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Voorwoord
Lieve lezers,
Sinds ik het Drentse platteland heb verruild voor deze mooie
stad mis ik toch iets in de lente. Ik weet nog goed hoe ik twee
jaar geleden na lange schooldagen terugfietste tussen de weilanden en er altijd lammetjes lagen te genieten van het zonnetje. Dat hun schattige geblaat al van verre te horen was, en
als je bij de wei aankwam er heel af en toe zelfs één met je mee
huppelde. Dingen die zo’n verknoeid proefwerk toch net iets
minder erg maken.
Als ik nu in de lente vanaf de Aletta Jacobshal terugkeer naar huis is er geen enkel dartelend lammetje dat me
onderweg opvrolijkt. Gelukkig zijn gillende meisjes met een
rups in hun haar ook stiekem best wel grappig. Picknicken in
het bos heeft plaatsgemaakt voor chillen in het Noorderplantsoen, iets waar je mij totaal niet over hoort klagen. Samen met
een paar gezellige vrienden genieten van een biertje of een
wijntje. Lekker met je voeten in het gras liggen in plaats van in
een mierenkolonie die je fruit probeert te stelen.
Niet alleen de dieren zijn actief in de lente, ook bij
ons mensen begint het te kriebelen. Jeuk in de neus en betraande ogen van de hooikoorts is een minder leuke kriebel,
maar gelukkig is het grootste deel van de kriebels positief.
Vlinders fladderen in de lucht en in vele buiken waardoor het
in de stad wemelt van de stelletjes. Zou dit allemaal beginnen
op rokjesdag of is het toch de sfeer die de lente met zich meebrengt? Bloemen komen tevoorschijn en samen met de eerste
voorzichtige warme zonnestalen halen ze ons allemaal uit onze
winterdip. Heerlijk! Maar mocht je dat vrolijke gevoel nu nog
steeds niet te pakken hebben, ga dan snel deze LifeLine lekker
in het zonnetje uitlezen. Lentekriebels gegarandeerd!

Sharon Ottens

Voorzitter Lifelineredactie 2014-2015

Lieve leden,
We zijn alweer aanbeland bij de derde editie van de Lifeline
van dit jaar. Wat vliegt de tijd als je het naar je zin hebt. Waar
de vorige Lifeline in het teken stond van de nacht worden we
nu steeds vroeger in de morgen begroet door warme zonnestralen. Langzaam worden we uit onze winterslaap getrokken
en zijn onze batterijen weer opgeladen om het voorjaar en de
komende zomer met volle energie tegemoet te zien. De Idunlente staat voor de deur en zit weer vol met allemaal mooie
activiteiten. Laat die lentekriebels maar komen!
Als de lentekriebels in aantocht zijn gaat dit vaak samen met een paar herkenbare verschijnselen. Halverwege januari wordt het eerste kerstklokje al gespot en op het moment
dat ik dit schrijf is mijn hele achtertuin ermee bezaaid. Naast
de natuur wordt ook het bestuur van Idun getroffen door de
lentekriebels. Zo heerst er vaker een onbedwingbare opruimwoede die je op de meest onverwachte momenten overvalt.
Ons stralend opgeruimde bestuurshok op het CvL is een mooi
voorbeeld van dit fenomeen.
Dat wij uit onze winterslaap ontwaken wil niet zeggen dat er geen activiteiten georganiseerd werden bij Idun. Zo
heeft iedereen de WiFa overleefd, hebben we onze schaatsen
eindelijk weer onder kunnen binden en zijn er mooie records
gezet tijdens het Barklunen. Houdt het dan nooit op?!.. Niet
bij Idun want de agenda wordt gesierd met Idunactiviteiten.
De traditionele Harz, het altijd tropische cocktailfeest, de
Bata-v/b-ierenrace die de ware Iduna in iedereen naar boven
haalt, de avontuurlijke SpecOps en de Week van de Cultuur
zijn slechts enkele voorbeelden.
Tussen al die gezelligheid door zijn wij op zoek naar
Idunaren waarbij de bestuurskriebels hebben toegeslagen.
Net als de SpecOps is de invulling hiervan nog een verrassing
die wel met rasse schreden nadert. We koesteren iedere dag
die ons nog rest als bestuur van Idun (zij het met enige vrees
voor een Ice® of twee). Hopelijk genieten jullie met ons mee,
om te beginnen bij het lezen van deze Lifeline! Dus gooi die
ramen open, luister naar de vogeltjes en laat je bevangen door
de lentekriebels!
Liefs namens het gehele negende bestuur,

Romy Krikke

Voorzitter der GLV Idun

De Lifeline is het onafhankelijke tekstueel orgaan van de Groninger Levenswetenschappen Vereniging (GLV) Idun en komt eens per kwartaal uit.
Oplage: 1700
Druk: Door Drukkerij Almanakker te Oosterhout
Hoofdredactrice: Sharon Ottens
De redactie: Romy Bezemer • Bas van Boekholt • Fleur Brinkman • Hennie Godthelp • Aline Joustra • Frederike Menage • Sharon Ottens •
Lars de Ridder • Jasper Stinenbosch • Jorrit Waslander • Ties van Wijk
Lay-out: Aukje Dietje Dijkstra • Hennie Godthelp • Aline Joustra • Sharon Ottens • Jasper Stinenbosch
Eindredactie: Lars de Ridder • Jorrit Waslander • Ties van Wijk
Deze editie bevat bijdragen van: Anouk Baars • Aukje Bouwers-Zijlstra • Adriëtte Oostvogels • Anton Scheurink
Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder schriftelijk toestemming van de redactie.Omdat
de redactie voor het grootste gedeelte afhankelijk is van inbreng van derden kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteldvoor onjuiste
informatie.De redactie en/of GLV Idun hoeft de zienswijze van geplaatste stukken niet te onderschrijven. Auteur dient bij de redactie bekend
te zijn.
Lidmaatschap GLV Idun: kijk op www.idun.nl
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WETENSCHAPS
Door Jasper Stinenbosch & Ties van Wijk

Een onderzoek letterlijk
en figuurlijk naar mijn
hart
Volgens Amerikaanse wetenschappers van Harvard
School of Public Health is het
eten van veel volle granen geassocieerd met een verlaagd
risico op chronische ziektes,
zoals Diabetes Mellitus type
2 en hart- en vaatziektes.
Andere studies hebben eerder al aangetoond dat volle
granen een positief gezondheidseffect hebben, maar
deze studie laat voor het eerst
het gunstige effect op lange
termijn zien. De wetenschappers hebben veertien jaar lang het eetpatroon en de gezondheid van 110.000 mensen onderzocht. Bij de start van de
studie was iedereen gezond, maar na veertien jaar was
een deel van de proefpersonen overleden en een deel leed
aan een chronische aandoening. Uit de data die de wetenschappers verzameld hebben concluderen ze dat een hoge
consumptie van volle granen geassocieerd is met een lagere
mortaliteit en een lagere kans op hart- en vaataandoeningen, onafhankelijk van ander voedsel of lifestyle factoren.
Begin dus iedere dag met bordje Brinta, net als de auteur!

NIEUWS

Stamcelinjectie voor hersenherstel bij radiotherapiebehandeling bij hersentumoren
Radiotietherapie is een behandeling voor patiënten die
een hersentumor hebben. Dit is een effectieve therapie,
maar er zijn wel nadelen aan verbonden. Zo leidt het tot
irreversibele langetermijnbijwerkingen, zoals cognitieve
verslechtering en verminderde motorische coördinatie.
Hier aan ten grondslag ligt de uitputting van oligodendrocyten. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de
myelinisatie van de zenuwbanen. Door de uitputting van
oligodendrocyten treedt er verminderde remyelinisatie
op, wat leidt tot de langetermijnbijwerkingen. Wetenschappers uit New York hebben laten zien dat oligodendrocyten afgeleid uit embryotische stamcellen ervoor
zorgen dat er remyelinisatie optreedt in de hersenen
van ratten die radiotherapie krijgen. Zo scoren de ratten
die stamcelinjectie hebben gekregen beter op verschillende cognitieve testen vergeleken met ratten die alleen
radiotherapie hadden gekregen. Deze nieuwe techniek
kan leiden tot een verbeterde behandeling voor mensen
die radiotherapie krijgen voor een hersentumor.
Bron: Cell Stem Cell 16, 198–210 (2015)

Bron: Association Between Dietary Whole Grain Intake
and Risk of Mortality, Two Large Prospective Studies in
US Men and Women, Hongyu Wu, et al., JAMA Intern
Med. Published online January 05, 2015. doi:10.1001/
jamainternmed.2014.6283

Papa, mama en tsja, mitochondiënmoeder?
In Groot-Brittannië is het verbod op genetische modificatie bij mensen opgeheven. Het gaat hier om het verbod
om bij IVF de mitochondriën van de moeder te vervangen door donormitochondriën. Deze donormitochondrien komen uit een donoreicel. De baby zal hierdoor kind
zijn van drie ouders. Één op de 5000 kinderen wordt
geboren met mitochondriële afwijkingen. Door deze
techniek kunnen deze genetisch overdraagbare mitochondriële ziekten worden voorkomen.
Bron: Nature 518, 145–146 (12 February 2015)
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Het genoom van de subway

Nederlands toponderzoek

Wetenschappers van het Weill Cornell Medical College
uit New York zijn achttien maanden lang met wattenstaafjes op pad geweest in de subway, de metro van New
York. Hier hebben ze overal, van toegangspoortje tot pinautomaat, monsters genomen op de 466 stations. Van
deze monsters hebben ze het DNA gesequensed om ‘s werelds eerste genetisch profiel van een transportsysteem te
maken. Er zijn vele soorten bacteriën gevonden. Zo is er
in Upper Manhattan de Yersinia pestis waargenomen op
een armleuning in de metro, dit is de veroorzaker van de
builenpest. Ook zijn er meervoudig resistente bacteriën
en antrax sporen gevonden. Er waren daarentegen veel
‘goede’ bacteriën gevonden en er waren ook bacteriën
waargenomen die toxines opruimen. Daarnaast waren
er nog een aantal opmerkelijke resultaten, zo was er op
151 stations Lactococcus lactis waargenomen. Dit is een
bacterie die bijvoorbeeld mozzerela maakt, wat zou kunnen duiden op een pizzaria in de buurt. Hiernaast was
de Leuconostoc citreum waargenomen op 60 stations, de
bacterie die gebruikt wordt voor de zuurkoolproductie.
De gehele bacteriekaart is te vinden op: http://graphics.
wsj.com/patho-map/?sel=stn_271, of scan de QR-code.
Met dit project hopen wetenschappers meer te leren over
de verspreiding van ziektes. Ook hopen ze te leren hoe de
leefomstandigheden van bacteriën
verslechterd kunnen worden in een
gebouw.

Eind januari was hij te zien bij Mathijs van Nieuwkerk
aan tafel in De Wereld Draait Door. Hans Clevers, hoogleraar moleculaire genetica bij het UMC in Utrecht, presenteerde zijn onderzoek waarin hij en zijn mede-onderzoekers aantonen dat het mogelijk is, door middel van
een nieuwe kweekmethode, om stamcellen op te kweken
tot kleine organen. Daartoe wordt een biopt genomen
uit een gezond orgaan, bijvoorbeeld een lever, om vervolgens in het laboratorium de stamcellen uit dat biopt
te vermeerderen tot een groep cellen. Uit analyses blijkt
die groep cellen niet af te wijken van normale gezonde
levercellen en dus volledig te functioneren als lever. Het
is al gelukt om de kleine ‘levers’ succesvol te transplanteren in muizen. De kans is groot dat dit in de toekomst
ook mogelijk wordt bij mensen. Dit onderzoek biedt mogelijk een uitkomst aan het tekort aan donororganen.
Bron: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/
mdia/332678

Bron: The Wall
Street Journal, 5
februari 2015

Een verdubbeling van plastic afval in oceanen in 2025!
Plastic afval in het marine milieu is uitgebreid gedocumenteerd, maar de hoeveelheid plastic dat de oceaan binnenkomt dat
gemaakt wordt op het land was onbekend. Onderzoekers hebben dat nu berekend. Zij vonden dat 275 miljoen metrische
ton (een metrische ton is 100 kilogram) aan plastic afval wordt gegenereerd in 192 kustlanden in 2010, waarvan 4.8 tot 12.7
miljoen metrische ton in de oceaan komt. De grootte van de populatie en de kwaliteit van het afvalverwerkingssysteem zijn
de belangrijkste factoren of een land veel plastic afval produceert dat in de oceanen komt. Zonder beter afvalmanagement
zal de cumulatieve hoeveelheid van plastic afval dat in de oceaan komt tweemal zo groot zijn in 2025, zo voorspellen de
onderzoekers.
Plastic waste inputs from land into the ocean, Jenna R. Jambeck et al.: 768-771. [DOI:10.1126/science.1260352]
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Soundtrack van de Lente

Door Aline Joustra

Veel mensen hebben het al wel gehad met de kou
en de regen, laat de lente maar komen. En wat
geeft je nu echt het gevoel dat je in het voorjaar
bent beland? Niet alleen wat je ziet, want net
zoals bij iedere goede film is ook de soundtrack
essentieel. Het wakker worden met het gezang
van vogels buiten je slaapkamer. Want als de
vogels beginnen te zingen, dan weet je dat het
echt weer lente is.
Het lijkt wel alsof ze het voor ons doen, hun
ballades met ingewikkelde klanken, perfecte
harmonieën en indrukwekkende timing. Maar
uiteraard heeft ieder lied zijn eigen betekenis.
Waarom zingen vogels zo veel? Ze steken er ontzettend
veel tijd en energie in en moeten soms wel 2000 liedjes
leren om hun soortgenoten bij te houden. De meest
complexe liederen worden door zangvogels gezongen
(Passeriformes), een bijzonder grote orde vogels met
een zeer ontwikkeld spraakorgaan (syrinx). Deze groep
vogels omvat ruim de helft van alle vogelsoorten. Het
lijkt erop dat zingen voor vogels vooral een jongensding
is, waarbij de liederen ontworpen zijn om vrouwtjes
van dezelfde soort aan te trekken en andere mannetjes
af te schrikken. Experimenten met speakers en
winterkoninkjes lieten zien dat de mannelijke vogeltjes
zeer agressief reageerden op opnames van andere
mannetjes, waarbij ze soms
de speakers aanvielen.
Andersom werden er ook
experimenten uitgevoerd,
waarbij
de
mannetjes
tijdelijk uit hun territorium
werden verwijderd, en
alleen opnames van hun
stem werden afgespeeld.
Mannetjes uit naburige
territoria kwamen minder

6
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vaak het gebied met de speakers binnen als de opnames
werden afgespeeld.
Iedere soort heeft zijn eigen soundtrack, de simpelste
bestaan uit enkele herhaalde noten, maar ze kunnen
zo complex zijn dat het lijken op muziekstukken van
Mozart. De merel is een zo’n vogel met een complex
repertoire.
Vrouwelijke vogels letten bij het
kiezen van hun partner vooral op de
kwaliteit van het lied dat gezongen
wordt, de verscheidenheid aan
liedjes en de vasthoudendheid
van de zanger. Vaak is het zo dat
hoe vasthoudender de zanger,
des te meer voedsel zich in zijn
territorium bevindt. Dus voor
vogelvrouwtjes zijn goed gevoede,
vasthoudende
zangers
erg
aanlokkelijk.

“Iedere soort
heeft zn eigen
soundtrack, de
simpelste bestaan uit enkele
noten, maar ze
kunnen zeer
complex zijn”

Omdat vogelzang een belangrijk
onderdeel van de broedcyclus,
zingen de meeste vogels alleen tijdens het paarseizoen.
Ze beginnen dus meestal eind januari te zingen, en
stoppen in juli.
Vogels kennen ook een dagelijks zangcyclus, niet alleen
jaarlijks. Bij het eerste daglicht is een tijd dat veel
vogels zingen. Je kent het waarschijnlijk wel, van een
keer dat je erg vroeg op moest. Zo vroeg dat het nog
schemerde en er geen logische reden was dat iemand
toen al wakker zou zijn, maar dat je die gekke vogels
al kon horen zingen. Wat je hoort is het ochtendkoor,
die periode van de dag dat de zon zich nog nauwelijks
heeft laten zien, maar dat de natuur zich al vervult
van geluid. Er zijn een aantal theorieën over waarom
vogels zo vroeg al zingen. Een hele tijd werd gedacht
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dat vroeg ’s ochtends de lucht het koelst en droogst is,
waardoor het lied verder zou reiken en vrouwtjes van
verder weg aangetrokken konden worden. In de jaren
90 werd echter aangetoond dat dit niet het geval was,
maar dat het in de middaguren juist gemakkelijker was
om het geluid verder te laten reiken. Bovendien was
het niet heel logisch dat vogels hun lied zo ver wilden
laten horen, omdat het ook een mechanisme is om hun
territorium te verdedigen tegen indringers. Een andere
theorie is dat de mannelijke vogels zo vroeg ’s ochtends
zingen om te bewijzen dat zij er geen problemen mee
hebben om tijdens de moeilijkste periode van de dag te
zingen. Ze proberen te bewijzen dat ze energiek kunnen
zingen voordat ze tijd hebben gehad om te eten of op te
warmen. Zo zouden ze aan de vrouwtjes bewijzen hoe
sterk ze zijn.

vogelsoorten, zoals de spotlijster, kunnen hun hele
leven lang nieuwe liedjes blijven aanleren, waardoor ze
honderden liederen in hun repertoire kunnen hebben.
Voor andere soorten is het tijdsframe waarbinnen een
vogel kan leren zingen echter veel kleiner.
Door wetenschappers die jarenlang vogelzang hebben
bestudeerd weten we nu waarom en wanneer vogels
zingen. Dat ze jarenlang trainen om een uitgebreid
repertoire van soms wel honderden liedjes te kennenS
en dat ze elkaar kunnen herkennen aan de liedjes die
ze zingen. Maar waar ze nu precies over zingen, of
wat ze precies te zeggen hebben, zal voor ons mensen
waarschijnlijk altijd een mysterie blijven.

Zangvogels worden geboren met een ontwikkeld
spraakorgaan, maar dat betekent niet dat alle vogels
meteen al weten hoe ze moeten zingen. Net zoals
mensen moeten sommige jonge vogels dit leren.
Winterkoninkjes, spreeuwen, lijsters en tjiftjafs zijn
vogelsoorten die het zingen van andere vogels leren.
Klassieke experimenten met spreeuwen lieten zien
dat jonge vogels die bij hun ouders weg zijn gehaald
abnormale
zangpatronen
ontwikkelden.
Jonge
spreeuwen die een “leraar” hadden, leerden echter net
zo te zingen als hun instructeur. De hoeveelheid liedjes
die een vogel kan aanleren zijn afhankelijk van de
soort, maar in sommige gevallen ook de leeftijd. Enkele

een Ode AAn de kakapo
De kakapo wordt vaak gezien als het domste dier
ter wereld. Hij vergeet namelijk telkens weer zijn
lichaamsgewicht als hij een tevergeefse poging doet
om te vliegen. Hierdoor wordt al snel vergeten dat ze
echte survivors zijn. De kakapo’s hebben namelijk aan
het randje van de afgrond gestaan. Gelukkig zijn ze nog
in leven, want de wereld zou een een stuk armer zijn
zonder deze vogels.

Op het randje van de afgrond

De kakapo is een papegaaiachtige die alleen voorkomt
in Nieuw-Zeeland, en is de enige papegaai die niet kan
vliegen. Wel wordt hij het oudst van alle vogelsoorten,
namelijk 90 jaar oud. De kakapopopulatie stond voor
lange tijd op uitsterven.
Het dieptepunt was
in 1955. Toen waren
er nog maar 49
kakapo’s in leven.
De snelle teloorgang
van de kakapo kwam
doordat hun omgeving
in een rap tempo
veranderde.
Hun
eens veilige omgeving
veranderde namelijk
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Door Lars de Ridder

in een gevaarlijk gebied doordat er door mensen ratten,
hermelijnen en katten naar Nieuw-Zeeland werden
gebracht. Ze hadden nooit vijanden waar ze voor
hoefden te vluchten, dus ze konden niet vliegen. Deze
eigenschap werd al snel hun afgang, want de katten en
hermelijnen hielden wel van de kakapo’s.

Reddingsplan

Er werd gelukkig een reddingsplan op touw gezet.
De overgebleven kakapo’s werden afgezonderd van
roofdieren. Helaas ging dat ook mis en concludeerde
iedereen dus dat de kakapo’s uitgestorven waren. Niets
is minder waar, want als uit as herrezen leefden er op
verschillende afgelegen eilandjes nog
populaties kakapo’s. Deze werden op
uiterst beveiligde plekken gebracht,
zodat ze in rust en vrede de grootte
van hun populatie konden herstellen.
Het was een succes, want in 2012
waren er weer 126 kakapo’s in leven.
De soort was dus gelukkig gered van
de ondergang, want anders zouden er
nooit meer papegaaien zijn die niets
vermoedend op camera’s aflopen
en op hoofden van wetenschappers
gaan zitten.
7
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Lente haar metamorfose
Door Ties van Wijk

Het is 14 februari, het is de commerciële dag van de liefde en de
bedoeling dat ik een stuk schrijf in het thema van deze Lifeline:
lentekriebels. Hoewel de sneeuwklokjes bij mij in de voortuin
al zijn ontsproten is het naar mijn mening nog behoorlijk koud
buiten. Mijn interne thermometer beleeft echter een hoogtijdag, alsof de maan het kwik met al zijn kracht eruit wil trekken.
Nee dit is onzin, ik kan vandaag geen seconde genieten van de
liefde. Deze dag brengt daarentegen wel inspiratie. Want wanneer in mijn hoofd Valentijn en lentekriebels bij elkaar worden
opgeteld, dan is de uitkomst daarvan Rokjesdag. Als u meer van
deze Lifeline leest vindt u dat ik niet de enige ben, maar laat me
uitleggen hoe dat komt.

aarde, mannetjes en vrouwtjes. Het verschil tussen deze twee
geslachten is gemakkelijk te herkennen doordat ze vaak van
kleur verschillen. Binnen het vlinderrijk kan ook een indeling
gemaakt worden op basis van dag- of nachtactiviteit. Inmiddels
is deze tweeledige indeling lichtelijk achterhaald, omdat er ook
zogenoemde schemeractieve vlinders zijn. Verder is het zo dat
dagactieve vlinders in het algemeen vleugels hebben met fellere
kleuren. In het donker zijn die kleuren immers niet te zien, ook
niet voor vlinders. De meeste nachtactieve vlinders hebben een
soort camouflagekleur, zodat ze gedurende de dag verstoppertje
kunnen spelen.

NUT VAN VLINDERS

Naast dat vlinders een functie hebben voor verzamelaars (lepidopteristen), namelijk verzamelobject zijn, leveren vlinders ook
een belangrijke bijdrage in de natuur. Rupsen versnoepen zich
aan grote hoeveelheden planten en zijn een belangrijke voedselbron voor een hoop andere dieren. Een deel van de sluipwespen
kan bijvoorbeeld niet zonder de rupsen. Het volwassen stadium
van de vlinder is ook voedsel voor veel soorten, een vleermuis
bijvoorbeeld mag zich graag een vlinder buit maken. Ook een
aantal plantensoorten moet het hebben van de bestuiving door
vlinders. Dergelijke plantensoorten komen zelfs ’s nachts in
bloei te staan om nachtactieve vlinders te lokken.

METAMORFOSE

KLEURIGE BEESTJES

De som start bij vlinders, want als ik aan de lente denk, dan
denk ik aan vlinders. Vlinders zijn prachtige wezentjes met
een opvallend uiterlijk in allerlei kleuren en maten. Ze spelen
een rol in verschillende culturen en zijn een veelgebruikt onderwerp in kunst. Ik associeer vlinders altijd met een mooie
warme lentedag, wat klopt, want veel vlinders overwinteren
als pop en komen in de lente tevoorschijn. De larven van een
vlinder, zoals iedereen weet, worden rupsen genoemd. Om als
rups zo’n prachtige volwassen vlinder te worden is een complete gedaanteverwisseling nodig: een zogenaamde metamorfose.
Het volwassen stadium van de vlinder wordt ook wel imago
genoemd. Bij het gros van de vlindersoorten is de levensduur
van imago slechts een klein gedeelte ten opzichte van het larvestadium. Er zijn net als bij vliegen zelfs vlinders die slechts
één dag leven, echter de meeste soorten leven enkele dagen tot
weken. Vlinders zijn insecten met, net als veel dieren op deze

Deel twee van de som in mijn hoofd heeft te maken met metamorfose. Zoals is genoemd spelen vlinders een rol in cultuur
en kunst. Een vlinder kan symbool staan voor geluk, vrijheid
en liefde. Ook worden ze geassocieerd met de dood en dromen.
Het woord ‘psyche’, dat uit het Grieks komt, betekent zowel ziel
als vlinder. Een vlinder die uit een pop kruipt, is namelijk als
een ziel die na de dood het lichaam verlaat. Vanwege de metamorfose die vlinders doormaken, staan ze ook symbool voor
een nieuw begin of wedergeboorte. Een bekende Romeinse
dichter, zeker bij de gymnasiasten onder u, wijdde een volledig
werk aan de gedaantewisseling die ook vlinders ondergaan. Het
gaat hier om Ovidius. Deze poëet schreef vijftien boeken over
250 mythen, samen gebundeld onder één titel: Metamorphoses.
Dit zeer invloedrijke werk vormt inspiratie voor veel beroemde
kunstenaars, onder wie Dante, Shakespeare en Bernini.

BERNINI

De laatste in dat rijtje, Bernini, zullen velen van u kennen van de

Bas en zijn beestjes
Veel mensen kennen Nieuw-Zeeland alleen als die grote eilandengroep aan de andere kant van de wereld. In vele opzichten
een bijzonder land met vooral een unieke fauna en flora. Doordat er voor de ontdekking van de mens geen zoogdiersoorten op
het eiland leefden, namen vogels de niches van deze dieren in.
Het beestje van deze Lifeline was de vogelequivalent van mollen
en egels. Daarnaast heeft het tegenwoordig bijna een cultstatus
verworven. Hij is zo populair dat de hele Nieuw-Zeelandse bevolking er onlosmakelijk mee verbonden is. Ik heb het natuurlijk over de Kiwi.
De Kiwi (Apterygiformes) is een loopvogel die alleen voorkomt
in Nieuw-Zeeland. Deze vogel is ongeveer even groot als een kip

8
LL39 Totaal.indd 8

en is daarmee ruim de kleinste loopvogel uit zijn famillie (Ratites).
Voordat de mensen in de 10e eeuw de eilandengroep kwamen
bezoeken liepen er zo’n 12 miljoen rond maar tegenwoordig zijn
er vermoedelijk nog maar 60.000. Van de vijf soorten die over
zijn, zijn er drie een bedreigde diersoort en is één soort kwetsbaar.
De Kiwi is geen gewone vogel. Hij lijkt eigenlijk in de verste verte
niet op een vogel. Zijn veren lijken meer op haren waardoor hij
een stuk pluiziger is. Hierdoor is hij beter gecamoufleerd zodat
hij niet opvalt voor zijn predatoren op de bosgrond. Bijna alle
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bestseller van Dan Brown, waarin zijn werken de hoofdrol spelen. Gian Lorenzo Bernini maakte in zijn tijd furore als architect en beeldhouwer. Vreemd genoeg is hij niet net als Raphaël
en Michelangelo bekend met voornaam. Het Sint-Pieterplein
in Rome is ontworpen door Bernini en beroemde beeldhouwwerken van hem zijn bijvoorbeeld de Vierstromenfontein op het
Piazza Navona en de David. Bernini heeft ook een kunstwerk
gemaakt waarin mijn lente samenkomt. Zowel liefde als metamorfose worden uitgebeeld in zijn werk genaamd Apollo en
Daphne, naar het verhaal van Ovidius in de Metamorphoses. In
dat verhaal zit Apollo achter de beeldschone Daphne aan. Apollo is hopeloos verliefd op haar vanwege een pijl van Eros (zeg
maar Cupido) die hem trof. Uiteindelijk vraagt Daphne haar vader om te helpen, waarna hij haar verandert in een laurierboom.
Tot zo’n tovertruc waren ze in de oudheid blijkbaar toe in staat.
Het moment van deze vrouwelijke gedaanteverandering is door
Bernini afgebeeld in het beeldhouwwerk.

Apollo en Daphne

IMAGO

Vandaag de dag begaan wat mij betreft vrouwen ook een gedaanteverandering. Ik heb het gehad over vlinders die een metamorfose ondergaan wanneer ze van rups tot vlinder transformeren. Dat gekke gevoel in onze buik als we verliefd zijn noemt
men ook vlinders, zoals u weet. Die onderbuikkriebels spelen
bij mij op tijdens de eerste mooie lentedag: lentekriebels. Als
een metamorfose komen onder dikke sjaals en winterjassen
voor het eerst sinds de koude winter ontblote benen en rokjes
tevoorschijn. Uit de pop kruipt een gedaante die mijn ziel juist
nieuw leven inblaast. De dag waarop dit gebeurt, is dankzij de
reeds overleden dichter en schrijver Martin Bril bekend geworden als Rokjesdag. De definitie van Rokjesdag volgens Martin
Bril luidt als volgt: “Rokjesdag is die ene dag in het voorjaar dat
alle vrouwen als bij toverslag ineens een rok dragen, met daaronder blote benen”. Op deze koude liefdesdag in februari kijk
ik uit naar die Rokjesdag. Op die dag waarop een metamorfose
plaatsvindt in mijn buik!

Martin Bril

neusgaten. Deze zitten namelijk aan het einde van zijn snavel.
Hij gebruikt deze snavel om de insecten en wormen onder de
grond te ruiken. Omdat de lengte van een snavel is gedefinieerd
als de afstand tussen de neusgaten en de top van de snavel heeft
de Kiwi officieel een snavel van 0 cm.

vogels hebben holle botten zodat ze lichter zijn en makkelijker
kunnen vliegen maar de Kiwi heeft een soort van merg in zijn
botten zitten. De meeste vogels zijn afhankelijk van hun ogen
om te zien, maar de Kiwi is bijna blind en maakt gebruik van
zijn neus, oren en bakkebaarden om ’s nachts zijn weg te vinden. Maar het grootste verschil is natuurlijk wel dat deze vogel
met zijn 5 cm lange vleugels niet snel boven de bomen uit zal komen. Het is niet voor niks dat deze vogel soms wel eens tot erezoogdier wordt benoemd. Je verwacht het misschien niet maar
het meest bijzondere aan dit beestje is nog wel de plaats van zijn
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Veel vrouwen zeggen dat bevallen de ergste pijn is die ze in hun
leven meemaken, maar wat wij aan gewicht moeten uitpersen is
niks vergeleken met de Kiwi. Deze vogel legt een van de grootste
eieren in verhouding tot zijn lichaamsgewicht. Het ei kan tot
20% van hun lichaamsgewicht zijn. Dat zou betekenen dat de
gemiddelde vrouw een baby van 14 kilo eruit moet persen. Een
vrouwtjes Kiwi kan dan ook tijdens de zwangerschap nauwelijks
eten. De laatste paar dagen is het zelfs zo erg dat de vrouw niks
kan eten en moeite heeft met ademhalen. Als het ei vervolgens
na twee tot drie maanden uitkomt, heeft de baby al een vacht en
kan het na een week al voor zichzelf zorgen.
De Kiwi heeft vele wetenschappers al aan het denken gezet en
deze vogel is niet voor niks het toonbeeld van Nieuw-Zeeland.
Wat best knap is voor een vogel die niet groter is dan de gemiddelde huiskip. Hij heeft dan ook zijn plaatsje in de lijst der bijzondere beestjes meer dan verdiend.
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Van gemoedelijk Groningen naar beautiful Boston
Door Anouk Baars
Met meer dan twintig ziekenhuizen en een inwoneraantal lager
dan dat van Amsterdam staat Boston niet voor niets bekend
als the mecca of Medicine. Is medisch onderzoek je ding, dan
is het dus best een aardige plek om een half jaartje ervaring
op te doen. Om die reden verliet ik afgelopen november het
mooie Groningen voor mijn tweede masterstage binnen ‘Medical and Pharmaceutical Drug Innovation’. Momenteel werk
ik aan Herpesvirussen die omgebouwd zijn tot therapeutische
tools om de meest agressieve breintumoren aan te pakken
in het Molecular Neurosurgery Laboratory in Massachusetts
General Hospital, Harvard’s grootste onderzoeksziekenhuis.
Deze tumoren, bekend als glioblastoma’s, zijn nog in alle gevallen fataal en de virustools waar dit lab aan werkt worden
na succesvolle clinical trials nu verder geoptimaliseerd. Naast
uren maken op het lab is er uiteraard regelmatig tijd voor lokale tripjes in Boston.
TROTS
De VS staan bekend om extremen en ongekende trots. Een
unieke vorm hiervan toonde zich tijdens een NBA-wedstrijd
van de Boston Celtics tegen de Minnesota Timberwulves. Rajon Rondo, een ongekend basketbaltalent dat tot kortgeleden
topscorer was bij de Celtics, speelde nu zijn eerste wedstrijd
in het team van Minnesota in zijn voormalige thuisstadion.
Speciaal voor deze emotionele aangelegenheid was er een videoclip over hem gemaakt die werd vertoond tijdens de pauze.
Geen ‘boeeeee’ of overloper, maar een daverend applaus. Het
werd nog eens duidelijk toen ik met een groepje Nederlandse
studenten uit Utrecht en Maastricht een kroeg binnenliep en
het football team van Boston, the Patriots, scoorde. De sfeer
die ontstond deed ons denken aan een WK-overwinning, tot
we zagen dat het hier om één score ging. Pas na Superbowl
XLIX overwinning van de Patriots konden we die sfeer proeven!
Ook de studenten zijn trots, als je de Harvard campus ook
maar nadert, komt de hele kledingcollectie voorbij (‘I’m so
proud, say it out loud!’). De capslock HARVARD truien zijn
zonder twijfel het meest populair. Toen ik tijdens een oncologiesymposium speciale logoservetjes bij de lunch kreeg schoot
ik echt even in de lach. Vervolgens werden de lunchpakketjes
geopend en zat er zo’n schattig zakje chips in wat je vroeger
aan het eind van een kinderfeestje kreeg – hoe kun je hier nu

lunch op een congres onder verstaan? Ook tijdens wekelijkse
seminars worden naast sandwiches standaard chocolate chip
cookies, chips en blikjes cola geserveerd, dus van het Groningse thema ‘Healthy Aging’ kunnen ze hier nog een en ander
leren. Aan de andere kant spreken hier wekelijks succesvolle
onderzoekers over de meest recente ontwikkelingen, zo werd
een week geleden de allereerste clinical trial met iPSC (induced pluripotent stem cells, red.) wereldwijd gepresenteerd
die nu loopt in Japan, waarvoor zelfs de Japanse wetgeving
is herzien. Vanaf mijn werkplek heb ik uitzicht op een 9-verdiepingen tellend ziekenhuis dat gespecialiseerd is in brandwondenzorg voor kinderen, een speciaal ziekenhuis voor één
specialisme is hier niet gek.
BLIZZARD OF 2015
Als het op extremen aankomt is de enorme hoeveelheid
sneeuw in Boston een voorbeeld. Tijdens mijn eerste week
op het lab liet de analist terloops iets vallen als ‘oh deze instructies zijn voor overschakelen op het noodaggregaat, voor
als er een sneeuwstorm wordt voorspeld ofzo’. Ik zag dit nog
niet meteen voor me, maar dit veranderde toen eind januari
70 centimeter sneeuw in één nacht viel en iedereen naar huis
werd gestuurd met het advies om kaarsjes, eten en water in
te slaan. De aankondiging ‘This storm is going to paralyze the
city’ bleek terecht. Intussen zijn er drie andere sneeuwstormen gepasseerd, heeft de totale sneeuwval een historisch record bereikt en wordt de impact op het dagelijks leven steeds
vervelender. Zo is de reistijd naar het lab verdubbeld, zijn de
trams absurd vol en rijden er vrachtwagens met sneeuw de
stad uit om blokkades te voorkomen. Sneeuwschuiven is een
verplichte workout geworden voor de mensen die niet
over een schuifmachine beschikken, want je bent hier
natuurlijk
aansprakelijk
voor de toegankelijkheid
van de stoep die aan je huis
grenst. Kortom, een ervaring is dit tripje naar Boston
nu al, en ik mag nog twee
maanden. Als je zelf ooit de
kans krijgt: go for it!

Dwalen door de sneeuw op Harvard
Square, samen met Marlies Oomen
(links) die ook in Massachusetts
onderzoek doet aan UMass Medical
School in Worcester

10 van Boston, gefotografeerd vanaf Cambridge
Skyline
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Pollenallerg-tjie

Door Jorrit Waslander

Lente, het seizoen van ﬂuitende vogeltjes, groene bomen en de eerste zonnestralen. Alles groeit en maakt
zich klaar om voort te planten. Dieren plannen, in tegenstelling tot mensen, precies wanneer ze seks hebben, zodat de jongen geboren worden in het jaargetijde van het overvloedige voedsel. Planten gaan bloeien
en slingeren ﬂinke wolken plantensperma (pollen)
door de lucht, die door de wind naar een soortgenoot
worden geblazen. Iedereen wordt vrolijk van de bloei
van de natuur op deze warme, winderige dagen, nou
ja, niet iedereen. Voor ongeveer twintig procent van
Nederland is de lente het seizoen van zakdoekjes, loopneuzen en rode ogen. Deze mensen hebben allemaal
last van die wolken met pollen die niet alleen langs
hun oren suizen, maar ook in hun ogen en neus zich
weten te nestelen, ze hebben namelijk hooikoorts.
Hooikoorts is een allergie tegen pollen. Er zijn echter erg veel
soorten planten, pollenallergie heeft vooral met grassen en bomen te maken, omdat die hun stuifmeel door de lucht verspreiden. De ergste boosdoeners zijn de Els, Hazelaar, Berk, Gras
en Bijvoet. Met al deze potentiële boosdoeners is iemand die
voor alle planten gevoelig is, van februari tot september onder
de pannen. Dit is wel een extreem geval, de reactie op de pollen verschilt erg tussen mensen. De ene heeft erg veel last van
de Els in maart, en de ander heeft een volle neus in juni van
allerlei soorten gras. Er is ook een verschil in de hevigheid van
de reactie. Er zijn mensen die compleet vollopen bij het eerste
hooikoortsalarm, maar voor de meesten gaat het om een paar
keer niezen en jeuk in de ogen.
Alle klachten die ontstaan bij hooikoorts komen door een immuunreactie van het lichaam. Als het stuifmeel in de slijmvliezen komt, dus in de ogen, neus en keel, wordt het herkend
door het immuunsysteem die daar klaarligt als eerste bescher-
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mingslinie tegen virussen, bacteriën en ander micro-biotisch
gespuis. Het ziet de pollen als schadelijke stoffen, antigenen,
en komt in actie. Er ontstaat een activatie van het immuunsysteem waarbij antistoffen worden gemaakt. Deze binden aan
bepaalde cellen, mestcellen, die een enorme hoeveelheid histamine afgeven. Histamine veroorzaakt een ontstekingsreactie, met als hoofdzakelijke actie verwijding van de bloedvaten.
Er komt veel vocht vrij, dat antilichamen en immuuncellen
naar de plaats van de ontsteking brengt. Al dat vocht loopt uit
het bloedvat, daarnaast komt er komt extra slijmproductie, en
voilà, een loopneus is een feit. Ook zwellen je slijmvliezen op
waardoor alles dicht gaat zitten. Alsof dat nog niet genoeg is,
hecht histamine ook aan de zenuwen, wat de kriebel en niesbuien veroorzaakt.
Gelukkig is histamine de grootste signaalstof bij pollenallergie, want als je een antagonist van histamine inneemt, nemen
je hooikoortsklachten ook direct af. Deze ‘hooikoortspillen’
zijn vrij te koop in apotheken en zelfs in supermarkten. Ook
zijn er andere medicijnen om hooikoorts te bestrijden, maar
deze zijn vaak op doktersrecept en worden alleen gegeven bij
hevige klachten. Een andere tip om minder last te krijgen van
hooikoorts, is aanraking met pollen zo veel mogelijk te vermijden. Als je bijvoorbeeld in juni romantisch met je geliefde
gaat picknicken, ga dan niet onder een bloeiende boom zitten
en door het stuivende gras rollen. Of als je net in de tuin hebt
gewerkt met bloeiende planten, wrijf dan niet in je ogen.
Geen idee wat veilige planten zijn voor jou als snotteraar in
de lente? Wees gerust, gewapend met de pollenkalender en
jouw kennis van elk struikje en boompje als bioloog kan jij
alle plekken vinden waar je gerust kan genieten van de bloei
van moeder natuur. Als je ook het hooikoortsweerbericht in
de gaten houdt, kan het eigenlijk niet meer misgaan voor jou.
De ellende van al dat gesnotter en gesnuit, daar kom je dan
mooi onderuit!
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Jeuk...

Niet krabben!

Plotseling heb je een dringend kriebelend gevoel waardoor je ter plekke moet gaan krabben
en stoppen waar je mee bezig bent: jeuk. Maar
waar komt jeuk eigenlijk vandaan? Jeuk kan
overal opeens vandaan komen. Heb je ondertussen al ergens jeuk? Aan je arm, neus of teen bijvoorbeeld? Jeuk kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld
veroorzaakt door een muggenbult, maar ook
chronische vormen bestaan. Eczeem is een mild
voorbeeld van aanhoudende jeuk.
Het is in wetenschappelijk onderzoek al bewezen dat krabben niet helpt bij jeuk. Vervelender nog, krabben kan de jeuk
daadwerkelijk verergeren. De tip van de onderzoekers was
dus op de aandrang om te krabben te weerstaan. Nu hebben
weer andere onderzoeksgroepen gekeken naar de herkomst
van jeuk. Hun hypothese was dat er een uniek soort zenuwcel
bestaat die maar één functie heeft: ons laten jeuken. Het idee
is dat jeuk dan ook geen variant zou zijn op aanraking of pijn,
zoals lange tijd is gedacht.
Even terug naar het begin waar de sensatie van aanraking
zijn oorsprong vindt, de huid. Eén van de belangrijkste taken
van de huid is het waarnemen van de omgeving via aanraking
en temperatuur. Op die manier kun je gewaarschuwd worden
voor plotselinge gevaren en pijn. Zenuwuiteinden in de huid
sturen actiepotentialen via lange sensorische zenuwen naar je
ruggenmerg. De sensorische neuronen zelf liggen gebundeld
links en rechts van je ruggenmerg. Er zijn verschillende soorten sensorische neuronen. Uiteraard versturen deze neuronen
vanuit het ruggenmerg ook een signaal naar het brein, waar
uiteindelijk de verschillende prikkels van de huid worden verwerkt.

Door Hennie Godthelp

Jeuk is misschien niet een unieke sensatie, maar het is
één van de vele soorten sensaties die wordt gecommuniceerd
door de sensorische neuronen. Jeuk zou waargenomen kunnen worden door één speciale soort neuronen die niets anders
doen dan jeuk waarnemen. Hoe weten we wat er voor jeuk
zorgt?
Het viel wetenschappers op dat sommige sensorische neuronen in het ruggenmerg een unieke eiwitreceptor, Mrgpr,
bevatten. Dit eiwit was bekend als een receptormolecuul op
het celmembraan dat reageert op bepaalde stoffen in de omgeving. En Mrgpr kan dus ook reageren op stoffen die jeuk veroorzaken. Opvallend was dat niet alle sensorische neuronen
dit eiwit bevatten. In het lichaam of in het brein zijn er verder
geen cellen die Mrgpr tot expressie brengen. Dit ondersteunde
de hypothese dat een speciaal soort neuron veroorzaker is van
het gevoel van jeuk en dat de Mrgpr op het oppervlak van deze
cellen een belangrijk onderdeel is. Verdere analyse toonde aan
dat alle sensorische vezels van de Mrgpr-neuronen eindigden
in de huid en nergens anders in het lichaam. Daarnaast werd
er ook nog ontdekt dat het andere uiteinde van de neuronen
waren verbonden met ruggenmergneuronen in circuits die bekend zijn vanwege hun toewijding aan krabgedrag.
Het leek er dus op alsof deze sensorische neuronen uitermate geschikt zijn om speciale jeukneuronen te zijn. Maar
reageren deze neuronen ook echt op stoffen die jeuk veroorzaken? Om dit te testen hebben onderzoekers chemicaliën die
jeukgedrag stimuleren, zoals bijvoorbeeld chloroquinine, toegepast op neuronculturen. Er werd waargenomen dat Mrgrpneuronen reageerden op het stofje dat jeuk veroorzaakt. Dit
versterkte de hypothese dat deze neuronen specifiek zijn voor
jeuk. Ook bleken alleen substanties die jeuk veroorzaken in
staat om actiepotentialen te ontlokken uit deze neuronen. Ze
reageerden niet op bijvoorbeeld capsaicin, de stof uit hete pepers die pijn veroorzaakt, die alle andere sensorische neuronen juist activeerden.
Het laatste bewijs kwam uit een studie waarbij knock-out
muizen werden gebruikt. Muizen die genetisch gemanipuleerd waren en geen Mrgpr-neuronen meer hadden, verloren
hun krabgedrag veroorzaakt door veel verschillende jeuk veroorzakende stofjes. De muizen reageerden niet met krabben
op droge huid of allergische jeuk. De reactie op aanraking of
pijnstimulatie was echter niet veranderd Deze resultaten laten zien dat Mrgpr-neuronen essentieel zijn voor de sensatie
van jeuk, maar er bestaat de mogelijkheid dat ze ook op andere sensaties kunnen reageren.
De oude hypothese dat jeuk een milde vorm van pijn is, is
dus op zeer losse schroeven gezet. Veel waarschijnlijker is het
bestaan van de unieke jeukreceptoren in je huid. Jeuk zou dan
dus verschillend zijn van pijn, aanraking of bijvoorbeeld temperatuurwaarneming. Misschien zouden de Mrgpr-neuronen
in de toekomst een aangrijpingspunt kunnen worden voor
medicijnen en therapieën tegen (chronische) jeuk.

En niet vergeten, krabben maakt jeuk juist erger!
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SAD in de winter
De dagen zijn korter, de nachten langer en met
een beetje pech stap je in het donker op de fiets
om vervolgens met het donker weer thuis te komen. Nee, de winter is niet het populairste seizoen. Hoewel het heel normaal is om te balen
als het kwik weer akelig dicht bij de nul komt en
chagrijnig te worden als het om vijf uur alweer
begint te schemeren, gaat het bij sommige mensen net iets verder. In Nederland belanden ruim
400.000 mensen jaarlijks in een heuse winterdepressie, ook wel genoemd SAD: Season Aﬀective Disorder.
Personen met een winterdepressie
voelen zich in de winter erg somber,
terwijl zij in de overige drie seizoenen nergens last van hebben. De
grootste oorzaak is een storing in het natuurlijke dagen nachtritme. In de winter komt de zon later op
en is de lichtsterkte lager. Dit zorgt ervoor dat
er minder licht op het
netvlies valt, wat een
negatief effect heeft
op de biologische klok.
Een gebied wat verantwoordelijk is voor
het gelijkzetten van de
biologische klok is de
nucleus suprachiasmaticus, een groep zenuwcellen in de hypothalamus. De
nucleus suprachiasmaticus
ontvangt de visuele informatie van het netvlies en stimuleert
de epifyse. De epifyse produceert
in reactie hierop het hormoon melatonine uit serotonine. Dit zorgt ervoor dat wij
leven in een circadiaan ritme, een 24-uurs ritme
waardoor we overdag wakker zijn en ’s nachts slapen.
Ook maand- en jaarritmes worden geregeld door de biologische klok.
Enkele symptomen van een winterdepressie zijn veel
behoefte aan slaap, verminderde concentratie en steeds
later op de dag wakker worden. Dit komt iedereen natuurlijk bekend voor, het klinkt immers exact als het
leven van een student. Bij een winterdepressie komen
echter nog wat andere klachten kijken. Zo is iemand
met een depressie prikkelbaar, somber, is er sprake van
toenemende eetlust (vooral koolhydraten) en minder
behoefte aan sociale contacten.
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Door Romy Bezemer

Een veel toegepaste behandeling voor winterdepressies is lichttherapie. Lichttherapie verlaagt het melatoninegehalte in het bloed. De duur van hormoonafgifte
varieert over de dag en wordt bepaald door de hoeveelheid licht dat op de receptoren in het netvlies valt. Melatonine zorgt voor een slaperig gevoel en is een signaal
voor het lichaam om de dagelijkse activiteiten te verminderen om zich zo voor te bereiden op het slapen.
In de winter duurt de melatonineafgifte langer dan in
de zomer, dit komt door het minder aantal uren zonlicht. Hierdoor hebben mensen met winterdepressie
veel moeite met opstaan in de ochtend. De hoge melatoninegehaltes vertellen het lichaam immers dat
het nog steeds nacht is. Blootstelling aan
meer licht door middel van lichttherapie kan de hoeveelheid melatonine verlagen en zo ingrijpen
op de biologische klok. Dit
vermindert de depressieve
klachten.
Ook vitamine D tekort kan leiden tot een
winterdepressie. Vitamine D wordt aangemaakt onder invloed
van zonlicht, waardoor er in de winter
grote kans is op een
sterk
verminderde
productie. Volgens recent onderzoek zouden
vitamine D supplementen de depressieve klachten kunnen verminderen
De melatonine afgifte in de
winter is vrijwel bij iedereen gelijk.
Toch is een deel van de mensen vatbaar voor SAD, terwijl anderen er totaal
geen last van hebben. Uit onderzoek is gebleken
dat dit verklaard kan worden door het verschil in melatonine productie tussen zomer en winter. Bij personen
met een winterdepressie is het verschil tussen melatonineaanmaak in de zomer en winter dusdanig groot, dat
het hoge melatoninegehalte in de winter zorgt voor extra vermoeidheid en lusteloosheid.
Gelukkig is er altijd weer de lente! De zon gaat meer
schijnen, we kunnen weer naar buiten en onze ogen
vangen genoeg licht om het melatoninegehalte laag genoeg te houden. Reden genoeg voor de SAD patiënten
om weer vrolijk te worden!
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Het mysterie van de eenhoorn
Door Lars de Ridder
Eenhoorns zijn misschien wel de meest mysterieuze wezens
die ooit gekend zijn. Geen levend mens op aarde heeft er ooit
een exemplaar van gezien, maar toch staan oude verhalen vol
met tekeningen en beschrijvingen van het
dier. Hierdoor is het
bestaan van dit dier hedendaags nog een groot
gebied van onderzoek.
Wat valt er te halen uit
de oude verhalen en
tekeningen? Kunnen
hedendaagse bewijzen
en ontdekkingen gebruikt worden om het
mysterie eindelijk te
ontrafelen? Oftewel,
heeft de eenhoorn echt
bestaan?
De eenhoorn in de geschiedenis
De eenhoorn is in de geschiedenis vele malen beschreven.
Een van de eerste beschrijvingen van de eenhoorn was die van
de Griekse arts Ctesias. Uit verhalen van Indiase reizigers had
hij vernomen dat eenhoorns op paarden leken, een wit lichaam
hadden en op hun voorhoofd een scherpe hoorn hadden, die
een wit gekleurde basis had, in het midden zwart was en aan de
bovenkant rood kleurde. Verder was de kop paars en hadden ze
blauwe ogen.
Ook in de bijbel werd gesproken over de eenhoorn. Zo werd in
het boek Job het volgende over het wezen gezegd: ’’Wie heeft de
eenhoorn zijn vrijheid gegeven, wie heeft hem van zijn banden
bevrijd? Ik laat hem wonen in de wildernis, de zoutvlakte is zijn
domein.’’ De aanname hieruit dat de
eenhoorn een wild beest was, werd
ondersteund door verhalen uit de
middeleeuwen. Middeleeuwse
jagers beschreven de eenhoorn
namelijk als een woest en wild
beest dat alleen door een maagd
getemd kon worden. Deze analyse werd weer ondersteund
door christelijke verhalen
waarin de eenhoorn,
onder dwang van de
engel Gabriël, zijn
hoorn gehoorzaam
in de schoot van
de Maagd Maria
legde.
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In de loop van de geschiedenis doken er nog meer notities
op van de eenhoorn. Zo had Marco Polo een eenhoorn genomen
om neushoornen te beschrijven en bevatte het werk Physiologus,
een boek uit de tweede eeuw uit Alexandrië, ook verhalen over
de eenhoorn.
Geneeskrachtige hoorn
In de geschiedenis werd ook veel geschreven over de sterke
geneeskrachtige werking van de hoorn van de eenhoorn. Zo werd
er geschreven over hoe schraapsel van de hoorn een verzachtende
werking zou hebben op lepra, epilepsie, vergiftigingen en krampen. Door deze oude bevindingen kwam alicorn, het medicijn
gemaakt van de hoorn, zelfs in de 18e eeuw nog voor op de lijst
van geneesmiddelen van de English Royal Society of Physicians.
Hedendaags onderzoek
Tijdens onderzoek naar de eenhoorn is de narwal al snel een
dier dat erbij wordt gehaald. Deze arctische tandwalvis wordt al
snel vergeleken met de eenhoorn door de spiraalvormige slagtand
die bij hen uit de bek groeit.
Uit oude verhalen is gebleken dat de eenhoorn goed was in het
vinden van waterbronnen, en dat kwam vooral door de gevoelige
hoorn. Uit onderzoek van een team onderzoekers van de Harvarduniversiteit uit 2005, bleek dat de slagtand van de narwal niet
alleen als wapen fungeerde, maar dat het ook een uiterst gevoelig
tastorgaan was. De wetenschappers ontdekten dat er rond de 10
miljoen zenuwtunnels door de slagtand liepen, waardoor het een
zeer geavanceerd tastorgaan was dat niet alleen trillingen kon
meten, maar ook veranderende druk en temperatuursverschillen
kon waarnemen. Hierdoor bezit de narwal eigenschappen die in
de natuur vrijwel uniek zijn.
Uit dit onderzoek werd de link tussen de hoorn van de eenhoorn en de slagtand van de narwal al snel gelegd, want beide
voorwerpen waren een buitengewoon goed tastorgaan. Een
hypothese is dus dat de eenhoorn een vergelijkbare hoorn had
als die van de narwal.
Een bevinding uit 2008 van Italiaanse onderzoekers zorgde
ervoor dat er nieuw leven in het onderzoek werd geblazen. Deze
Toscaanse wetenschappers hadden namelijk een reebok ontdekt
met slechts één hoorn op het midden van zijn kop. De bevinding
kwam al snel in het nieuws, want hadden deze onderzoekers het
mysterie van de eenhoorn ontrafeld? Volgens Gilberto Tozzi,
de directeur van een wetenschapscentrum uit Prato, wel. Hij
noemde deze ontdekking dan
ook ’’het eerste bewijs, dat de
legendarische eenhoorn echt
heeft kunnen bestaan.’’ Of
deze vondst werkelijk iets te
maken heeft met de oeroude
eenhoorn moet natuurlijk
nog onderzocht worden,
maar men moet wel in het
achterhoofd houden dat de
eenhoorn zijn mysterieuze
bestaan misschien wel
heeft voortgezet in een
andere gedaante, en
wellicht wel in die
van een eenhoornige reebok.
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Liposuctie als bron van
stamceltransplantatie
Door Sharon Ottens

“Wat bloesjesdag is voor de lente, is
dikketruiendag voor de herfst: de
komst van een nieuw jaargetijde is
per officieus referendum door een
overweldigende meerderheid goedgekeurd.” (Elsevier, 1997)
Misschien is ‘bloesjesdag’ een wat minder bekende term, maar
het hiervan afgeleide ‘rokjesdag’ moet vooral voor de mannelijke
lezers een welbekend begrip zijn. In de winter zijn er vrouwelijke
bikkels bij die met een 15 denier panty de kou nog durven te trotseren, toch geeft helemaal geen panty net iets meer charme. Zodra
de zonnestralen warmer worden en de terrasjes weer volstromen
lonkt menig man dan ook naar de eerste blote vrouwenbenen die
voorbij paraderen. De lente is begonnen!
Hoewel het voor mannen een verademing kan zijn dat al die
panty’s weer uit gaan, kunnen vrouwen zich nogal druk maken
om hun blote benen. Of eigenlijk, om hun hele lichaam. Daarmee
is het verschijnen van rokjesdag nog maar het begin, want
wat als straks de bikinidagen
weer aanbreken? Dan ziet
iedereen niet alleen dat je
bovenbenen trillen bij elke
stap, maar dat ook je buik
niet helemaal strak gebleven is na al die alcoholische
drankjes. Opeens biedt een
riempje geen uitkomst meer
om een taille te genereren.
Voor sommige mensen is dit
onzekere gevoel zo erg dat zij,
na het zoveelste dieet te hebben geprobeerd, kiezen voor
liposuctie. Hierbij worden
vetcellen vanonder de huid
opgezogen met een kleine
zuignaald die aangesloten is
op een vacuümpomp.
Het wegzuigen van vetcellen zorgt niet alleen voor een strakker figuur, ook kunnen de cellen gebruikt
worden voor medische toepassingen.
Vetweefsel bevat namelijk stamcellen.
Deze hASC’s (human adipose stem cells)
kunnen worden omgezet in iPS-cellen
(induced pluripotent stem cells), om ze
vervolgens te laten differentiëren naar het
benodigde soort cellen. Dit ontdekte een
onderzoeksgroep van Stanford University
onder leiding van Ning Sun in 2009. De
techniek is ook mogelijk met stamcellen uit huidweefsel, alleen duurt dit veel
langer om te verwerken in het lab. Het
omzetten van volwassen (huid)cellen naar
iPS-cellen is ontdekt door Shinya Yamanaka in Japan, waarvoor hij in 2012 een
Nobelprijs heeft gewonnen. De techniek
laat zien dat de introductie van vier specifieke genen die coderen
voor transcriptiefactoren, deze omzetting al mogelijk kunnen
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maken. Voor de regeneratieve geneeskunde is dit een enorme
doorbraak geweest.
Het omzetten van vetcellen in iPS-cellen was ook een doorbraak, omdat hierdoor stamcellen van de patiënt zelf sneller en
in veel grotere hoeveelheden kunnen worden verkregen voor
transplantatie. Even ter illustratie: één milliliter weefsel bevat
106 cellen. Doordat met de nieuwe methode deze grote hoeveelheden eenvoudiger kunnen worden
gegenereerd, kan er sneller met stamceltherapie worden gestart. Eerst worden
de stamcellen op een externe voedingsbodem, zogenaamde feeder-layers, geënt
om ze buiten het lichaam te kunnen
laten groeien. Dankzij een hulpfactor,
geproduceerd door fibroblasten, blijven
de cellen tijdens dit cultiveringsproces
6 ongedifferentieerd. Groeifactoren en
cytokines worden toegevoegd zodat de
iPS-cellen zich gaan differentiëren tot
functionele cellen, afhankelijk van welk
type weefsel nodig is. Vervolgens worden
de gedifferentieerde cellen geïsoleerd en getransplanteerd in de
patiënt, dit kan rechtstreeks in het weefsel of via de bloedbaan.

“Even ter

illustratie:

één milliliter

weefsel

bevat 10

cellen.”

Stamceltherapie wordt echter nog niet massaal gebruikt om
beschadigde weefsels te herstellen. Het grootste probleem met de
huidige klinische ontwikkelingen is dat de iPS-cellen een redelijk
grote kans hebben om tumoren te ontwikkelen. Vaak worden er
teratomen aangetroffen in gekweekte weefsels. Dit zijn tumoren
die weefsel bevatten uit alle drie de kiemlagen, delen weefsel die
normaal gesproken niet op deze plaats horen te groeien. Zo kunnen er ineens tanden worden aangetroffen in vetweefsel. Meestal
is een teratoom goedaardig, maar het kan zich ook ontwikkelen
tot een kwaadaardige tumor. Het controleren van de differentiatie
van iPS-cellen is erg lastig en deze verschijnselen tonen aan dat de
huidige technieken nog niet volledig genoeg zijn om betrouwbaar
het juiste weefsel te genereren.
Stamcellen vanuit beenmerg zijn
een ander type
stamcel (hematopoetisch) en deze zijn met
de huidige technieken
wel al geschikt om te
transplanteren. Beenmergtransplantatie wordt onder
andere toegepast bij de
behandeling van kanker, om
de door chemotherapie vernietigde cellen te vervangen.
Als na veel onderzoek de celdifferentiatie beter gecontroleerd
kan worden, zullen iPS-cellen
in de toekomst een goede bron
voor deze stamceltransplantatie zijn. De mogelijkheden binnen de
regeneratieve geneeskunde zullen een stuk
minder gelimiteerd
zijn.
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Interview met

Anton Scheurink
Door Frederike Menage
Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn; alle drie
de prijzen die te winnen waren bij de RUG Docent van
het Jaarverkiezing 2014 zijn dit jaar door slechts één
persoon gewonnen. Prof. dr. Anton Scheurink, hoogleraar neuro-endocrinologie bij het Groningen Institute
for Evolutionary Life Sciences en een grote inspiratiebron voor vele studenten.
Voor een interview werd ik bij Anton thuis uitgenodigd. Er
werd direct een kopje thee voor me gezet: ‘Wil je ook een stukje
taart? Ik ben net jarig geweest, had het gisteravond eigenlijk direct mee moeten nemen naar de voetbalkantine. Dan was het
zeker opgekomen. Ja, de dinsdagavond en de zaterdag zijn heilig in mijn agenda. Ik voetbal al vanaf mijn studententijd in een
vast team bij v.v. Helpman. We vinden de derde helft ook nog
steeds erg belangrijk. Als we aan het einde van deze helft weer
op de fiets stappen word ik altijd weer even herinnerd aan mijn
onderzoek. We hebben altijd wel een paar buitenlandse studenten in ons team. Zij moeten duidelijk nog leren fietsen onder invloed, net zoals de ratten die niet gewend zijn om onder invloed
van alcohol over de loopband te lopen.’
Tukker in Groningen
Toen Anton in 1977 begon met de studie Biologie in Groningen was dit, net als voor veel studenten nu, een tweede keuze.
‘Als naïeve tukker kwam ik in deze mooie stad terecht. Ik heb
eerst drie jaar samen met tien anderen op een flat gewoond.
Het was ontzettend mooi om met studenten uit heel Nederland
samen te wonen. We deelden naast de keuken, douche en wc
ook de telefoon met elkaar. Het eerste jaar biologie was destijds
echt verschrikkelijk. Het begon met een half jaar natuurkunde,
scheikunde, wiskunde en één vakje celbiologie. Voor de echte
biologen destijds was dit een grote teleurstelling. Zij zaten te
breien in de collegebanken, klaar voor een studie over puur flora en fauna. Toen in latere jaren de vakken dierfysiologie (door
Piet Wiepkema) en endocrinologie gegeven werden, werd pas
mijn interesse pas gewonnen. Vanaf mijn derde jaar ben ik voor
endocrinologie en neuro-anatomie student-assistent geweest
en heb ik onder andere Bauke Buwalda begeleid. Studenten
kregen destijds bij de research cursus een papiertje met daarop
slechts één vraag. Aan hun de taak om deze in zes weken te beantwoorden. Niets was te gek qua practica. Wilde een student

bijvoorbeeld iets doen met vissen, dan stapten we op de fiets
naar de lokale visser en regelden we dat.’
‘Na het afronden van mijn promotie kreeg ik de kans om
naar Amerika te gaan. Dit was een hele happening destijds.
Aangezien de kansen daar veel groter waren, kwamen de meeste
mensen die daar heen gingen voor onderzoek niet meer terug.
Ik heb daar onderzoek gedaan bij Steve Woods, die een grote
inspiratiebron voor mij is geweest. We zijn toevallig op dezelfde
dag jarig, dat schept natuurlijk direct een band. We hebben nog
steeds veel contact en feliciteren elkaar natuurlijk graag met
onze verjaardag. Deze man is zo breed geïnteresseerd dat ik
hem soms moest dwingen om over wetenschap te praten. Hij
is het geniale brein achter drugtolerantie, de proef waar ik over
verteld heb bij de verkiezing. Toen ik in 1990 weer terug kwam
uit Amerika leerde ik mijn vrouw Marjan kennen (zus van een
teamgenoot) en kreeg ik het zogenaamde KNAW-fellowship.
Dat is de voorloper en de veel luxere versie van de huidige VIDI
beurs, goed voor vijf jaar salaris en onderzoeksgeld en met een
garantie op een vaste baan bij de RUG.’
Docent van het jaar
Op de vraag wat hij van de media-aandacht vindt die hoort
bij het winnen van de vele prijzen, reageert hij lachend: ‘Ik zou
liegen als ik zou zeggen dat ik het niet leuk vind. Duidelijk gephotoshopte foto’s van jezelf in de krant, telefoontjes vanuit het
hele land, felicitaties in de voetbalkantine, het achtervolgt me
overal. Ik had niet verwacht zo ver te komen, het winnen van
de faculteitsprijs kwam zeer onverwacht. Vanaf dat moment
ben ik wel direct gaan nadenken over mijn minicollege. Welk
onderwerp? Wel of niet een foto van proefdieren? Hoe ga ik de
aandacht trekken? Toen het moment eindelijk daar was, werkte
natuurlijk de afstandbediening van de PowerPoint niet mee
en raakte ik behoorlijk gestrest. Ook het zicht op een timer die
langzaam steeds roder werd maakt het presenteren niet makkelijker. Dat al dit gestres zo rijkelijk beloond wordt is natuurlijk
geweldig.’
Wij vinden het natuurlijk meer dan terecht dat Anton deze
mooie prijs heeft gewonnen, en kijken uit naar al het andere
moois wat zijn vervolg carrière ons zal brengen.
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Door Jasper Stinenbosch en Aline Joustra

?
!

Hoe kan een uil zijn
hoofd zo ver draaien?

Als mens kan je met ogen draaien om iets
door je gezichtsveld te volgen. Dus wanneer
je als student weer eens een muis ziet rennen in je slaapkamer, dan kan je die muis
van je TV tot aan je bed gewoon volgen door
met je ogen te draaien. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar uilen kunnen dit niet. Zij hebben namelijk gefixeerde ogen. Dit wil zeggen dat
hun ogen vast zitten in hun oogkast. Dat betekent
dat uilen hun hoofd moeten draaien om bijvoorbeeld een muis te volgen. Het is dus belangrijk dat
het hoofd van de uil ver kan draaien. Om alles goed
te kunnen zien kan een uil zijn hoofd tot wel 270
graden draaien, zonder bloedvaten af te knellen.
Deze grote draaiing is mogelijk doordat uilen veertien nekwervels hebben in tegenstelling tot slechts
zeven nekwervels bij de mens. De vertebralis (wervelsagader) voorziet samen met de carotis (halsslagader) de hersenen van bloed. Zowel bij de uil als bij
de mens gaat gaat de vertebralis door een gat in de
nekwervels heen, de foramen transversarium. Bij
de mens is dit gat ongeveer even groot als de vertebralis, terwijl bij de uil dit gat tien keer groter is
dan het bloedvat. Dit zorgt ervoor dat de vertebralis
niet wordt afgekneld als de uil zijn nek 270 graden
draait. Daarnaast blijken uilen reserve bloedvaten
te hebben, dit zijn bloedvaten die opzwellen als de
bloedstroom ergens wordt afgekneld. Ook blijkt uitwisseling tussen bloedvaten mogelijk te zijn. Dit samen garandeert de bloedtoevoer naar de hersenen
van de uil. Zo kan de uil zonder enige oogbeweging
altijd zijn avondmaal volgen.

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!
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Waarom planten dieren zich voort in de
lente?

In mei leggen alle vogels een ei. Maar waarom eigenlijk? Wat is er met de lente dat dieren ineens zin krijgen om nakomelingen op
de wereld te zetten? Niet alle seizoenen zijn
geschikt om jongen groot te brengen: de
herfst en de winter zijn te nat, te koud en er
is niet genoeg eten te vinden. Dus moeten
dieren ervoor zorgen dat hun jongen geboren worden als er genoeg eten te vinden is en het weer lekker warm is. Ze zouden niet heel succesvol zijn in het
grootbrengen van hun kinderen als ze ook moesten
overleven in dikke lagen sneeuw en het tekort aan
eten moesten oplossen. Als ze echter in de zomer
jongen baren zullen de gunstige omstandigheden
niet lang genoeg aanhouden, omdat de winter dan
te dichtbij is. Dus kiezen ze een tijd van het jaar dat
er eten genoeg is: de lente. Alles staat in bloei en
de dagen worden langer en warmer. Zo weten de
ouders dat ze altijd eten genoeg zullen hebben en
de jongen hebben een grotere kans van overleven
als ze voor het eerst het nest verlaten. De triggers
voor het paargedrag zijn waarschijnlijk de hogere
temperaturen en langere daglengte. Maar zelfs
barometrische druk zou een trigger kunnen zijn!
Wetenschappers aan de Universiteit van Arkansas
hebben de link tussen luchtdruk en het baren van
kalveren onderzocht, en kwamen er zo achter dat
kalveren vaak geboren worden als de barometrische
druk hoger is. Waarschijnlijk komt dit door de link
tussen hogere luchtdruk en warm, droog weer. De
dagen worden nu weer langer, dus hopelijk zijn er
binnenkort weer wollige lammetjes, stuntelige kalfjes en donzige eendjes te zien!
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Om de 17 jaar wat gekriebel
Door Jorrit Waslander
Stel je voor, je bent lekker op vakantie in het oosten van de Verenigde Staten. Je reist van het koude
Boston naar het warme Florida, langs de oostkust
van ‘the land of opportunity’. De stad New York is
net aangedaan en tussen de landerijen rijd je richting
het zuiden. Plots komt er een wolk met insecten op
je af van Bijbelse proporties. Deze insecten maken
een hels kabaal, van wel honderd decibel. Dat is net
alsof iemand met een kettingzaag naast je hoofd staat
te zagen. Wat zijn dit voor beesten? Waarom zijn er
zoveel? Een snelle zoektocht op internet levert je interessante resultaten op. Het is een bepaalde generatie
van het Magicicada geslacht, dit is een soort cicade.
Deze Magicicada bevat een aantal soorten dat allemaal in het oosten van de Verenigde Staten voorkomt. Het
bijzondere aan deze soorten is, dat ze maar een keer per dertien of zeventien jaar opkomen. Er zijn drie soorten die een
zeventienjarige cyclus hebben en vier soorten die ene dertienjarige cyclus hebben. Elk jaar komt er ergens in het oosten van
de Verenigde Staten een ‘lichting’ boven. Met als uitschieters
lichting X (brood X), die in 2004 opgekomen is. Maar wees
gerust, deze komt pas weer op in 2021. Ben jij erbij?
Al deze individuen besteden bijna hun hele leven ondergronds, als nimf. Dit is het jong van de cicade, een soort
larve, alleen dan met een gesegmenteerd lichaam. Deze nimf
leeft een paar centimeter onder de grond van het sap dat hij
uit de wortels van planten haalt. Ze ontwikkelen zich daar
compleet synchroon met hun legsel, hun ‘jaargenoten’. Deze
ontwikkeling loopt verbazingwekkend gelijk, vooral als je
meeneemt dat deze individuen dertien of zeventien jaar over
hun ontwikkeling doen. Dit leidt ertoe dat ze vele jaren later
nadat ze allemaal tegelijk zijn geboren, ook gelijk zullen opkomen. Binnen een tijdsbestek van enkele dagen komen deze
duizenden cicaden op, soms wel vier miljoen (!) per vierkante
kilometer. Dit zou je dus met recht wel een plaag kunnen noemen!
Toch valt de schade door deze wolken kriebelende
enge beestjes redelijk mee. Hun enige doel in de luttele weken
dat ze bovengronds zijn, is voortplanten. Ze laten de planten
grotendeels met rust en vreten niet alles kaal. De voorbereiding van de nimfen om op te komen heeft nog het meeste effect
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Scan de QR-code! Dan vertelt Sir David
Attenborough over de Magicicada.
op de omgeving. Ze gaan meer eten waardoor plantenwortels worden aangetast,
maar waardoor ze ook voedzamer worden
voor bijvoorbeeld mollen. Het enige doel
van een opgekomen magicicade is zo hard mogelijk zingen
om vrouwtjes te lokken, voortplanten en weer door naar de
volgende. Een beetje zoals in de doorsnee kroeg in Groningen
dus. Nadat er is gepaard legt het vrouwtje ongeveer vijfhonderd eitjes, die na enkele weken uitkomen. De nieuwe nimfen
zijn geboren en vallen op de grond. Ze kruipen naar beneden,
de donkere grond in, wat hun nieuwe thuis zal zijn voor de
volgende dertien of zeventien jaar.
Waarom toch in godsnaam zo lang wachten met opkomen hoor ik jou denken? Daar zijn verschillende ideeën
over, maar helaas zijn deze nog niet zeker. De meer mathematisch onderlegden hadden natuurlijk al lang door dat dertien
en zeventien priemgetallen zijn. Dit zijn getallen die alleen
door hen zelf en één te delen zijn. Het volgen van een priemgetalcyclus kan dus gunstig zijn, omdat deze niet vaak samenvalt met de cyclus van predators. Naast het feit dat ze dus met
enorme aantallen (gesynchroniseerd) opkomen, geeft dit ze
de best mogelijke kans op overleving. Een hypothese voor de
lange, priemgetalcyclus is dat dit de kruising van verschillende
cicaden met verschillende cycli tegengaat. Als je bijvoorbeeld
een individu met een cyclus van drie jaar en twee jaar kruist,
krijg je een zwakker nageslacht. Met lange cycli, die ook nog
eens priemgetallen aanhouden heb je bijna nooit dat deze verschillende soorten cicaden elkaar tegenkomen.
Over hoe deze verbazingwekkende synchronisatie
van deze soorten precies werkt is nog niet duidelijk. Er zijn
hypotheses of betrokken genen, met een dominant gen voor
een dertien of zeventienjarige cyclus. Toch vind ik het wonderbaarlijk dat de jongen van deze soort dertien of zeventien
jaar in de grond kunnen wachten, om perfect getimed samen
met miljoenen andere soortgenoten boven te komen. Als dat je
geen kriebels geeft, weet ik het ook niet meer.
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Chillplekken Groningen
Door Bas van Boekholt
Op het moment van schrijven is het 6 graden celsius. Toch hoop ik dat tegen de tijd dat je dit leest de
temperaturen buiten een stuk aangenamer zijn. Ook
hoop ik dat je met een zomerjasje naar de uni fietst
in tegenstelling tot de ingepakte michellinmannetjes
die je af en toe nog voorbij ziet komen. Het wordt
weer lente en dan trekt men weer naar buiten toe.
Lekker rond een uurtje of vijf nog even in het gras
liggen met wat vrienden voordat je gaat eten. Maar
waar ga je chillen? Wordt het lekker dichtbij in het
Noorderplantsoen of het Stadspark. Of voelen we ons
sportief genoeg om naar de Hoornse plas te fietsen?
Of is er nog een onontdekt chill stukje in Groningen
waar een bioloog lekker tot rust kan komen?
Noorderplantsoen

ook een prominent plekje in het park aan de eind van die eindeloze rechte weg bij de ingang aan de Paterwoldseweg. Ook
Stadspark is af en toe terrein voor festivals zoals het jaarlijkse
bevrijdingsfestival. Het park is een centrum voor sportend
Groningen met de drafbaan als hoogtepuntje.
Waar het in het Noorderplantsoen al snel aan de krappe kant
is heb je in het stadspark ruimte genoeg. Het is een ideale locatie voor een barbequetje of een grote groep (of allebei natuurlijk). De grootte brengt ook nadelen. Er is geen supermarkt in
de buurt om even een stokbrood en wat kruidenboter te halen.
(Mocht je twijfelen over de lekkerste kruidenboter, kijk dan
op de volgende pagina). Ook laten weten waar je ergens zit
heeft zo zijn problemen. Naast het paviljoen, die eindeloze weg
en dat ene vijvertje zijn er niet veel herkenningspunten in het
park.
Er is wel een ideaal hardlooprondje van een kilometer rond een vijvertje waarbij elke 100 meter aangegeven staat.
Hoornseplas

Misschien wel de bekendste chillplek van NoordNederland is natuurlijk het Noorderplantsoen. Het is dan
ook niet gek dat hier elke zomer Noorderzon plaatsvindt. Het
park is vanaf 1880 geopend en volgt de vorm een van de oude
stadswallen van Groningen. Vroeger liep er een drukke weg
dwars door het park heen maar bij een referendum in 1994
is besloten dat deze weg verboden werd voor gemotoriseerde
voertuigen
De vibe die er in de zomer hangt is altijd prima en het
is er altijd wel gezellig. Nadeel hiervan is natuurlijk dat op een
gemiddelde augustusdag half Groningen hier ligt te chillen.
Het is af en toe goed zoeken naar een leuk plekje dat niet in
de schaduw van een boom ligt. Verder is het haast onmogelijk
om via de telefoon te beschrijven waar je ergens in het Noorderplantsoen ligt. “daar bij dat ene gekke priooltje en dan nog
een stukje richting de Jumbo” of “ken je dat ene cafeetje in het
hart van het Noorderplantsoen, daar dus niet in de buurt”.
Stadspark
Het Stadspark is een van de grootste chillgebieden

nog een beetje in de buurt van het centrum. Het park is in
1926 officieel geopend nadat ze er dertien jaar over hebben
gedaan om het te bouwen. De grote drijvende kracht achter
dit park is industrieel Jan Evert Scholten. Zijn hoofd heeft dan
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De Hoornseplas is een inham van het Paterwoldsemeer. Het Paterwoldsemeer is een meer ten zuiden van
Groningen. De plas is gegraven tussen 1971 en 1973 en dus
eigenlijk nog relatief nieuw. Het Paterwoldsemeer is vooral
populair onder zeilers en in de zomer is het dan ook behoorlijk
druk op het water. Ook komt er af en toe een waterskïer voorbij sjeezen. De Hoornseplas is voorzien van een heus strand en
is afgesloten van de rest van het meer.
Het is niet voor niks dat de befaamde wabberbarbeque elk jaar bij de plas gehouden wordt. Er is genoeg ruimte
en je kan zwemmen. Wat wil een mens nog meer? Het grote
nadeel van de hoornseplas is natuurlijk het feit dat het gewoon
superver ligt. Zeker voor de gemiddelde student die nooit
meer dan een tien minuten hoeft te fietsen om ergens de komen. Studenten met rode koppen en zweetruggetjes zijn dan
ook geen vreemd gezicht op de plas.
Je eigen stukje hemel
Ondanks dat heel Groningen overspoeld is door studenten zijn er nog genoeg onontdekte stukjes park te vinden.
Ga eens voor de verandering niet naar de bovengenoemde
plekken. Open Google Maps en pak het eerste kleine stukje
groen wat je kan vinden. Wie weet vind jij wel de ultieme plek
en je eigen kleine stukje hemel. Alvast een paar tips om je op
de goede weg te helpen. Het Zernike complex kan meer zijn
dan een universiteitscampus. Bijna elke wijk in Groningen
heeft wel een klein parkje in het midden. Mocht je in de Zeeheldenbuurt of Korrewegbuurt wonen dan zijn het van Brakelplein en het Bernoulliplein goede plekken om te beginnen.
Maar het belangrijkste is nog wel: geniet van het weer en de
gezelschap!
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Review
Kruidenboter

Door Romy Bezemer

Het wordt weer lente! Tijd om na die donkere winterdagen naar
buiten te gaan en van het warme weer te genieten. Hoe kan dit
nu beter met een lekkere picknick in het Noorderplantsoen? Zomers fruit, broodjes, koel drinken en niet te vergeten: stokbrood
met kruidenboter. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat die
fantastische lentedag verpest wordt door een vieze, zure kruidenboter. Daarom hebben wij voor deze editie van de LifeLine
een zoektocht ondernomen naar de allerlekkerste kruidenboter!

Recept
Plannen voor een grootse lunch in het park of zin om zelf
aan de slag te gaan? Maak je eigen kruidenboter met onderstaand recept!

Merken en prijzen

Kruidenboter

Prijs

Campina

€ 1,14

Albert Heijn

€ 0,97

Jumbo

€ 0,89

AH Basic

€ 0,59

Milbona (Lidl)

€ 0,59

Milsani (Aldi)

€ 0,59

Smeren maar!
We hebben er allemaal wel eens last van: een kruidenboter
die zo slecht smeert dat ons broodje of toastje stuk gaat. Om deze
nare toestanden te voorkomen hebben wij, naast de smaak, de
smeerbaarheid van de kruidenboters voor jullie getest, gemeten
aan de hand van het aantal gebroken toastjes. Hieronder de top
6 van beste naar slechtste smeerbaarheid:
1. Campina
2. Jumbo
3. Milbona (Lidl)
4. Milsani (Aldi)
5. AH basic
6. Albert Heijn
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Ingrediënten:
100 gram ongezouten roomboter
Bieslook en peterselie
1 teentje knoflook
1 theelepel citroensap
1 theelepel versgemalen zwarte peper
1 theelepel grof zee zout
Bereiding:
Heel simpel! Laat de roomboter op kamertemperatuur komen, hak de ingrediënten fijn en roer alles door elkaar. Eet smakelijk!
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AH Basic

Jumbo

Milbona
(Lidl)

Milsani
(Aldi)

Campina

Albert
Heijn

Sharon

8,5

8,0

6,0

2,5

5,5

4,0

Jorrit

7,5

6,5

6,3

7,0

5,0

6,5

Lars

7,2

7,5

6,0

6,2

5,5

4,0

Aukje

7,0

8,0

7,5

7,0

5,0

5,5

Aline

8,0

6,0

6,0

3,0

4,0

4,0

Jasper

8,0

7,0

7,0

4,0

3,0

1,5

Bas

6,8

7,3

4,8

8,3

5,6

5,8

Gemiddeld
cijfer

7,6

7,2

6,2

5,4

4,8

3,9

Uitslag
De winnaar van deze review is de kruidenboter van AH basic. Dit merk kreeg lovende kritieken van ons testpanel. Over het
algemeen vonden zij hem romig, kruidig en vol van smaak. Daarnaast waren zij ook positief over de nasmaak en meende een enkeling zelfs de verschillende kruiden te herkennen in deze boter. De kruidenboter van de Jumbo kwam ook goed uit te test. De smaak
werd beoordeeld als lekker, maar in plaats van een sterke kruidensmaak zoals bij AH basic was er een lichte knoflooksmaak. Wat
opviel was dat de kruidenboter van de Jumbo erg vettig was, waardoor de vetdruppeltjes zelfs zichtbaar waren. Waar sommigen
dit vervelend vonden, zagen anderen er juist het voordeel van in. Zij vonden de boter smeuïg en merkten op dat het goed op het
toastje bleef plakken.
Helaas zijn er ook wat onvoldoendes gevallen, met als dieptepunt de 3,9 voor Albert Heijn. De proefpersonen waren niet echt
te spreken over de smaak van deze kruidenboter. Ik citeer: ‘zoals kattenpis ruikt, smaakt dit’. Overige termen voor de smaak waren
‘chemisch’, ‘zuur’ en ‘geen smaak dit is gewoon boter’. Wat ons betreft geen aanrader.

LifeLine
LL39 Totaal.indd 21

21

28-3-2015 15:18:49

Alumni aan het woord
Aukje Brouwers-Zijlstra
Hoi! Alweer bijna 10 jaar geleden begon ik in de laatste
lichting aan Life Sciences & Technology. Na de bachelor
(richting Biomedische Technologie) en een half jaartje
reizen begon ik me toch af te vragen: wat nu? Je hoopt
dat je dat op reis gaat bedenken, maar dat valt tegen.
Uiteindelijk heb ik zonder veel nadenken gekozen voor de
masterrichting Educatie en Communicatie in de wiskunde
en natuurwetenschappen, richting communicatie. Vooral
omdat ik de wetenschap en alles daar omheen erg interessant vind, maar het liefst in de breedte en niet in de diepte.
Door deze master kon ik me focussen op alles wat met
wetenschap te maken had, niet alleen een beperkt gebiedje.
Tijdens mijn studie heb ik nooit een droombaan voor
ogen gehad. Na mijn studie ben ik dan ook flink gaan solliciteren op elke functie die maar een beetje interessant
leek. Na wat uitzendwerk en (bij)lessen geven op een
school kwam echter de perfecte functie voor mij langs:
communicatiemedewerker bij de faculteit Biomedische
Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Een perfecte combi van mijn bachelor en master, wat de
TU gelukkig ook vond.
Op de TU heb ik 2,5 jaar met veel plezier gewerkt.
Naast voorlichting geven over de studie, open dagen organiseren en studiekeuzegesprekken voeren, mocht ik ook
alle communicatie vanuit de faculteit doen. Het was een
ontzettend gevarieerde baan. Het ene moment ben je bezig
met opnames van het Klokhuis, de dag erna probeer je een

interessant onderzoek in de krant te krijgen, schrijf je een
leuk artikel, praat je met potentiële toekomstige werkgevers van de studenten , organiseer je een symposium of
geef je studenten advies over wat ze hierna kunnen doen.
Daarnaast werd ik ook een stukje betrokken bij het geven
van onderwijs aan de eerstejaars. Enorm afwisselend en
super leuk en leerzaam als eerste baan!
Helaas werd ook de afwisseling na 2,5 jaar routine.
Dit heeft ervoor gezorgd dat ik afgelopen september ben
gestopt bij de TU en aan de slag ben gegaan op een middelbare school waar ik wiskunde geef aan onderbouwklassen havo/vwo. Daarnaast ben
ik begonnen aan de studie om
tweedegraads docent wiskunde
te worden.
Wat vooral belangrijk is als
je op zoek gaat naar een baan, is
zorgen dat je je niet beperkt tot
het werk dat perfect bij je studie
past. Dat is voor een universitaire studie, en zeker voor een
studie als LST of Biologie, erg
lastig. Je leert op de universiteit
meer dan de vakken. Vooral de
vaardigheden zijn belangrijk.
Doe vooral wat je leuk vindt en
denk in mogelijkheden!

Adriëtte Oostvogels
In 2005 begon ik met de studie Biologie, specialisatie Medische Biologie (laatste jaar oude stijl). Na mijn
bestuursjaar (3e bestuur Idun) ben ik begonnen aan de
master Medical Pharmaceutical Sciences. Dit leek me
een handigere keuze dan Biomedical Sciences, omdat
ik hierna het bedrijfsleven in wilde. Tijdens de master
heb ik mijn onderzoeksstage gedaan bij de vakgroep
Farmaco-Epidemiologie & Farmaco-Economie (FE2) en
mijn bedrijfsstage van Bèta in Beleid en Bedrijf bij het
farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline. Toen ik mijn
verslag inleverde bij mijn begeleider vanuit de vakgroep
FE2, vroeg hij of ik al een baan had (nee), waarop hij me
koppelde aan een collega-onderzoeker in het UMC Utrecht
die een junior onderzoeker zocht voor een project van een
half jaar. Gedurende deze periode kwam ik erachter dat
echt je eigen onderzoek leuker is dan onderdeel zijn van
iemand anders zijn/haar onderzoek en daarom besloot ik
op zoek te gaan naar een promotieplek. Mijn eerste brief
was meteen raak en inmiddels promoveer ik al drie jaar in
het AMC bij de Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie. Dit is een groot cohortonderzoek
dat kinderen volgt vanaf de zwangerschap tot ze volwassen
zijn. Ik onderzoek hoe overgewicht van de moeder voor de
zwangerschap het kind in de buik “programmeert” voor
overgewicht in zijn/haar latere leven. Na een dataverzameling in de zwangerschapsdossiers van de deelnemende
moeders, waarbij ik verantwoordelijk was voor de opzet
van de dataverzameling en de coördinatie van een team
van negen studentassistenten die het uitvoerende werk
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deden, ben ik nu vooral bezig met statistische analyses en
het schrijven van artikelen en begeleid ik stagiaires bij hun
afstudeeronderzoek.
Naast mijn baan als promovenda werk ik parttime als
coördinator van een nieuwe dataverzameling. We sturen
alle kinderen (± 5700), hun ouders en leerkrachten vragenlijsten en laten de kinderen cognitieve testen doen. Als
coördinator heb ik veel overleg met de datamanager en
mijn co-promotor, de projectleider van het onderzoek. Met
z’n drieën hebben we de vragenlijsten samengesteld en het
informatiemateriaal en de METC aanvraag geschreven. De
combinatie van onderzoek en coördineren bevalt me goed
en het liefst zou ik dit in de toekomst blijven doen. Helaas
is het moeilijk om je onderzoek gefinancierd te krijgen. Het
ziet er dus naar uit dat ik
na mijn promotieonderzoek, dus over anderhalf
jaar, op zoek moet naar
een nieuwe baan. Wat dat
gaat worden? We zullen
het zien…
Ben je nieuwsgierig
geworden door mijn verhaal, kijk dan op www.
abcd-studie.nl en/of
stuur me een mailtje.
Stagiaires zijn ook (bijna)
altijd welkom, maar verwacht geen labstage!
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MuziekRubriek
Door Jorrit Waslander

Lovely Days of Spring

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. Muziek luisteren is iets van elk seizoen. Elk seizoen heeft zijn eigen stijl. Antonio Vivaldi
had dit goed door en schreef Quattro Stagioni (nee niet de soort pizza), wat de vier seizoenen betekent. Elk deel staat voor het
bijbehorende seizoen. In het winterdeel klinken vooral donkere zware tonen en in de lente staat vrolijkheid centraal. Je kan echt
horen welk seizoen bedoeld wordt.
Lente is dus het seizoen van de vrolijkheid, alles groeit en bloeit. De eerste warme ‘zomerse’ dagen komen eraan waarin menig
student het Noorderplantsoen opzoekt om een Lovely Day volgens Bill Withers te beleven. De (kriebelende) beestjes komen uit
alle hoeken en gaten. Wanneer je als ecoloog niet genoeg krijgt van al die beestjes, luister dan goed naar Beestjes van Ronnie en
de Ronnies. Zij vertellen je wat je moet doen om nog meer van die kleine vrienden te zien.
Biologisch gezien is de lente natuurlijk ook de periode voor kriebels in de buik, liefde en voortplanting. Poeh, daar zijn nogal
wat liedjes over geschreven. Laten we naar het Frans overgaan, de taal van de liefde, of moet ik zeggen la langue de l’amour. Vele
chansons over de liefde verwarmen de harten over de hele wereld. Het leven ziet er rooskleuriger uit, zingt Édith Piaf in Le vie
en rose. Of een ode aan de ware, zoals Charles Aznavour doet in Tous les visages de l’amour. Mocht je niet houden van Frans,
dan doet hij het ook in het Engels in het nummer She. Het heftigste ‘liefdesnummer’ vind ik wel toch Je t’aime moi non plus van
Serge Gainsbourg en Jane Berikin. Dit nummer zegt waar het op staat, met erotiek, seks en vermoedelijk orgastische klanken.
Misschien is het wel een droom van elke man, dit soort ruige nachten beleven met een tandartsassistente. Probeer het dan zeker
in de lente! Want ‘t is altijd lente, in de ogen van de tandartsassistente.

Commisshier.. EJC!

										

Door Frederike Menage

Gezien het thema van deze LifeLine zetten we in deze Commisshier de kweekvijver van actieve
leden in het lentezonnetje: de EJC. Deze commissie wordt, wat de naam al aangeeft, elk jaar volledig opnieuw gevormd door de nieuwe eerstejaars van onze mooie studie. Dit jaar zijn dat Liana,
Brienne, Fimke Anna, Anna, Sara Lynn, Chris en Koen. Naast één vaste activiteit mag iedere EJC
zelf zijn fantasie gebruiken voor het verzinnen van nieuwe unieke activiteiten. Dit jaar was de eerste zeer geslaagde activiteit Barklunen. Het resultaat van een goede voorbereiding was een mooie
avond vol geklun en nieuwe persoonlijke adt-records.
Het actief raken binnen de vereniging gaat sneller dan verwacht door deze commissie te doen.
‘Tijdens het barklunnen wist iedereen mijn naam, ook mensen die ik nog nooit had gesproken.
Dat het bekend worden binnen Idun zo snel zou gaan had ik niet verwacht! Helaas ging dit ook
niet zo snel als ik dacht , ik was even vergeten dat
mijn naam op ons mooie EJC-shirtje staat..’. Dat
het dragen van commissiekleding op activiteiten goed is voor de aanspreekbaarheid en
daardoor een succesvolle avond, mag duidelijk zijn.
Een andere tip voor het organiseren van zo’n succesvolle avond? De EJC-methode voor
het maken van een draaiboek. De EJC-methode houdt in dat ze zich als commissie inleven
in een willekeurig Idun-lid die mee gaat doen aan de activiteit. De volledige avond wordt
beschreven, bijvoorbeeld van het moment dat de Idunaar mooi op tijd zijn huis verlaat
om zeker te zijn van dat welkomstdrankje bij de cocktailparty, totdat hij ‘miauw-bèèèh’
weer thuis komt. Dit is duidelijk een commissie vol gemotiveerde Idunaren die volgend
jaar van plan zijn andere commissies te komen versterken, maar niet nadat ze eerst zelf
de nieuwe EJC hebben uitgekozen en met de oude EJC naar donderdag-Meppel-dag
geweest zijn. Ik voel een EJC-traditie aankomen!
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Iduzzel Lente-editie

1.

2.

3.

4.

5.
Horizontaal
4. Welke bloem is te zien op foto 2?
5. In welke maand begint de lente in Australië?
6. Welke bloem is te zien op foto 3?
10. In wiens ogen is het altijd lente?

Verticaal
1. In welk jaar begon de Arabische lente?
2. Waar is de term ‘rokjesdag’ van afgeleid?
3. Welke bloem is te zien op foto 1?
7. Wat betekent lente letterlijk? Het lengen der ...
8. Welke bloem is te zien op foto 4?
9. Welke bloem is te zien op foto 5?

Onze winnaar van de vorige editie...
De Iduzzel met het thema
‘Nacht’ uit LifeLine 38 is
gewonnen door Wycher
Wind! Hij wist van alle inzenders de meeste goede
antwoorden te geven.
Van harte gefeliciteerd!
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Stuur je antwoord
o.v.v.‘Iduzzel lente’ voor
1 mei 2015 naar:
redactie@idun.nl
en maak ook
kans op een
prachtige prijs!
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