenreleye vis •
beetje Kapot? X De allesverniFragmentatie
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de nieuwe rubiek: ‘How it works!’
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De Lifeline in 2013-2014 – door Lotte ‘t Hoen
Als schrijven zeg maar echt jouw ding is

Even voorstellen...

Een leeg blad. Een leeg blad dat uitnodigt tot het schrijven van iets. Het schrijven van iets
door iemand. Wanneer je meerdere van deze lege bladen samenvoegt, krijg je een Lifeline vol
met zulke lege bladen. Lege bladen die uitnodigen tot het schrijven van iets. Het schrijven van
iets door een groep van Biologie- en Life Science & Technology studenten die één gezamenlijke
passie hebben. Een passie voor schrijven. Het liefst over onderwerpen die gerelateerd zijn aan
hun opleidingsthema. Een lege studentenkamer. Een lege kamer die uitnodigt tot het samenkomen van studenten. Wanneer je deze studenten samenbrengt, krijg je een studentenkamer
vol met creatieve input. Creatieve input voor het opvullen van de eerder nog lege bladen. Deze
lege bladen en studentenkamers worden nu al 10 jaar opgevuld. Een lege trein. Een lege trein
die uitnodigt tot het vervoeren van mensen. Een groep mensen die op weg is naar Leeuwarden.
Waarom Leeuwarden of all places? Alleen maar om het tofste commissieweekend met de redactiecommissie te laten plaatsvinden. Genieten van de tijd waarin ik onderdeel was van het vullen
van deze leegtes, wat ik altijd met veel plezier deed. Ik kan er zogezegd mijn ei in kwijt. Maar
nog belangrijker: de commissie bracht een hoop gezelligheid! Op naar de komende 10 jaar!

Lifeline 35/ jaargang 8/ nummer 3

Communicatie

Eric Sietsema

Lifeline 36, jaargang 8, nummer 4

Contrast

Lifeline 37 - jaargang 9 - nummer 1

Lifeline 38 - jaargang 9 - nummer 2

Hallo lezers! Mijn naam is Eric Sietsema en ik ben vierdejaars student met als major Biomedische Wetenschappen. Ik ben opgegroeid in een schattig oud Gronings dorp genaamd Spijk. Als
echte Groninger voelde ik mij dus al aardig thuis in deze stad toen ik hier vier jaar geleden kwam
wonen. Ik kom uit een gezin van vijf kinderen, waarvan ik de middelste ben. Vanaf mijn derde
levensjaar is bij mij diabetes type 1 gediagnostiseerd. Hierdoor moet ik goed opletten met wat ik
eet en drink, maar gelukkig valt hier heel goed mee te leven. Diabetes heeft mijn studiekeuze bepaald, waar ik na uitloting van geneeskunde toch biologie ben gaan studeren! Aangezien ik al drie
jaar als baarouder optreed, leek het mij goed om ook maar eens officieel actief te worden binnen
de vereniging GLV Idun. Lifeline leek mij hierbinnen erg leuk, omdat wij als wetenschappers later
ook te maken krijgen met het schrijven van artikelen. Ook het werken met programma’s als Adobe
InDesign is iets waar ik graag mee wil leren werken. Ik hoop dat we er samen een gezellig jaar van
gaan maken en wil jullie verrassen met een paar leuk geschreven artikelen!

Meiske Pieters

Stimulatie
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Hoi Lifelinelezer! Aangenaam kennis te maken, mijn naam is Meiske Pieters. Ik ben eerstejaarsstudent biologie. Voordat ik naar het hoge noorden kwam woonde ik samen met mijn ouders
en broer in Zwolle en ja, echt de stad Zwolle, niet uit de omgeving. Dit wordt mij namelijk op
de een of andere manier vaak gevraagd. In eerste instantie wou ik biomedische wetenschappen
studeren maar na een tijdje ging ik twijfelen en wou ik een studie doen die iets breder zou zijn. Zo
kwam ik in Groningen terecht! Ik ben heel blij met deze keuze, want ik vind Groningen een hele
gezellige studentenstad. Ik heb het erg naar mijn zin hier, samen met mijn huisgenoten dichtbij
Boterdiep. Eigenlijk was ik niet van plan om in mijn eerste jaar al bij een commissie te gaan,
maar na een beetje rondneuzen kwam ik toch heel veel leuke dingen tegen. Zoals PaparazCie
en Idiomotor, maar uiteindelijk koos ik voor de Lifeline, omdat ik schrijven altijd al leuk heb
gevonden en dit misschien ook wil combineren met mijn major Gedrag en Neurowetenschappen in de vorm van wetenschapsjournalistiek. Mijn functie binnen de commissie zal vooral
bestaan uit het schrijven van artikelen. Hoewel het mij ook leuk lijkt om me bezig te houden
met de lay-out. Naast schrijven vind ik bakken ook heel erg leuk om te doen! Ondanks dat het
niet altijd goed uitpakt maak ik er meestal wel wat lekkers van. Jullie hebben mij nu een beetje
leren kennen en ik hoop dat ik jullie in de toekomst kan verblijden met stukjes in de Lifeline!

De nacht

20-10-2014 15:48:18
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De Lifeline in 2014-2015 – door Sharon Ottens
Dacht ik eindelijk af te zijn van het verplicht moeten schrijven van voorzitterstukjes voor de
Lifeline, komt er een speciale lustrumeditie langs. Daar sta je dan alsnog met je foto groot in het
tijdschrift. Veel van jullie zullen mij waarschijnlijk nog kennen van vorig jaar, aangezien ik in
2014/2015 voorzitter was van dit mooie verenigingsblad. Een jaar waarin veel creatieve leden
ons verlieten, maar we het naar mijn idee ontzettend goed hebben opgevangen met nieuwe
leden. Een frisse wind in de commissie zorgt natuurlijk ook voor vernieuwingen, zoals het
opschonen van oude en het toevoegen van nieuwe rubrieken. ‘Bas en z’n beestjes’ bijvoorbeeld
heeft nog lang geen
lustrum, net zoals de ‘MuziekRubriek’. Maar ach,
binnen de Lifeline
is het zo’n eenheid
dat natuurlijk ook
zij het feestje mee
Lifeline 39 - jaargang 9 - nummer 3
mogen vieren. De
Lifeline 40 - jaargang 9 - nummer 4
review is wel al een
onderdeel dat al
jaren bestaat, en is voor mij ook wel kenmerkend geweest
voor de gezelligheid van de vergaderingen. Met z’n allen
een avondje eten (en drinken) en elkaar uitlachen om
de met-mond-half-openfoto’s, ontzettend gezellig zoals
je zult begrijpen. Ook het schrijven en creatief bezig zijn
met de vormgeving heb ik altijd erg leuk gevonden om te
doen en het is dan ook niet voor niets dat ik nog steeds
actief ben binnen de commissie als auteur en lay-outer.

Lentekriebels
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Ylva Emst
Hallo iedereen, mijn naam is Ylva Ernst, ik ben 18 jaar oud en een echte Groninger, geboren
en getogen. Als een van de velen begin ik dit jaar aan mijn eerste jaar biologie. Ik vind het ontzettend leuk om aan de Lifeline mee te mogen helpen, en ga ik vooral meewerken aan de lay-out.
Eerlijk gezegd ben ik niet de meest actieve persoon in de wereld en besteed ik veel tijd achter mijn
vertrouwde computer, waar ik graag series en films achter kijk en af en toe wat luchthartig game.
Momenteel zit ik op boogschieten, waar ik het harstikke naar mijn zin heb en het me af en toe
lukt om in de roos te schieten. Het is moeilijker dan wat men denkt! Daarnaast teken ik graag, en
zijn mijn aantekeningen hiervan de dupe, die als gevolg helemaal vol gekladderd staan met vlugge
krabbels. Verder luister ik graag naar muziek. Vaak zal je me hierdoor ook aantreffen met mijn
oortjes in. Tot nu toe is het mijn bedoeling om microbioloog te worden, maar er staan nog zo veel
deuren voor me open dat ik onmogelijk een definitief pad aan durf te houden. Toch denk ik wel dat
mijn interesses vooral bij biomedische wetenschappen en gedrag en neurowetenschappen liggen.
Maar als ik een ding zeker weet is dat ik het hier ontzettend naar mijn zin ga hebben, al terwijl
mijn steentje bij te dragen aan de Lifeline.
GLV Idun
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Tien, ik heb het wel gezien!

10 jaar Lifeline reviews

Door Jorrit Waslander
Op de ochtend van je tiende verjaardag wordt iedereen helemaal hyper wakker. Wat voor cadeautjes zal ik krijgen? Wat
gaan we allemaal doen op het feestje? Het gaat natuurlijk om
een fantastische dag vol feestelijk plezier. Maar ook een ander
ding is erg belangrijk. Naast een leuke dag moet je er ook nog
goed uitzien, het is zien en gezien worden op die leeftijd. Dus
je staat met je beste look te shinen op je feestje en je moet naar
buiten, wat is er dan het ergste wat er kan overkomen? Juist,
je valt van het trapje, in de modder. Om dit te voorkomen hebben we een eigenschap ontwikkeld: diepte zien. Hoewel je zou
verwachten dat dit een redelijk basic idee is, een 3D-beeld vormen van de wereld, zijn er in het dierenrijk veel verschillende
manieren, elk met z’n voor- en nadelen.
Het is eigenlijk helemaal niet zo logisch dat wij, en vele
andere dieren, diepte kunnen zien. Alle input die we krijgen is
namelijk twee dimensionaal. De retina in je oog is een stukje
weefsel waar een paar fotonen opkomen wat resulteert in een
twee dimensionaal beeld, ongeveer net zoals een (ouderwetse)
televisie. Maar hoe ontstaat dan diepte? Dit is iets wat de hersenen construeren. Diepte in je waarnemingen ontstaat doordat de hersenen verschillende aanwijzingen kunnen koppelen
aan iets wat diepte aangeeft. Er zijn heel veel verschillende
aanwijzingen die tot diepte kunnen leiden. Ten eerste heb je
aanwijzingen die je ook met een oog kan zien (monoculair),
bijvoorbeeld grootte van objecten, beweging van objecten
voor of achter objecten langs, zelf bewegen om verschillende
perspectieven te krijgen en licht-donker contrast. Toch zijn

‘‘Het is eigenlijk helemaal niet zo logisch dat
wij, en vele andere dieren, diepte kunnen zien.’’
monoculaire aanwijzingen niet perfect in het vormen van een
dieptebeeld. Gelukkig zijn mensen geen cyclopen; we hebben
twee ogen. Doordat je dan automatisch twee perspectieven
krijgt, uit beide oog een, kan je door deze te vergelijken schatten hoe ver weg iets is. Twee ogen op hetzelfde object zijn dus
heel handig om diepte te zien.

Toch is er in het dierenrijk
een soort evolutionaire
trade-off gaande over
de posities van de
ogen.
Sommige
dieren
hebben
hun ogen naast
elkaar, naar voren
kijkend, en andere
diersoorten
hebben de ogen
meer lateraal, naar
de zijkant kijkend.
Als de ogen naast
elkaar staan, kan een
dier erg goed diepte
zien. Het nadeel is echter
dat een dier alleen naar voren
kan kijken en geen idee heeft wat er
om
hem
heen gebeurt. Vaak hebben dan ook predators de ogen aan de
voorkant, zodat ze goed kunnen inschatten waar hun prooi
zich bevindt. Ook voor apen die in bomen leven is het handig
om diepte te kunnen zien, zodat ze makkelijk van tak naar
tak kunnen slingeren. Voor prooien is het juist belangrijker
om zoveel mogelijk te zien, dan maar ten koste van een beetje
diepte perceptie. Hun ogen staan echt aan de zijkant van hun
hoofd en zo kunnen ze vaak bijna 360 graden om zich heen
zien, of er een predator aankomt.
Het lijkt er dus op dat mensen of predators waren, of hun
inschattingsvermogen voor diepte te danken hebben aan
het feit dat we afstammen van rondslingerende apen. In dat
opzicht is Tarzan wel een goed voorbeeld van een evolutionaire
link, als je kijkt naar diepteperceptie. Het wonderbaarlijke van
diepte zien, is dat het zo automatisch gebeurt, je construeert
het automatisch in je hoofd. Je hoeft niet zoals een duif de
hele tijd je met je hoofd te ‘headbangen’ om van perspectief
te wisselen. Het is ook een speeltje van artiesten om jou
voor de gek te houden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken
aan goochelaars die het dan ‘optische illusie’ noemen. Of
wat dacht je van filmmakers die op het twee dimensionale
scherm al er van alles aan
doen om diepte in een film te
krijgen, maar tegenwoordig
moet je nog meer overtuigd
worden door een brilletje op
te zetten waardoor je een nog
levendiger beeld krijgt van de
derde dimensie. Al met al is
het toch best fijn om diepte
te kunnen zien zonder er veel
moeite ervoor te doen, dat
scheelt heel wat (hilarische)
blunders en ongelukken.

Door Hennie Godthelp
In de 10 jaar dat Idun bestaat, zijn tot op heden al
41 Lifelines uitgegeven. Vanzelfsprekend zijn er dus ook
al vele onderwerpen onderworpen aan een review. Van
biologische producten tot restaurant Kult en van salon
schepijs tot brie. Hieronder zijn enkele van deze reviews
samengevat, om jullie eraan te herinneren wat er in het
verleden als goed werd bestempeld. Aan jullie de taak
om te onderzoeken of dit nu nog steeds klopt…

Lifeline 1 – juli/augustus 2006

In de allereerste Lifeline is een review te vinden in de vorm
van een sneak preview van de film Cars. De film ontving drie
glimmende F40’s uit een mogelijke vijf, omdat hij wel een
beetje vermaakt, maar geen moment overhaalt. Er zouden
prachtige animaties in de film zitten, maar het verhaal zou
nooit de middelmatigheid passeren.

Voor het eerst werd er een restaurant review gehouden
voor de Lifeline. Het idee was om studenten ideeën op te laten
doen voor een gezellig doch niet te duur avondje uit eten. Ditmaal werd De Grote Frederik getest. Het aanbod was toentertijd erg gevarieerd ondanks dat de menukaart niet uitgebreid
was. Het restaurant werd beoordeeld als een gezellig eetcafé
met degelijk maar niet uitzonderlijk eten tegen een gemiddelde prijs en de bediening was toen prima.

Lifeline 11 – November 2008

Zelfs computerspellen werden getest! Het spel Spore,
waarin je je eigen levende wezens kan ontwerpen en laten
evolueren van een eencellig organisme tot een ruimtereizend
ras, werd getest. Volgens te testers was er in het rechtlijnige
Spore meer sprake van intelligent design dan evolutie en spel.
Het spel zou niet gespeeld moeten worden als evolutiebioloog.
Speel het om krankzinnige wezens, gebouwen en voertuigen
te ontwerpen.

Lifeline 16 – november 2009

Restaurant Springs was ditmaal het slachtoffer van de
Lifeline-jury. De sfeer in het restaurant werd bestempeld als
absoluut goed, en het uitzicht op de Grote Markt was fraai.
Er moesten echter wel twintig trappen worden beklommen
voordat je aan kwam in het restaurant. Er moest echter niks
verwacht worden wat je eigen moeder waarschijnlijk niet beter klaar kan maken.

Eetcafe Kaap Noord werd aan de immer scherpe restaurantreviewers blootgesteld. Het restaurant was gezellig ingericht. De voorgerechten bestonden uit enorme porties en men
was overwegend content met de hoofdgerechten. Kaap Noord
werd met name aangeraden voor de toetjes. Het eindoordeel
was een 7.5, want het eten was goed en betaalbaar.

GLV Idun

In 2011 werd er gesmuld bij het gemoedelijke restaurant
Het Zwarte Schaap. Voor ieder was er toentertijd wat wils, de
kaart was uitgebreid en er was een goed gevarieerd bierassortiment. De locatie dicht bij het centrum werd goed bevonden
evenals de vriendelijke bediening en de schone toiletten. Het
eten viel in de smaak en het restaurant werd goed beoordeeld.

Lifeline 29 – herfst 2012

Filterkoffie! De conclusie was dat voor een klein prijsje de
Markus Rood een aanrader was en voor de kwaliteitsfreak met
geld was de AH Perla de aangewezen keuze. De dure Douwe
Egberts Aroma Excellent werd met grote verbazing beoordeelt
met een magere 5,5. Duur was dus blijkbaar niet altijd beter,
en de merknaam DE gaf geen garantie voor kwaliteit en smaak.

Lifeline 6 – oktober 2007

Lifeline 18- mei 2010

14

Lifeline 24 – zomer 2011

GLV Idun

Lifeline 32 – zomer 2013

Een belangrijke test: witbier. Hoegaarden werd de nummer 1 met en 7,3, Grolsch witbier een goede tweede met een
zoetig biertje en een 7,2. Franziskaner Weissbier was een dieptepunt en werd beoordeelt met slechts een 5,2. Het bier had
geen nasmaak en proefde ijzerachtig.

Lifeline 36 – lente 2014

Vierkante dozen gevuld met mozzarella pizza’s werden
verzameld uit de vriesvakken van diverse supermarkten. Uit
de test kwam geen eenduidige winnaar, de Dr. Oetker Ristorante won met een 7,6, maar er was een minimaal verschil met
die van Wagner en het AH huismerk.

Lifeline 39 – 2015

De AH basic kruidenboter was de smeuïge winnaar van
de kruidenbotertest. Deze kruidenboter werd bestempeld als
romig, kruidig en vol van smaak. Ook die van de Jumbo werd
goed beoordeeld. Die van AH eigen merk kon beter in het
schap blijven staan, opmerkingen als ‘zoals kattenpis ruikt,
smaakt dit’ en ‘chemisch’ werden toegeschreven aan deze
kruidenboter.

Mocht je
naar aanleiding van al deze
reviews nog suggesties hebben
voor reviews in de aankomende Lifelines, aarzel dan niet om je ideeën in te
sturen naar

redactie@idun.nl!
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H O E W O LV E N YE L L O W S T O N E V E R A N D E R D E N
Door Aline Joustra

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd de
grijze wolf in Yellowstone National Park bijna volledig uitgeroeid door toeristen en bosbeheer. Omdat
wolven toentertijd als een gevaar werden gezien, was
iedereen vrij om op ze te jagen. Na de verdwijning van
de wolven begon de wapitipopulatie sterk toe te nemen
en verslechterden de condities in het natuurreservaat.
De wapiti, een grote Noord-Amerikaanse hertensoort,
konden ongestoord grazen en verspreidden zich over
heel Yellowstone. Door overbegrazing verdween veel
vegetatie en werden andere soorten verdrongen. Enkele wetenschappers die het park in 1933 bezochten
noemden de situatie betreurenswaardig. Er moest dus
iets veranderen.

Tegen 1960 was de mening over wolven over het algemeen
veranderd. Men had veel meer kennis over ecosystemen en de
plaats van predatoren in die ecosystemen, en was niet meer bang
voor wolven. Toch dacht men in de jaren tachtig dat het herintroduceren van wolven niet heel erg veel impact zou hebben op de
populatie wapiti, bizons of herten. Maar in de jaren negentig werd
het project toch gestart, nadat de U.S. Fish and Wildlife Service
gevraagd was een plan op te stellen om de grijze wolf opnieuw in
delen van de V.S. uit de zetten. De wolven kregen radiohalsbanden
en werden in 1995 uitgezet in Yellowstone.
De veertien wolven waren uit verschillende roedels in Canada
gehaald en werden in drie omheinde acclimatisatiegebieden
geplaatst –Crystal Creek, Rose Creek en Soda Butte Creek in
de Lamar Vallei in het Noordoosten van Yellowstone National
Park. Na drie maanden werden de gebieden geopend, en waren
de wolven vrij om door het park te zwerven.
Het jaar daarop werden nogmaals zeventien wolven in Canada
gevangen en naar Yellowstone gebracht. Men vond dat reproductie en overleving genoeg zou zijn om de populatie grijze wolven
in stand te houden en nog meer uitzettingen overbodig te maken.
Daarna groeide de populatie inderdaad. Van drie roedels
met in totaal 21 wolven in 1995, naar 95 wolven in tien roedels
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in 2013. Op het hoogste punt, in 2003, waren er 174 wolven in
Yellowstone.
In die achttien jaar hebben de Yellowstone wolven al behoorlijk wat bereikt. Wetenschappers hebben de ecologische impact
op het park sinds hun introductie bestudeerd en hebben wat
bijzondere ontdekkingen gedaan. Met de toename van de wolven
in Yellowstone National Park, nam de populatie van hun favoriete prooi, de wapiti, sterk af. Ze werden naar minder gunstige
leefomgevingen gedreven, waardoor de oorspronkelijke vegetatie
zich kon herstellen. De toenemende vegetatie trok vogels aan en
binnen de kortste keren waren er weer grote groepen zang- en
trekvogels in het park.
Doordat de wapiti elders moesten gaan grazen, kon het aantal
bomen langs de rivier weer groeien. Met name de terugkomst van
de wilg zorgde ervoor dat er weer bevers in Yellowstone konden
leven. Zij gebruiken wilgen namelijk om hun dammen te bouwen
en hebben de boom nodig om de winter te kunnen overleven.
De terugkomst van de bevers en de toenemende vegetatie
zorgde voor een verandering in de waterhuishouding. De bomen
en struiken langs de rivier hielden de aarde beter vast, waardoor
de oevers minder erodeerden en de rivier minder ging meanderen
(er kwamen minder grote bochten in de rivier). De beverdammen
creëerden poelen die niches vormden voor otters, muskusratten,
watervogels, vissen, reptielen en amfibieën.

?
!

Je kent het wel, je zit weer eens bij een
lustrumfeestje. Hier drink je een paar biertjes
en eet je een nachochipje met wat guacamole
(gemaakt van een avocado). Na een paar biertjes
komen er diepe gedachten tevoorschijn, zoals:
Hoezo is een Willy eigenlijk de koning van ons
land? Ben ik al te oud om met zijn dochter te
trouwen om zelf koning te worden? Of hoe komt het dat
die pit van een avocado zo groot is en wat moet je ermee?
Om die laatste vraag te kunnen beantwoorden moeten
we 10.000 jaar terug in de tijd. De tijd waarin megafauna
heerste over alle continenten. Een aantal voorbeelden
van megafauna zijn olifanten, elanden en leeuwen.
Hiernaast leefden er in die tijd nog uitgestorven soorten
zoals sabeltandkatten, mammoeten en de megatherium
(Latijns: groot beest). Deze megatherium, beter bekend
als de gigantische luiaard, leefde oorspronkelijk in ZuidAmerika. Dit grote beest kon zes meter hoog worden
en kon 3.800 kg zwaar worden. De soort komt net als
de hedendaagse luiaard uit de orde Pilosa. Wat ook uit
Amerika stamt, is de boomsoort avocado wat trouwens
in Azteekse taal Nahuatl letterlijk “teelbal” betekent. De
vruchten van deze soort, avocado’s dus, kunnen 2,3 kg
wegen en bestaan vooral uit onverzadigde vetten en water.
In het midden bevindt zich een grote pit, die niet door de
mens kan worden doorgeslikt. Voor een megatherium was
dat echter geen probleem. Die slikte de vrucht gewoon in
zijn geheel door, zoals wij met bessen doen. Dit zorgde
voor een goede verspreiding van de soort avocado’s over
de Amerikaanse continenten. Door dit fenomeen is een
avocadopit dus zo groot, maar wat wij met zo’n pit moeten
doen? Ik zou het niet weten.

Sommige wolven gingen na uitzetting op coyotes jagen, wat
leidde tot een drastische vermindering in de coyotepopulatie.
Dit leidde op zijn beurt weer tot een stijging in het aantal vossen
dat in Yellowstone leefde, aangezien de vossen vaak onderdrukt
werden door de coyotes. De coyotes moesten ook naar andere
leefgebieden trekken, waar ze meer op kleine knaagdieren en
vogels moesten jagen.
Ten slotte vormden de gedode prooien van de wolven een
voedselbron voor aasdieren als raven, veelvraten, Amerikaanse
zeearenden, steenarenden, gaaien, eksters, marters en coyotes.
Grizzly beren en zwarte beren aten ook van de prooien van de wolven, maar baatten ook bij de vernieuwde vegetatie en hun bessen.
Dus de Yellowstone wolven, hoewel ze in het begin maar met
weinig waren, vonden hun plek in het park. Ze wisten niet alleen
hun eigen roedels in stand te houden, maar gedijden in hun
nieuwe omgeving. Ze veranderden het ecosysteem van het park,
maar hadden ook indirect impact op de vorm van de rivier. En zo
veranderden wolven niet alleen de ecologische omstandigheden,
maar ook enkele fysisch geografische aspecten van Yellowstone
National Park.
GLV Idun

Wat te doen met een avocadopit?

Hoe werkt een kater?

?
!

Lustrum is natuurlijk een tijd waarin veel
gefeest wordt en daarbij hoort voor sommigen
ook veel drank. Bijna iedereen houdt wel van
een biertje op z’n tijd, maar niemand houdt
van de kater die de volgende ochtend de meest
volhardende feesters teistert.
Het is misschien een beetje
verrassend, maar wetenschappers weten nog steeds
niet precies waarom we nou
katers krijgen na een avondje
stevig drinken. Het is niet
helemaal duidelijk waarom
we nog effecten van de alcohol
voelen, nadat alle alcohol ons
systeem al heeft verlaten.
We voelen ons nog steeds
duizelig, misselijk en moe.
Bijna iedereen heeft wel last van hoofdpijn en extreme dorst. En
daar schuilt ook de meest voor de hand liggende oplossing: dorst.
Alcohol zorgt ervoor dat je uitdroogt, omdat het voor verhoogde
urineproductie zorgt (wie moet er nou niet naar de wc na een
aantal biertjes) en omdat je gedurende de avond waarschijnlijk
niet heel erg veel water drinkt.
Welke drankjes veroorzaken de ergste katers? Omdat alcohol
uiteindelijk de oorzaak is van een kater, zullen drankjes met
een hogere concentratie een ergere kater veroorzaken. Shots
afgewisseld met bier en wijn zijn bijvoorbeeld erg gevaarlijk.
Verder zorgen rode wijn, rum en whisky voor gemene katers,
terwijl bier, wodka en gin over het algemeen minder straffend zijn.
Hoe kan een kater voorkomen worden? De simpelste
oplossing zou zijn om gewoon niet te drinken, of in ieder geval niet
tot je erbij neervalt. Als dat echter geen optie voor je is, dan zijn
er wel dingen die je kunt doen om je kater te verzachten. Drink
niet op een lege maag, een volle maag zorgt ervoor dat je lichaam
alcohol minder snel absorbeert. Wissel je alcoholische drankjes af
met wat glazen water, om te voorkomen dat je uitdroogt. Zo heeft
ook iedere cultuur voedsel dat zou helpen tegen katers: garnalen
(Mexico), zure haring (Duitsland), zure pruimen (Japan), koffie
(VS), groene thee (China) en zo zijn er waarschijnlijk nog veel
meer. Het is echter niet bewezen dat deze ook daadwerkelijk
helpen. Vooralsnog is de beste oplossing volgens mij gewoon in
je bed blijven liggen en hopen dat het overgaat.

Heb je zelf nog een leuke vraag?
Mail hem naar redactie@idun.
nl en waarschijnlijk zie je hem,
beantwoord en al, terug in de
volgende Lifeline!
GLV Idun
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Gewoon Ad

Hoofdtransplantatie?
Door Frederike Menage

Omdat deze hele lustrumlifeline waarschijnlijk over
de afgelopen tien jaar zal gaan, leek het mij leuk om
juist te schrijven over een spraakmakend onderwerp
dat nog komen gaat. Mocht er in 2020/2021 dan nog
eens een lustrumeditie verschijnen, wordt hier vast over
gesproken als het meest spraakmakende of de grootste
misser in de afgelopen vijf jaar. In 2017 zal namelijk de
eerste menselijke hoofdtransplantatie plaats gaan vinden. Dit is in 1970 al eens eerder gedaan bij een aap
door neurochirurg Robert White. De aap functioneerde
goed, maar na negen dagen werd het hoofd afgestoten
door het immuunsysteem van het donorlichaam. Geen
blijvend succes dus.

Wie kent hem niet, dat mannetje met grijze haren
dat bij elk practicum rondloopt om te kijken of alles wel
goed gaat. Diegene die soms beter op de hoogte is van
wat er bij studenten speelt dan de gemiddelde studieadviseur, doordat hij persoonlijk geïnteresseerd is en
graag een praatje maakt. Welke richting je als biologie/
LST student binnen de RUG ook hebt gedaan, iedereen
heeft ongetwijfeld ooit een practicum gedaan dat door
hem is opgezet of gecoördineerd. Bijvoorbeeld het beroemde ratpracticum in het eerste jaar. Dit doet hij dit
jaar voor het laatst, in maart gaat Ad Nelemans, definitief met pensioen.

Het klinkt nogal verwarrend, een hoofdtransplantatie. Want hoort het lichaam nu bij het hoofd of
het hoofd bij het lichaam en ben je nog wel dezelfde persoon wanneer dit wordt verwisseld? Neurochirurg Sergio Canavero, lid
van de Turin Advanced Neuromodulation Group uit Italië, heeft zijn plannen echter al helemaal klaar. Binnen
twee jaar wil hij met een team van
Chinese chirurgen deze transplantatie uit gaan voeren, voor het eerst
bij een mens in de gehele geschiedenis.

Eigen studententijd
Vanuit zijn geboorteplaats Dordrecht verkaste Ad als
17-jarige voor de studie scheikunde naar Utrecht, waar
hij in 1983 promoveerde in de neurobiologie richting
aan het Hubrecht lab, een KNAW–instituut voor ontwikkelingsbiologie. Als student had hij (net als bijna alle
andere studenten destijds) lang haar en was natuurlijk
niet lid van een studentenvereniging, aangezien autoriteit en corporale instellingen zoveel mogelijk werden
vermeden in die tijd. Muziek daarentegen was onwijs
belangrijk, wat dan ook een belangrijke rol speelde in
zijn studententijd. Echt zelf musiceren deed hij niet,
maar concertjes bezoeken des te meer.
In 1985 kwam hij naar de RUG toe om eerst bij farmacologie van de medische faculteit actief te zijn, en
vervolgens via moleculaire farmacologie in 2009 actief
te worden binnen de biologie. Ondanks dat hij als biochemicus in Utrecht is opgeleid, heeft hij altijd al affiniteit met biologie en Groningen gehad. Als student heeft
hij veel moeite gedaan om een jaar in Groningen te kunnen studeren voor het vak biologische psychiatrie. Dat
hij nu, ruim 30 jaar later, in de Linnaeusborg werkt tussen biologen is dan ook niet heel verrassend.

4mijl
Een van de hobby’s van Ad is hardlopen. Hij heeft al een
paar keer de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum
gelopen, een mooie tocht, dicht bij zijn rustige woonplaats
Leens. Hij heeft nog nooit de 4mijl van Groningen gelopen:
‘Ik moest een keer op een zondag bij het biologisch centrum
in Haren zijn. Tot mijn grote verbazing was ik niet de enige
die daar moest zijn. Een enorme mensen massa stond opgesteld in sportkleding voor het biologisch centrum, klaar voor
de 4mijl. Op dat moment heb ik besloten nooit aan die loop
mee te gaan doen, veel te druk.’
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Kan gewoon!

Ratpracticum
Tijdens zes jaar practicum begeleiden gebeurt genoeg interessants: ‘Zo is het practicum rat op vrijdag vaak een interessant onderdeel. Het is niet zeldzaam dat een student denkt dat
het verstandig is om donderdagnacht tot in de late (of vroege)
uurtjes mee te pakken. Dat je door in een keer door te gaan
naast de geuren van de rat, zelf voor nog meer nare geuren
kan zorgen voor de medestudenten wordt dan vaak niet aan
gedacht. Ook dat de maag iets minder stabiel is in zo’n situatie
wordt helaas wel eens over het hoofd gezien..’
Het fenomeen bleke gezichten en flauwvallen hoort bij
anatomiepractica, maar wat veel mensen niet weten is dat
dit ook na een dobbelsessie kan gebeuren. De selectie welke
student moet presenteren uit een werkgroep wordt traditiegetrouw door Ad met een dobbelsteen bepaald. Het komt helaas
nog wel eens voor dat na zo’n dobbelsessie een ongelukkige
student met grote angst om te presenteren zich meldt. ‘Op
zo’n moment ben ik blij dat door zo’n dobbelsessie deze angst
bekend wordt bij de opleiding. Tegenwoordig moet iedereen
kunnen presenteren, dus is het goed dat een student hier tijdens de bachelor al aan gaat werken. Vandaar dat ik gewoon
blijf dobbelen. Plus, een random generator kost ook gewoon
meer tijd.’
Uit welk aspect van zijn baan hij de meeste voldoening
haalt is niet verrassend: ‘Doordat ik al een tijdje rondloop, ben
ik goed op de hoogte wat er waar speelt in de onderzoekswereld. Het geeft mij veel voldoening als ik door deze kennis en
connecties studenten kan helpen met bijvoorbeeld een mooie
onderzoekplek in het buitenland.’
Kortom, Ad is een handige spin in het web van de Linnaeusborg, die op de hoogte is van wat er gebeurt en studenten
graag helpt.

‘Voor de rest ben ik niet zo bijzonder geloof ik.’

GLV Idun

Tijdens de operatie wordt het
hoofd van Valery Spiridinov op een
nieuw (en hopelijk afgetraind) donorlichaam geplaatst. De transplantatie
wordt dan ook wel lichaamstransplantatie genoemd. Valery Spiridinov is een dertigjarige man uit Rusland met de ziekte van
Werdning-Hoffman. Dit is een erfelijke en zeldzame
spierziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg worden aangetast, waardoor de spieren amper kunnen worden aangestuurd. Dit geldt ook voor de ademhalingsspieren en veel kinderen met deze ziekte halen de twee jaar
niet. Wanneer de ademhalingsspieren van een patiënt nog wel
werken, krijgen de lichaamsdelen meestal zo weinig beweging
dat de gewrichten verstijven waardoor complete delen van het
lichaam aan elkaar vastgroeien. Een zeer ernstige ziekte dus,
waar niet gemakkelijk mee te leven is.
Canavero krijgt veel kritiek van collega’s uit het vak. Zij

‘‘Spiridinov staat iets te wachten dat “nog erger
dan de dood” zal zijn.’’
hebben weinig vertrouwen in de transplantatie en zeggen dat
als het al zou lukken, Spiridinov iets staat te wachten dat “nog
erger dan de dood” zal zijn. Het probleem zit het hem niet in
de doorbloeding van het hoofd, dat weer geregeld zal moeten
worden door het hart in het donorlichaam, maar in het ruggenmerg. De zenuwbanen moeten zich weer met elkaar gaan
verbinden, een onmogelijke opgave volgens veel andere neurologen. Maar mocht Canavero het toch voor elkaar krijgen,
dan zullen de hersenen deze miljoenen nieuwe verbindingen
nooit kunnen verwerken. Canavero heeft echter alle vertrou-

GLV Idun

Door Sharon Ottens
wen in zijn methode, en denkt zeker te weten dat het hem en
zijn team echt zal gaan lukken.
Als donor zal een hersendode patiënt gebruikt worden.
Hierover is nog veel discussie gaande, aangezien de transplantatie in China plaats gaat vinden. Hier worden voor orgaantransplantatie en medische onderzoeken vaak gedetineerden gebruikt, zonder toestemming van de gevangene zelf.
Verwacht wordt dat dit ook voor de hoofdtransplantatie zal
gebeuren, en Spiridinov dus een lichaam zal krijgen van een
persoon die hier geen toestemming voor heeft gegeven. Echter
is hier nog niets over bekend gemaakt door Canavero.
De operatie zal plaats vinden in een speciaal ingerichte
operatiekamer, groot genoeg om twee patiënten tegelijk
te opereren. De hoofden van beide personen moeten tegelijk van de romp verwijderd worden,
zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat
wanneer het hoofd van de romp gescheiden is. Voorafgaand aan de transplantatie wordt het hoofd van Spiridinov
al gekoeld tot zo’n 10 0C, zodat de
cellen zo lang mogelijk zonder zuurstof kunnen. Bij het lichaam van de
donor wordt alleen het ruggenmerg
gekoeld, zodat de organen niet worden aangetast door een extreem
lage temperatuur. Met een extreem
scherp mes worden diepe incisies
gemaakt rond beide nekken om de
anatomische structuren te scheiden,
ongeveer op wervelhoogte C5 à 6. Alle
spieren worden met kleurcodes gemarkeerd, zodat na verwisseling gemakkelijker
de goede spieren aan elkaar kunnen worden
gehecht. Het ruggenmerg wordt onder een operatiemicroscoop pas als laatste doorgesneden.
Zodra beide hoofden van de romp verwijderd zijn, wordt
Spirinidov’s hoofd op het donorlichaam geplaatst. De twee
zenuwbundels worden uitgerekt en verbonden binnen 2 minuten. Een speciale lijm met chitosan en polyethyleenglycol
(PEG) moet de fusie bevorderen. Tegelijkertijd wordt PEG
in de bloedbaan geïnjecteerd. Het weefsel rond de samengevoegde bundels wordt met losse hechtingen vastgezet om
hechting van het zenuwweefsel te stimuleren. De bloedvaten
worden door de chirurgen met hechtingen weer aan elkaar bevestigd. Hierdoor zal de bloedstroom van het donorlichaam
meteen beginnen met het verwarmen van het gekoelde hoofd
van Spirinidov. Vervolgens worden de luchtpijp, slokdarm en
spieren weer goed aan elkaar gehecht waarna de huid gesloten
kan worden door een plastisch chirurg.
Spirinidov, die na de transplantatie vier weken in coma gehouden zal worden, heeft veel vertrouwen in Canavero. Toch
houdt hij er ook rekening mee dat het zoals bij elke medische
ingreep fout kan gaan. Volgens hemzelf heeft hij echter weinig
te verliezen, het leven dat hij nu leidt is naar zijn eigen zeggen
ook geen leven. Wat de afloop ook mag worden, een grote stap
voor de medische geschiedenis zal het in elk geval zijn.
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Krakende chips review
Paprikachips

Chips zijn een ultieme snack op een verjaardagsfeestje,
daarom heeft de Lifeline besloten ditmaal te testen welke paprika chips nu het lekkerst is. Dankzij ons testpanel zal op geen
enkel feestje meer slechte paprika chips geserveerd worden.

De geschiedenis van chips

In Zuid-Amerika werden ongeveer 2000 jaar geleden al
aardappelen gegeten. Pas toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, bereikte de aardappel ook Europa. De aardappel was
toen met name populair onder rijkere burgers. Al snel werden
er allerlei manieren bedacht om de aardappel te bereiden: koken, bakken, pureren of frituren.

Fun fact.

Door Hennie Godthelp

Chips

Prijs

Pringles

€ 1,87

Lay’s

€ 1,29

Croky

€ 1,19

AH Huismerk

€ 0,89

Jumbo
AH Basic

Pringles

Lay’s

Croky

Jumbo

AH Huismerk

AH Basic

Jasper

8,5

9,0

7,0

7,5

5,0

2,0

Lars

7,3

7,8

7,0

5,5

5,5

4,0

€ 0,79

Frederike

8,0

8,5

8,0

5,0

4,5

4,0

€ 0,58

Sharon

9,5

7,5

7,0

8,5

6,5

5,0

Gemiddeld
cijfer

8,3

8,2

7,3

6,6

5,4

3,8

Pringles is geen chips, want chips zijn alleengeschaafdestukjesaardappel.Pringles bestaat uit een aardappelprakje wat is
samengepersttotde(uiterstherkenbare)
Pringlesvorm. In Engeland valt Pringles
zelfs in de categorie ‘koekje’ i.p.v. ‘chips’.

Hoe chips uiteindelijk is ontstaan is niet duidelijk. Er gaat
een verhaal uit 1853 rond over een man die aan het dineren was
in een luxe restaurant. De man zou zijn friet niet dun genoeg
vinden en het eten teruggestuurd hebben naar de keuken. De
kok sneed de frieten in dunnere plakjes en bracht ze terug naar
de man. Deze was echter nog niet tevreden. Naar verluidt zou
de kok zo geïrriteerd zijn geworden dat hij de aardappels expres
in hele dunne plakjes sneed en vervolgens bakte in olie. De kok
had de man willen pesten, maar die bleek de ‘chips’ heerlijk te
vinden.
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Uitslag

‘Uit één aardappel kunnen ongeveer
36 chipjes worden gesneden.’

GLV Idun

De niet zo overduidelijke winnaar van deze test is de paprika chips van Pringles! De chips werd beschreven als ‘<3
<3 <3 ‘, rijke smaak doch niet heel krokant, afwijkende maar
lekkere beetje pikante smaak en lekker maar met belabberde
poederspreiding. Dus ondanks dat er niet alleen maar lovende
woorden waren over de Pringles chips, is er toch iets aparts aan
de smaak van het merk wat zeer gewaardeerd wordt door de
testpanelleden. Op de tweede plaats komt de chips van Lay’s,
de chips zou krokant en lekker zijn met een herkenbare smaak
en goede structuur. De chips werd bestempeld als ‘overdreven

GLV Idun

groot’. Volgens één van de testers zou de Lay’s chips een goddelijke smaak hebben als je zin hebt in snacks. Mocht je een feestje
met goede chips willen beginnen, dan raden de testpanelleden
van de Lifeline Pringles en Lay’s aan.
De grote verliezer in deze test is de chips van het AH basic
merk. Volgens de testers was er meer aandacht aan het perfecte
uiterlijk van de chips besteed dan aan de kartonsmaak. De chips
zou een vieze nasmaak geven, niet krokant zijn en een neppe
kleur hebben. De chips van het AH basic merk is dus in ieder
geval geen aanrader voor een gezellig feestje.
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D uizend M eren - F inland

En daar ging ik dan. Op 1 september ben ik in het vliegtuig
gestapt om mijn vertrouwde leventje in Groningen te verruilen
voor een onbekende stad in een onbekend land met een taal die
ik absoluut niet spreek.
Het leuke aan een Erasmusstudent zijn is dat iedereen in
hetzelfde schuitje zit en dus vrienden wil maken. Vrienden
komen hier met bosjes tegelijk uit de lucht vallen en hier en daar
staat er een verdwaald persoon op de hoek van de straat die je
dan ook maar opneemt in je vriendengroep. En wat moet je dan
vervolgens doen met al die nieuwe mensen om je heen? Naar een
activiteit van de ESN (Erasmus Student Network) natuurlijk! De
eerste weken zijn er zo’n 100 feesten die je natuurlijk allemaal
wilt bijwonen. Daarnaast zijn er ook nog andere leuke dingen
te doen zoals introductiedagen, ultimate sauna experience en
international dinner. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is
kan je ook nog gaan zwemmen, kajakken en van houten torens
springen in de meren hier. Om vervolgens een beetje bij te komen
van alle drukte kan je elke avond gratis de sauna’s in hier op het
wooncomplex.

Door Lotte Steeneken

Lokaal zijn er dus heel veel leuke dingen te doen, maar ook op
een stukje reizen vanaf Jyväskylä is er van alles. Met de Onnibus
zijn we voor een paar euro naar Helsinki gegaan en hebben we
vanaf daar een boot gepakt naar Tallinn, Estland. Ook Tampere,
Turku, Rusland en Lapland staan nog op de planning.

‘Jyväskylä

Nu moet er naast alle leuke
reizen en activiteiten natuurlijk
ook gestudeerd worden hier. Het
scheelt dat de heenweg naar de
universiteit voor het grootste gedeelte
bergafwaarts is waardoor ik met mijn
slaperige kop er maar 10 minuten
over doe. De terugweg is daarentegen
bergopwaarts en duurt dus ook een
stukje langer. Als ik straks terugkom
heb ik zeker een mega goede conditie!
Jyväskylä is net als Groningen
een echte studentenstad. Overal zie
je hier studenten in gekleurde overalls
lopen met allemaal badges erop. Elke
afdeling van de universiteit heeft zijn eigen kleur (biologie is
uiteraard groen) en door middel van drinkspelletjes en het komen
opdagen op activiteiten kan je deze badges winnen. Je kan ze ook
kopen en vervolgens met je vrienden ruilen. Verzamel ze allemaal!

is net als

Groningen
een echte

studentenstad.’

Voor iedereen die ooit nog een kans als dit krijgt: grijp hem
met beide handen aan! Ik vond het doodeng in het begin, maar
het is een enorme ervaring (en dat al na 3,5 week). Ik ben onwijs
blij dat ik nog 3 maanden te gaan heb!

Lieve Idunaren: Nähdään
tammikuussa (See you in January)!
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Muziekrubriek
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Door Jorrit Waslander
In deze rubriek van de Lifeline staat muziek centraal. Met het
oog op het thema en de biologie, zal ik schrijven over artiesten,
nummers en de achtergrond daarvan. Idun wordt tien jaar, en
daarom zal deze rubriek ook in het teken staan van een tienjarige
verjaardag. Daar hoort natuurlijk een mooi verjaardagsliedje bij
zoals Happy Birthday.
Maar wist je wel dat elke keer als je Happy Birthday zingt in een
publieke kring, dat je de Warner Music Group geld moet betalen?
Zij hebben namelijk het copyright op Happy Birthday gekocht
vorige eeuw. Maar wees gerust, op 31 december 2016 verloopt
het copyright in de Europese Unie en kan je wanneer je maar wilt
Happy Birthday zingen. Voor vele heugelijke gebeurtenissen zoals
een Lustrum wordt een lied gemaakt. Toch vind ik dat meestal
een bij elkaar geraapt zooitje woorden dat na twee weken vergeten
is. Het idee is altijd wel leuk en je kan ook niet van iedereen
verwachten dat er opeens een top 40 hit uitkomt. Maar stel je nou
voor dat je professionele artiesten om een lied te maken, dan zou
het toch wel enige kwaliteit moeten hebben? Voor de kroning van
Koning Willem-Alexander (ook wel Willy genoemd), huurden ze
een heel scala aan artiesten in. Dit resulteerde in een koningslied
dat bestond uit een uiterst rare verzameling van woorden die wel
iets langer bleef hangen dan twee weken, maar dat kwam vooral
omdat het zo slecht was. Het getal tien komt ook veel voor in
de muziekwereld. Om maar even een greep uit de gigantische

verzameling te geven.
Het fantastische album
Ten van Pearl Jam,
met mooie donkere
nummers zoals Alive
en Black. Het lekkere
nummer Ten Feet Tall
van Afrojack featuring Wrabel. Sommige band gebruiken het
ook in hun bandnaam. 10cc heeft zich niet zo genoemd omdat ze
van tien hielden, maar omdat 10cc het gemiddelde volume van
een mannelijk ejaculaat is. Wel een leuk feitje, maar waarom je
jouw band dan zo zou noemen weet ik ook niet precies. Afsluitend
kunnen we nog een liedje zingen voor Idun waar we niet hoeven
voor te betalen: Lang zal ze leven!

Commisshier: Lustrumcommissie
Door Frederike Menage

The party you’ve only dreamed about
Nu GLV Idun 10 jaar bestaat, is ook de tweede
lustrumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie,
bestaande uit Narelle Heuvelink, Ilse Jansen, Joana Gomes
Neto, Jorick Hiemstra, Roelof de Vries, Jesper Bosma, Rori
Wijnhorst en Mirte Roeleveld, mag natuurlijk niet ontbreken
in deze Lifeline.
‘Wij vergaderen elke maandag om van dit lustrumjaar een
onvergetelijk jaar te maken. Dit doen wij door de verschillende
commissies en disputen financieel te ondersteunen en daarnaast
zelf drie activiteiten te organiseren. Doordat onze commissie
bestaat uit een bij elkaar geraapt zooitje Idunaren, zijn onze
vergaderingen vaak chaotisch doch altijd gezellig. Maar met
een regelmatige ‘bij-elk-agendapunt-nemen-wij-een-shotjevergadering’ en de altijd aanwezige biechtplicht houden het wel
met elkaar uit. Onze eerstvolgende activiteit is nog een geheim,
maar we kunnen al wel vertellen dat je je zwembroek niet mee
hoeft te nemen en je niet wordt thuisgebracht. Wij gaan dit
Lustrumjaar afsluiten met een gigantisch project X- eindfeest.
You’re invited, witness it!’

GLV Idun
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LUSTRUzzEL
Iduzzel Lustrum editie
Verticaal
1. Hoe heet een zoenoffer dat eens per vijf jaar
werd gehouden door Romeinen?
2. Waar was project X?
3. Hoelang bestaat GLV idun?
5. Wat voor soort woord is tien?
7. Wat helpt er bij beeldvorming?
8. Wat betekent DECA?
9. Welk element heeft atoomnummer tien?

?

12. Welk dier bevalt door haar penis?
13. Hoeveel is tien tientjes?
14. Los de volgende integraal op:

Horizontaal

16. Uit hoeveel centen bestaat een dubbeltje?

4. Uit hoeveel steden bestaat een bekende schaatstocht uit friesland?
6. In welk land kun je een fles ketchup van het merk Idun in de supermarkt kopen?
10. Hoe heet een kind in zijn irritantste levensfase?
11. Wat was voor de romeinen de tiende maand?
15. Hoe heet het als je meer dan 10 vingers hebt?

De vorige Iduzzel met
het thema ‘Familie’ is
gewonnen door
Emmie de Vries
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