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Lieve leden,
 
Voor jullie ligt alweer de nieuwe Lifeline van dit jaar! Dit is 

al de tweede editie, wat betekent dat de vereniging al weer een 
tijdje op volle toeren draait. Veel mooie activiteiten zijn gewe-
est, veel commissies zijn gevormd en de eerstejaars hebben de 
eerste maanden van hun studie overleefd. Het jaar vliegt voor-
bij, dus genoeg reden om even met de beentjes omhoog op de 
bank te ploffen met ons mooie verenigingsblad. 

De winter breekt aan, de dagen worden dus korter en de 
nachten langer. Op het moment van schrijven is Sinterklaas ge-
arriveerd in ons land en begint zelfs de kerstsfeer al een beetje te 
komen. Kerstkaartjes worden gemaakt, kerstliedjes gedraaid en 
een kerstboom uitgezocht. De tijd van het vele eten breekt aan, 
maar vooral een tijd van gezelligheid. Al met al dus een heerlijke 
tijd om flink van te genieten! 

Wat mij op het thema van deze tweede Lifeline brengt: 
‘Genot’. De hierboven omschreven situatie; ‘van het gezellig 
samen zijn, de kerstvoorbereidingen en de tijd van het lekkere 
eten’, zijn voor mij een vorm van genot. Maar een genotservar-
ing verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Waar voor 
de één dit sterke positieve gevoel opgewekt kan worden door 
gezelligheid, krijgt een ander dit gevoel bij het eten van een stuk 
chocola en weer anderen krijgen dit van seks en lust. Waar, als 
je het mij vraagt, veel mensen het woord genot toch mee asso-
ciëren. De komende maanden zullen dan ook puur genot zijn! 
Waar we in december een heerlijk kerstdiner hebben en een go-
ede IduNacht (wie weet wat daar weer allemaal gebeurt), gaan 
we in januari vrolijk verder met een mooie WiFA en het altijd zo 
gezellige schaatsen. Genoeg reden dus om flink te gaan genieten 
en jouw genotsgevoel te gaan ontdekken! 

Liefs namens het gehele tiende bestuur,

     Loes Woelders
          Voorzitter der GLV Idun

Beste lezers,

Welkom in een nieuw voorwoord in een nieuwe Lifeline. Het 
is al weer het tweede blad van ons lustrumjaar. De tijd vliegt 
voorbij als je plezier hebt in je studie. Zo zijn de eerste vakken 
al weer voorbijgevlogen. Er is eigenlijk al weer een half school-
jaar voorbij en we bevinden we ons al weer in januari/februari. 
De productie van dit blad was echter al in oktober begonnen.  
Na een paar maanden werk is hij uiteindelijk in begin januari 
naar de drukker gestuurd. En nu heb je hem gewoon in je eigen 
handen. Je eigen Lifeline! Het was weer een heuse bevalling, 
zo’n blad. Daarom ben ik erg blij jullie ook weer bij deze editie 
te kunnen verwelkomen. 

Deze editie van de Lifeline zal gaan over genot. Door dit blad 
zal je alle ins en outs van genieten ontdekken. Zo zal je bijvoor-
beeld kennis maken met de lustpil voor vrouwen. Hiernaast zal 
je na het lezen op het volgende feestje alle details over de werk-
ing van lachgas kunnen prijsgeven aan geboeide luisteraars. Je 
ziet het al, genot is een divers thema met vele mogelijkheden. Je 
kunt er nog veel van leren, ook van de mensen van de Lifeline. 
Genieten kan op vele manieren. Iedereen geniet op zijn eigen 
manier. De één kijkt graag films, de ander gaat liever op stap. 
Bij de Lifeline bespreken we graag bijzondere woorden, zoals 
het woord wandcontactdoos. Weer een ander doet het liefst he-
lemaal niks in zijn vrije tijd. Hoe dan ook, iedereen heeft zijn 
eigen manier van genieten en iedereen geniet uiteraard van de 
Lifeline. Ik wens jullie daarom veel genot toe tijdens het lezen.

Groeten,

    Jasper Stinenbosch
        Voorzitter Lifelineredactie 2015-2016

      Lustruzzel
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WETENSCHAPS
NiEuWS

Evolutie in hofmakerij 

Volgens de klassieke theorie van seksuele selectie beïnvloedt 
de keuze van de vrouw het gedrag of uiterlijk van de man. Hoe-
wel het bekend is dat monogame mannelijke zangvogels zingen 
om vrouwtjes te versieren, melden Nao Ota en collega’s dat zij 
het eerste voorbeeld hebben gevonden van een multimodale 
dans. Dit is een niet unieke mannelijke eigenschap bij deze vo-
gels. Bij de Uraeginthus cyanocephaleus, ook wel blauwkopas-
tril genoemd, voeren beide geslachten een baltsdans uit, die 
gekenmerkt wordt door gelijktijdige zang en bewegingen. Het 
kenmerkende aan deze dansuitvoering is het tappen van de po-
tjes. Het feit dat beide geslachten van deze monogame zangvo-
gel zo’n complexe baltsdans uitvoeren, is een nieuwe bevinding 
en suggereert dat evolutie een andere weg heeft ingeslagen. 
Bron: Nature. scientific reports 5

Neulogisch immuunsysteem

Recente ontwikkelingen op het grensvlak van neurologie 
en immunologie laten zien dat er een wederzijdse interactie is 
tussen deze twee systemen. Het zenuwstelsel beïnvloedt de im-
muunrespons en immuuncellen koppelen op hun beurt weer 
terug naar zintuiglijke en cognitieve mechanismen. Met deze 
prachtige afbeeldingen vieren de onderzoekers de complexiteit 
en schoonheid van deze complexe interacties. Neuroweten-
schappers werken samen met immunologen om meer te weten 
te komen hoe neuroimmuun-interacties zijn opgebouwd en hoe 
de homeostase wordt bewaakt. Ook onderzoeken ze gezamenlijk 
wat er neuronimmunologisch gezien gebeurt bij ziekte en nor-
male veroudering. De afbeeldingen zijn gemaakt door studenten 
en stagiaires van de Universiteit van Pennsylvania.

Verloren oren regenereren.

Wetenschappers aan de Stanford University in Californië 
bestuderen de regeneratie van verloren organen en ledematen 
bij zoogdieren. Het is al bekend dat een aantal amfibieën en vis-
sen organen en ledematen kan regenereren als deze verloren zijn 
gegaan. Zoogdieren kunnen dit echter niet. Hierbij speelt een 
belangrijk proces in de immunologie een rol bij het herstel van 
wonden. Er wordt bij het verlies van een lichaamsdeel litteken-
weefsel gevormd om de wond af te sluiten. De wetenschappers 
hebben bij muizen een bepaald signaalmolecuul, genaamd Sdf1, 
een rol speelt bij de littekenweefselvorming. Zo zorgt een hoog 
niveau van Sdf1 voor het rekruteren van een bepaald type witte 
bloedcellen die zorgen voor deze littekenweefselvorming. Een 
nieuw ontwikkelde stof die Sdf1 blokkeert zorgt voor een ver-
beterde littekenvrije regeneratie van weefsel. Bij dit onderzoek 
konden de muizen na de farmacologische verstoring van Sdf1 
hun oren regenereren. Er vond een volledige reconstructie van 
het oor weefsel plaats, inclusief de verschillende celtypes. Dit 
vond allen plaats zonder littekenweefsel. Deze ontdekking geeft 
nieuwe cellulaire mechanismen aan die ten grondslag liggen aan 
regeneratie. Dit onderzoek is dan ook van belang voor toekom-
stige studies die onderzoek doen naar medicatie voor regeneratie 
van organen of ledematen.

Terug met het vet!

Een artikel op Nature beschrijft het effect van diëten met 
een laag vetgehalte. Over diëten zijn al vaker publicaties ge-
daan. Het bijzondere van deze publicatie is echter de omvang: 
53 studies waaraan ruim 68.000 deelnemers meededen zijn 
samengevoegd om de langetermijneffecten van diëten met een 
hoog of laag vetgehalte weer te geven. Zo blijkt dat na een jaar 
er een gemiddelde gewichtsafname van vijf kilogram waarge-
nomen werd. Tussen hoog en laag vetgehalte zat slechts een 

verschil van één kilogram. 
Dit blijkt een verwaarloos-
baar verschil te zijn. Op de 
lange termijn is er tussen 
beide diëten geen duide-
lijk verschil te zien. Er kan 
dus niet gezegd worden 
dat een laag vetgehalte in 
een dieet per se goed is. 
Bovenal bleek een belang-
rijke factor de hoeveel-
heid calorieën te zijn. Als 
je na diëten terugvalt op 
je oude niveau, dan vlie-
gen de kilo’s er weer aan. 

Het blijkt echter wel dat slechts een aantal mensen profijt heeft 
van een laag vetgehalte. Anderen vallen juist af van een laag 
koolhydraten dieet. Wat goed werkt voor jou kan pas achteraf 
worden vastgesteld met de huidige techniek. Ook al kan dit het 
beste pas achteraf worden vastgesteld blijkt uit deze publicatie 
wel het belang van een gepersonaliseerd dieet. De belangrijkste 
aanbeveling van dit onderzoek is dat in de toekomst diëten ver-
der moeten worden afgesteld per persoon.

Correlatie: Temperatuur hoog, sexdrive laag

Mensen hebben minder seks op warme dagen, meldt Bloom-
berg Business. Dit zou kunnen betekenen dat er minder baby’s 
komen als de aarde opwarmt. Economen van het Nationaal Bu-
reau van Economie Research onderzocht tachtig jaar lang de 
waarde van het Amerikaanse geboortecijfer en de temperatuur-
gegevens. Ze vonden wanneer de temperatuur boven de 27 Cel-
sius steeg, de geboortecijfers acht tot tien maanden later daalde. 
Elke extra warme dag leidde tot een daling van 0,4% daling in 
geboorten en mensen compenseerden dit verschil niet tijdens 
koelere dagen. Minder seks is mogelijk slechts een van de moge-
lijke redenen van de dalende vruchtbaarheid, melden de onder-
zoekers. Andere noemen ook een verstoorde menstruatiecyclus 
en verminderde spermakwaliteit. Is er een mogelijke oplossing 
voor dit probleem, ongeacht de echte reden? Volgens de onder-
zoekers is die er zeker, namelijk airconditioning. 

Cafeïne niet alleen verslavend voor mensen.  

Suiker is niet de enige lekkernij die planten produceren om 
bijen te lokken om hen te bestuiven. In een studie van Couvillon 
kwam naar voren dat bijen cafeïnehoudende voedselbronnen 
vaker bezochten om nectar te verzamelen, dan voedselbronnen 
die geen cafeïne bevatten. Ook maakten de bijen vier keer zoveel 
een bijendans, om hun korfgenoten naar het lekkers te leiden. 
Cafeïne was zo’n sterke motivator dat het mogelijk de prioritei-
ten van bijen kan bijstellen. Ze richten zich liever tot bloemen 
met cafeïne, ook al betekende dat de kwaliteit van het nectar 
van die bloem slechter was dan de nectar van een bloem zonder 
cafeïne. De bevindingen suggereren dat planten de cafeïnetruck 
gebruiken om bijen naar lage kwaliteit voedsel te lokken. Het-
zelfde onderzoeksteam had eerder al aangetoond dat cafeïne 
het vermogen om bloemengeuren te onthouden vergroot. Bron: 
Current Biology

Door Aukje Dietje Dijkstra & Jasper Stinenbosch
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Dansende Dieren
Zijn voeten maken snelle pasjes om haar heen en zijn hoofd 

beweegt heen en weer, maar z’n ogen blijven op haar gericht. Hij 

spreidt zijn verenkleed om felle kleuren te tonen. De dans bevat 
veel beweging en veel kleur. Zij is onder de indruk en gaat wat 
dichter naar hem toe. Zo dansen de twee nog een tijdje oog in 

oog, tot hij zeker is dat hij is geslaagd. Hij heeft haar versierd.

Dit lijkt wellicht een versierpoging uit een step-up film, maar 
deze scène speelt zich niet af tijdens een underground dance-off 
tussen twee rivaliserende dansgroepen. Het speelt zich af in het 
regenwoud, tussen twee paradijsvogels. 

Heel lang dacht men dat dansen en zingen puur menselijke 
bezigheden waren. Iedere cultuur in de geschiedenis van de mens-
heid kent muziek en dans, dus het is niet zo gek dat we dachten dat 
zang en dans hetgene was dat ons onderscheidde van de dieren. 
Natuurlijk zijn er vogelsoorten die ingewikkelde paarrituelen heb-
ben, maar dansen is meer dan een serie ingestudeerde stappen. 
Het is een aangeboren gevoel voor ritme, iets waar alle mensen 
in verschillende mate over beschikken. Dieren kunnen dat niet. 

Of tenminste, dat is wat de meesten dachten, tot een kaketoe 
genaamd Snowball via internet wereldwijd bekend werd. In zijn 
filmpje geniet de vogel zichtbaar van het nummer ‘Everybody’ 
van de Backstreet Boys. Hij beweegt zijn hoofd op en neer en 
hupst van link naar rechts op de maat van de muziek. Hij danst. 
Zou het mogelijk zijn dat wij mensen niet de enigen zijn met het 
vermogen om een ritme te herkennen en onze bewegingen erop 
aan te passen? Dit is een vraag die Drs. Aniruddh D. Patel, van de 
Neurosciences Institute in San Diego, ertoe bewoog om Snowball 
de kaketoe nog elf keer te laten dansen. Snowball’s favoriete num-
mer (Everybody) werd op verschillende snelheden afgespeeld en 
zijn reacties werden gefilmd om later geanalyseerd te worden.

Patel concludeerde dat, hoewel er limieten waren, Snowball 
in staat was om spontaan op mensenmuziek te dansen en zijn 

Door Aline Joustra

Wat is het langste zeedier ter wereld? Veel mensen zullen 
denken aan de blauwe vinvis. Met 29 meter van kop tot staart 
en een aorta zo groot dat er een klein kind in kan rondlopen, kan 
dit beest met trots het grootste dier ter wereld heten, maar niet 
het langste! Het langste dier ter wereld is de gele haarkwal (Cy-
anea Capillata) met maar liefst 37 meter. Even ter vergelijking 
dit is ongeveer 7 giraffes op elkaar gestapeld of 165 fruitbana-
nen in een rijtje (Hoeveel tijd er nodig is voor 7 giraffen om 165 
bananen op te eten is een vraag voor een andere keer). Bas en 
zijn beestjes gaat deze keer over de vrees van iedere zwemmer 
en het dier dat hele stranden afsluit als hij er een bezoekje aan 
brengt: de kwal.

Bijna alle kwallen behoren tot de stam van de neteldieren 
(Cnidaria) samen met de koralen en zeeanemonen. Daarnaast 
heb je ook nog de ribkwallen (Ctenaphora) die hun eigen stam 
hebben. Als een kwal geboren wordt (meestal uit een wolk van 
ei- en zaadcellen die kwallen tegelijkertijd in de zee loslaten) 

vormt het een minilarve die zo snel mogelijk vaste grond op-
zoekt. Daar start het poliepstadium die voor koralen en zeeane-
monen het grootste en belangrijkste deel van de cyclus is. Nadat 
de kwal sexueel volwassen is geworden vormt het de vorm die 
wij allemaal kennen: een blob gelatine meedrijvend met de stro-
mingen.

De meeste kwallen leven een paar jaar, sommige kleine 
kwalletjes leven maar een paar dagen en dan heb je nog de on-
sterfelijke kwal. De onsterfelijke kwal (Turritopsis dohrnii) leeft 
in de Mediteraanse zee en voor de kust van Japan. Als deze kwal 
door ziekte of ouderdom beschadigd raakt kan hij terugvormen 
naar zijn poliepstadium. Uit deze poliep groeit weer een volwas-
sen kwal. Dit “truukje” maakt deze kwal biologisch onsterfelijk. 
Wetenschappers weten nog steeds niet hoe de kwal dit precies 
voor elkaar krijgt, maar hij zou dit in principe tot het oneindige 
kunnen herhalen. Helaas worden deze kwallen niet zo snel dui-
zend jaar omdat ze vaak door ziekte of predatie alsnog sterven. 

Waarom de meeste mensen bang zijn voor kwallen is na-
tuurlijk het feit dat ze prikken. Voor de meeste kwallensoorten 
is dit prikken totaal ongevaarlijk (de hele stam van ribkwallen 
prikken niet eens). Je hebt er echter ook een paar kwallen tus-
sen zitten die dodelijke prikken uitdelen. De dodelijkste kwal is 
de Australische zeewesp (alles in Australie wil je dood hebben). 
Zijn gif is zo dodelijk dat een steek genoeg is om je binnen 90 se-
conden te doden door verlamming van belangrijke organen. In 
een hele kwal zit genoeg gif om 60 mensen te doden. Deze kwal 
heeft al minsten 63 doden op zijn naam staan. Niet alle kwal-
len zijn echter zo gevaarlijk. Sommige kwallen zijn beschermers 
van kleine vissen die tussen hun tentakels leven. Het komt zelfs 
af en toe voor dat een krab meelift op een kwal zodat hij niet 
hoeft te zwemmen.

De kwallen leven hier al minsten 630 miljoen jaar en zijn 
daarmee het langstlevende dier met meerdere organen. Ze le-
ven in alle zeeen en oceanen en zelfs in sommige meren. Ze 
zijn misschien primitief maar dit bijzondere beest weet prima 
te overleven op zijn eigenlijk relaxte go-with-the-flow manier. 
Zo verdienen ze een plaats in mijn lijst met bijzondere beesten.

bewegingen aan te passen als de muziek van snelheid veran-
derde. Andere wetenschappers aan de universiteit van Boston 
onderzochten Snowball ook en hun conclusies ondersteunden 
de conclusies van Patel. 

Deze vogel was dus in staat iets te doen waarvan velen dach-
ten dat het een uniek menselijk talent was. Dit riep natuurlijk de 
vraag op: is Snowball de enige die dit kan, of zijn er meer dieren 
die kunnen dansen?

Adena Schachner, een toenmalig student aan Harvard, dook 
youtube weer in en verzamelde duizenden videoclips van heel 
verschillende, ‘dansende’ dieren (paarden, katten, chimpansees, 
etc). Zij liet op die filmpjes dezelfde analytische technieken los die 
Patel ook gebruikte voor zijn onderzoek en wist alle niet-muzikale 
dansers te elimineren. Onder de 15 finalisten waren 14 soorten 
papegaai, dus Snowball was niet uniek met zijn talent. De laatste 
soort was de Indische olifant. 

Dus waarom die soorten? Wat hebben mensen, papegaaien 
en olifanten gemeen waardoor juist deze in staat zijn om te dan-
sen? Een ding is dat zij de compositie van hun geluiden kunnen 
veranderen, bijvoorbeeld door de toonhoogte of woordvolgorde 
in een liedje te veranderen. Dit geeft hen een gevoel voor ritme 
dat andere dieren niet hebben. 

De lijst van dansende dieren op Youtube was veel langer, ge-
includeerd waren dieren zoals paarden, honden, fretten, katten, 
duiven, slangen, hagedissen en vissen, maar die werden al snel 
geëlimineerd na wetenschappelijke analyse. Huisdieren zoals 
honden en katten leken geen enkele aanleg voor dansen te heb-
ben, hoewel zij wel opgroeiden in een omgeving met muziek. De 
oorsprong van het dans talent en muzikaliteit ligt dus ergens in 
de biologie van de soort. 

Omdat er zo weinig bekend is over het muziekbesef van 
dieren, is er dan ook een onderzoeksveld dat juist datgene on-
derzoekt. Zoomusicologie is het bestuderen van muziek vanuit 

een biologisch (dierlijk) aspect en probeert biologisch inzicht te 
geven in de muziek van dieren. Zoomusicologen onderzoeken dus 
niet alleen het danstalent van dieren, maar ook het zangtalent. 

Het zijn niet alleen wetenschappers die zich fascineren voor 
het gedrag van dieren. Lang voordat zoomusicologie ook maar be-
stond, liet men zich al meeslepen door de muzikaliteit van dieren. 

Mozart componeerde bijvoorbeeld een muziekstuk (het laat-
ste gedeelte van zijn Piano Concerto in G Majeur) zodat het zou 
passen bij het gezang van zijn spreeuw. Het liedje bestond dus al 
voordat Mozart het componeerde, als gezang van het vogeltje. Een 
hele generatie jaren ’60 hippies luisterde naar walvissen-muziek 
om hun geest te verruimen. Vandaag de dag worden twitter- en 
instagramfeeds en facebookpagina’s overspoeld met youtube-
filmpjes van piepende luiaards, ‘pratende’ katten en dansende 
papegaaien. Al eeuwenlang is de mens dus niet alleen met zijn 
talent voor dans en zang. Het heeft alleen even geduurd voordat 
de wetenschap de rest inhaalde. 

Zullen we, nu het dus bekend is dat ze wel degelijk kunnen 
dansen, programma’s op tv gaan krijgen waar kaketoes strijden 
in ‘So you think your pet can dance’? Er zijn de laatste tijd steeds 
specifiekere programma’s op de beeldbuis (denk aan My strange 
addiction, of Cheapskates), dus wellicht bestaat er in de toekomst 
wel een dergelijk programma. Tot die tijd zullen de dansliefheb-
bers onder ons hun vertier op Youtube moeten vinden. 

Scan de QR-code 
voor een filmpje dat 

je gegarandeerd 
beter doet voelen!

Bas en zijn Beestjes - Onsterfelijke kwal
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Muziek is een sociale bezigheid waarbij vaak mensen sa-
men muziek maken en anders klappen/zingen ze mee met de 
muzikant. Het zou dus kunnen dat er naast de standaard evo-
lutionaire behoeften zoals eten, drinken en voortplanten er ook 
behoeften zijn die helpen om een sociale groep te vormen. Deze 
sociale groep, wat mensen toch zeker zijn, zou goed een gigan-
tisch evolutionair voordeel kunnen hebben. Je kan specialisaties 
ontwikkelen (jagers, leraren en bouwmeesters), om zo beter te 
overleven. Om deze sociale bonding sterker te maken is muziek 
een ideaal middel, maar denk ook bijvoorbeeld aan taal en kunst.

 
Waar komt dan het verschil in smaak vandaan? Muzieksmaak 

is iets wat je ontwikkelt met de mensen in jouw omgeving. Je 
creëert jouw smaak aan de hand van de smaak van je ouders, 
vrienden en andere mensen in de omgeving. Dit past ook weer 
in het plaatje van de sociale groep. Doordat je een grotere soci-
ale bonding krijgt met de mensen in jouw omgeving, ontstaat 
een hechtere groep met een groter evolutionair voordeel voor 
iedereen. Zo lijkt het logisch dat muziek luisteren aan genot 
is gekoppeld. Hoewel het niet heel duidelijk merkbaar is, dat 
evolutionair voordeel, is het wel verdomde fijn dat het ervoor 
gezorgd heeft dat je kan genieten van muziek luisteren. En het 
is nog weer een reden om gezellig met je vrienden muziek te 
maken en te luisteren.

Mensen kunnen van veel dingen genieten, bijvoorbeeld seks 
en eten. Vaak heeft dit genot dan ook een biologisch nut, repro-
ductie en overleven bij seks en eten zodat je deze bezigheden blijft 
doen. Toch lijken er ook veel dingen te zijn waar mensen van 
genieten waar dit biologische nut niet zo duidelijk lijkt. Waar ik 
zelf heel erg van geniet is muziek. Toch is het niet evident waarom 
iemand veel muziek moet gaan luisteren, dit lijkt niet per se evo-
lutionair een goed idee. Hoe komt het dan dat je lichaam dan met 
een gevoel van genot op sommige prachtige melodieën reageert?

Eerst maar eens kijken wat er precies in het lichaam gebeurt 
als iemand kippenvel krijgt van muziek. Als iemand luistert 
naar een muziekstuk dat hij mooi vindt, worden verschillende 
hersengebieden geactiveerd die geassocieerd zijn met genot. Er 
komt dopamine vrij in de caudate nucleus en nucleus accumbens, 
beide gebieden zijn al vaak in verband gebracht met een gelukkig 
gevoel door allerlei stimuli zoals seks en drugs. Wanneer dit ge-
beurt is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt gezegd dat iemand 
een geluksgevoel ervaart als anticipatie op een bepaald stukje in 
de muziek. Als iemand naar muziek luistert, zijn de hersenen 
continu bezig met luisteren en het creëren van verwachtingen 
voor wat er komen gaat in het nummer. Wanneer deze verwach-
tingen uitkomen, omdat je het liedje al kent of het een logische 
progressie van de melodie is, dan zou dit de aanleiding zijn voor 
de dopamine-afgifte. Uit onderzoek blijkt dat dopamine-afgifte 
in de caudate nucleus te maken heeft met de anticipatie op het 
muzikale hoogtepunt en de nucleus accumbens actief is wan-
neer dit muzikale hoogtepunt daadwerkelijk gehoord wordt. Al 
deze activatie van dopamine creëert een gevoel van genot met 
als gevolg alle fysiologische effecten zoals verhoogde hartslag, 
verhoogde attentie en natuurlijk kippenvel.

Nu weten we ongeveer wat er gebeurt wanneer we luisteren 
naar mooie muziek. Maar van een liedje waar ik kippenvel van 
krijg (bijvoorbeeld Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd), 
doet mijn buurvrouw helemaal niks, die luistert liever naar Marco 
Borsato. Dit geeft aan dat iedereen van iets anders geniet, en het 
dus niet alleen de muziek zelf is die de reactie in mensen oproept. 
Onderzoek wijst wel uit dat vaker verdrietige muziek koude ril-
lingen oplevert dan vrolijke muziek. Waarschijnlijk ligt de basis 
van het geluksgevoel in een zekere herkenning of associatie met 
de muziek die je als plezierig ervaart. Dit lijkt ook logisch als 
je kijkt naar het evolutionair nut van het luisteren en kunnen 
genieten van muziek. 

Door Jorrit Waslander

Kippenvel van Muziek

Ik ben Charlotte Demkes en mijn eerste ervaringen met GLV 
Idun vonden plaats in Haren, tijdens mijn HLO afstudeerstage 
bij de afdeling Moleculaire Neurobiologie. Er waren allemaal 
toffe biologen die zich inschreven voor een wintersport (de 
WiFA genaamd, leerde ik later) en die iedere donderdag een 
borrel hadden in de kelder van het BC. 

Wonende met twee biologen in huis kende ik al een paar 
mensen, maar toen ik besloot om na mijn afstuderen de master 
Biomedical Sciences in Groningen te gaan doen, wilde ik snel 
meer toffe biologen leren kennen. Die zaten in mijn ogen vooral 
in de Foreign Affairs (FA) en daar mocht ik me gelukkig ook 
gelijk bij aansluiten. Drie jaar lang heb ik met dat clubje binnen 
GLV Idun de meest FAntastische tijd beleefd.

Naast het eindeloze feestgedruis en met verslepen van mijn 
backpack door gans Europa wist ik ook nog punten binnen te 
slepen en mocht ik al snel (te snel) MSc achter mijn naam zet-
ten. Ik wilde nog wel verder met onderzoek, een PhD doen. Het 
liefst met veel moleculaire technieken, in vivo werk en terug naar 
het midden van het land. Na driekwart jaar solliciteren ben ik 
terecht gekomen bij Eva van Rooij in het Hubrecht Instituut 
(http://www.hubrecht.eu). 

Het Hubrecht is een prestigieus, jong en internationaal 
instituut. Ik sta superveel op het lab te pipeteren en als ik daar 
niet te vinden ben dan ben ik in het muishuis knaagdieren aan 
het bestuderen. Wekelijks heb ik meetings met mijn baas, de 
groep en met het hele instituut. Onze groep is pas twee jaar 
bezig, dus het opzetten van technieken nam eerst ook veel tijd 
in beslag. Dit najaar zijn er eindelijk een aantal verhalen klaar 
voor publicatie.

Afgelopen jaar heb ik in de PhD-commissie gezeten die de 
jaarlijkse retraite en per seizoen een borrel organiseert. Heel 
erg gaaf om met FA-ervaring weer iets te mogen organiseren 
voor een grote groep.

Het is lastig om nu al te zeggen wat ik hierna wil doen, na-
tuurlijk is dat ook afhankelijk van de kansen die je aangeboden 
krijgt (of zelf creëert). Misschien ga ik nog een leuke Postdoc 
doen, maar ik zou ook zeker openstaan voor een kans binnen 
een bedrijf. En wellicht laat ik de switch naar mijn ‘oudedag’-
baantje wel vervroegd komen en ga ik lesgeven. Je krijgt alleen 
spijt van de dingen die je niet gedaan hebt en ik wil eigenlijk 
het liefst alles proberen!

Studenten zijn altijd welkom bij het Hubrecht, check de site 
om te ontdekken welke onderzoek je leuk vindt.

Alumni aan het woord
Charlotte Demkes

Aan mij de eer om in deze Lifeline te vertellen hoe het mij 
is vergaan na mijn Iduntijd. Ik was erbij in het eerste jaar van 
het bestaan van GLV Idun, heb de nodige nostalgische verhalen 
over GBC en Melior Vita aangehoord en Idun zien opbloeien, 
maar inmiddels is er alweer bijna 10 jaar verstreken sinds ik 
mijn eerste stappen in de faculteit (toen nog het biologisch 
centrum) zette.

In 2006 begon ik met studeren. Ik had gekozen voor de 
studie life, science and technology waarna ik de bachelor bio-
medische wetenschappen ben gaan doen. Tijdens mijn bachelor 
ben ik erg actief geweest in Idiomotor o.a. als voorzitter en pen-
ningmeester en heb ik in diverse toneelstukken gespeeld. Ook 
op de Idunachten was ik vaak te vinden. Een erg leuke tijd waar 
ik met plezier aan terug denk! Ik kan dan ook zeker iedereen 
aanraden om actief te worden binnen één van de commissies 
van GLV-Idun!

In het derde jaar van de opleiding bedacht ik me dat ik toch 
ook een beroep zou moeten kiezen na mijn studie en dat zag ik 
binnen alleen het onderzoek toch niet zo zitten. Vandaar dat 
ik toen geswitcht ben naar geneeskunde via de zij-instroom. Ik 
heb coschappen gelopen in onder andere Groningen, Enschede 
en Rotterdam. Uiteindelijk werd ik na een open sollicitatie 
aangenomen in Utrecht waar ik werk als arts-assistent in op-
leiding tot reumatoloog. Dit is een zesjarige interne opleiding 
waarvan 3 jaar interne geneeskunde en 3 jaar reumatologie. 
Het eerste jaar sta je op zaal op verschillende afdelingen bin-
nen de interne geneeskunde. Dat betekent dat patiënten zijn 
opgenomen in het ziekenhuis en jij verantwoordelijk bent 
voor het beleid en een goede communicatie met de patiënt en 
de familie, bijvoorbeeld: moet er bloed worden afgenomen om 
bijvoorbeeld de nierfunctie te vervolgen? Is die witte vlek op de 
longfoto een longontsteking? Moet de patiënt een CT-scan van 
de buik krijgen? Mag een patiënt met ontslag? Allemaal zaken 
die je zelf mag uitvoeren en met je baas, de internist, bespreekt. 
Hierbij werk je nauw samen met de verpleegkundigen en breng 
je verslag uit in het digitale patiëntendossier. 

In het tweede en derde jaar ben je dan wat meer ervaren en 
word je op allerlei andere onderdelen binnen de interne genees-
kunde ingezet, bijvoorbeeld arts op de polikliniek of intensive 
care. Daarna stoom je door naar de reumatologie. Zo heb ik 
afgelopen 1,5 jaar in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein 
gewerkt en ben ik op dit moment net begonnen in het UMC 
Utrecht aan mijn stage consulten. Hierbij bellen arts-assistenten 
van een ander specialisme dan de interne geneeskunde mij op 
voor vragen over de interne geneeskunde. 

Kortom, een zeer diverse baan, af en toe hectisch, erg leer-
zaam en met veel unieke ervaringen. Wellicht tot ziens in de 
kliniek?

Inge Wijnmaalen
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zijn bij Dextro-amfetamine minder dan bij Ritalin, maar hier is 
ook minder onderzoek naar gedaan. 

Met de kennis van het werkingsmechanisme kunnen we nu 
verklaren wat voor effecten voordeel geven bij het leren. In de 
laatste paar jaren is het gebruik van deze pepmiddelen steeds 
meer toegenomen onder studenten. De verhoogde concentraties 
noradrenaline zorgen voor een actieve staat van het lichaam. 
De bloeddruk stijgt, hartslag gaat omhoog en er ontstaat een 
complete focus. Naast noradrenaline gaan de dopamineconcen-
traties ook omhoog, waardoor je je blij en tevreden voelt. Je zit 
vol zelfvertrouwen en bent helemaal klaar om te gaan knallen. 
Maar dan komt het dipje. De werkzame stoffen zijn uitgewerkt 
en je lichaam is leeg. In plaats van een blij gevoel, voel je je de-
pressief en onzeker. Je dopaminereservaten zijn compleet leeg. 
Wat ga je doen?

Je lichaam vraagt om nog een pilletje en dus neem je er nog 
één. Even voel je je weer blij, maar dit gevoel vervliegt al vlug. 
De focus is nog aanwezig, dus leren blijft nog steeds optimaal.

Doordat je dopamine reservaten leeg zijn, is het steeds moei-
lijker om je blij te voelen bij het leren. Wanneer dan ook de focus 
verdwijnt is het alsof je in een heel diep gat valt. Dopamine is 
een neurotransmitter voor verschillende systemen. Als er geen 
reservaten meer zijn heb je enorme lage concentraties dopamine 
in de hersenen. Hierdoor zullen alle dopamine-achtige systemen 
verminderd werken en op lange termijn veel schade en stress 
veroorzaken. Dit gaat gepaard met depressie, bewegingsstoornis-
sen en concentratiestoornissen. Ook de langtijdige activatie van 
de sympathicus heeft dezelfde effecten als langdurige stress, en 
is dus niet goed voor het lichaam. 

Dus Ritalin of dextro-amfetamine kan helpen voor een be-
tere concentratie bij het leren. Alleen kan dit verslavend en op 
lange termijn veel schade en stress toebrengen aan het lichaam. 
Ik als mede student zou zeggen, eet een banaan of een avocado 
tijdens het studeren, want hier zitten veel pro-dopamine stoffen 
in. En voor de focus is het goed om eerst te gaan sporten en dan 
vervolgens te gaan studeren. Zo heb je je bloedregulatie gestart 
en ben je in een actieve staat zonder negatieve bijwerkingen op 
de lange termijn.

Genieten doen wij als student dagelijks. We genieten van 
een biertje, een filmpje, maar vooral van sociale bezigheden die 
euforische momenten met zich meebrengen. Alleen wanneer wij 
dan weer de boeken in moeten duiken, valt het genot compleet 
weg. In tentamenweken leven studenten als kluizenaars en de 
stress zuigt alle blijheid en euforie op. Om dit tegen te gaan zie 
je dat studenten tijdens tentamenweken meer sigaretten kopen 
dan normaal. Ook zijn de oppepmiddelen, zoals Ritalin of Dextro-
amfetamine, opeens makkelijk verkrijgbaar. Met strakke hoofden 
zie je studenten de Universiteitsbibliotheek verlaten. Wat zijn 
eigenlijk deze pillen? Hoe kan het toch dat deze pepmiddelen zo 
goed werken en hoe slecht is nou eigenlijk het gebruik hiervan?

Ritalin en Dextro-amfetamine behoren tot de stimuli. Dit 
wil zeggen dat dit amfetamineachtige stoffen zijn die onder de 
Opiumwet vallen. Beide middelen worden als medicijn voorge-
schreven door de huisarts tegen ADHD of andere concentratie-
stoornissen. Dextro-amfetamine lijkt een milder effect te hebben 
dan Ritalin, alleen is er meer onderzoek naar Ritalin gedaan. 
Hierdoor krijgen patiënten eerder Ritalin voorgeschreven. Heel 
leuk om te weten, maar hoe werken deze stoffen nou eigenlijk?

In de synaps remt Ritalin de heropname van de neurotrans-
mitters dopamine en noradrenaline. Dopamine is een neuro-
transmitter die werkt als beloningssysteem in het lichaam en 
zorgt voor het genotsgevoel. Noradrenaline is de sympathische 
neurotransmitter die ervoor zorgt dat het lichaam geactiveerd 
wordt. Dextro-amfetamine bevordert juist de afgifte van deze 
stoffen. Door dit verschil kan het zo zijn dat niet iedereen rea-
geert op Ritalin, maar wel op dextro-amfetamine. Duidelijk is wel 
dat voor beide pillen verhoogde concentraties van dopamine en 

noradrenaline verkregen 
worden. 

De werkingsduur van 
Ritalin en Dextro-amfe-
tamine verschilt nogal. 
Ritalin werkt gedurende 2 
tot 4 uur, waarbij Dextro-
amfetamine wel 4 tot 6 
uur door kan werken! Ook 
de afkick-verschijnselen 

Een interessante vraag: ‘Hebben dieren ook seks vanwege 
het genot?’. Voor lange tijd geloofde men dat wij een unieke 
soort waren die als enigste in staat was om te genieten van seks, 
maar in deze zienswijze is verandering gekomen. Het meeste 
onderzoek naar seksueel gedrag werd en wordt vaak op basis 
van evolutionaire vraagstukken gedaan. Seks is immers bedoeld 
om genen door te geven. 

Hoe komen we er achter of dieren daadwerkelijk genieten van 
seks? Eén methode is om te kijken naar gevallen van seksueel 
gedrag welke niet (direct) resulteren in nageslacht, bijvoorbeeld 
bij homoseksuelen, seks buiten het voortplantingsseizoen of 
wanneer er een seksueel onontwikkeld individu bij betrokken 
is. Een voorbeeld hiervan zijn Bonobo’s, zij zijn bekend om hun 
homoseksuele handelingen of handelingen tussen volwassen 
individuen en jongeren. Bonobo’s zijn echter niet de enigste 
apensoort die bekendstaan om ‘nonconceptive’ seks, ook bij-
voorbeeld witschouderkapucijnapen doen het. In beide soorten 
is geobserveerd dat het uitlokkende gedrag van vrouwtjes niet 
was gekoppeld aan hun vruchtbaarheid, bijvoorbeeld in periodes 
waarin ze al zwanger zijn of net na de zwangerschap. Ook seksuele 
interacties tussen volgroeide en onvolwassen individuen was net 
zo voorkomend als de interacties tussen twee volwassen dieren. 
Met andere woorden, de beide apensoorten hebben seks zelfs 
wanneer een zwangerschap onmogelijk is. 

Wanneer dieren dus vaker seks hebben dan benodigd voor 
een zwangerschap, dan kan dit erop duiden dat dieren seks heb-
ben voor hun eigen genot. Een leeuwin kan bijvoorbeeld wel tot 
100 keer per dag, voor een week lang, met meerdere partners 
seks hebben wanneer ze ovuleert. De leeuwin lijkt zich er niks 
van aan te trekken dat een enkele spermacel al goed genoeg is 
voor een zwangerschap. Zou het kunnen dat ze het deels voor 
het plezier doet? 

Een andere manier waarop je zou kunnen bepalen of dieren 
genieten van seks, is onderzoeken of ze orgasmes hebben. Dit 
geeft met name een goede indruk van de motivatie van vrouwe-
lijke dieren, omdat een orgasme niet noodzakelijk is voor een 
bevruchting. Een onderzoek naar Japanse makaken zou hebben 
uitgewezen dat er vrouwelijke orgasmeresponsen werden geob-
serveerd. Makaken kunnen uiteraard niet over hun ervaringen 
vertellen, maar vergeleken met mensen lijkt het er toch op alsof 
ze een soort van orgasme beleven omdat de hartslagfrequentie 
toeneemt en vagina spasmen worden waargenomen. 

Iets anders waar je misschien nooit over nagedacht hebt, ik 
in ieder geval niet, is dat zowel orale seks en masturbatie ook 
voorkomen in het dierenrijk. Orale seks is geobserveerd bij 
onder andere primaten, schapen, geiten en gevlekte hyena’s. 
Een andere onverwachte diersoort welke orale seks beoefent 
zijn kleine vliegende honden. Het wordt gedacht dat orale seks 
de duur van de seks verlengd en daardoor de waarschijnlijkheid 
van bevruchting te vergroot. Ook mannelijke bruine beren in ge-
vangenschap schijnen niet altijd van elkaar af te kunnen blijven. 
Masturbatie komt voor bij primaten, mannelijk en vrouwelijk, 
maar ook bij dolfijnen, olifanten, paarden, honden en walrussen. 
Vele dieren wrijven hun genitaliën ergens tegenaan om zichzelf te 
bevredigen. Het is zelfs ook bekend dat bijvoorbeeld vrouwelijke 
cheeta’s en leeuwinnen over de genitaliën van hun mannelijke 
partners wrijven als onderdeel van het paringsritueel. Er wordt 
gedacht dat solo-seks met name belangrijk is voor de kwaliteit 
van het sperma.

In de meeste van de hierboven beschreven gevallen probe-
ren wetenschappers het echter vanuit een meer evolutionair 
standpunt te bekijken in plaats van er antropomorfistische 
denkbeelden op los te laten. Maar ook dan is het nog steeds goed 
mogelijk dat genot een drijfveer is voor seksuele gedragingen, net 
zoals genot ook een drijfveer is voor andere ‘goede’ gedragingen 
zoals eten, drinken. Het is dan ook niet uitgesloten dat genot 
en seksueel gedrag dankzij evolutie met elkaar verweven zijn, 
omdat voorplanting van uiterst belang is voor het overleven van 
een soort. Genot kan er dus voor zorgen dat dieren gemotiveerd 

raken om seks te hebben, 
zelfs wanneer zwangerschap 
ongewenst of onmogelijk is.

Door Hennie Godthelp Door Eric Sietsema

Ook bij het dier seks voor plezier

Altijd al het liefdesleven 
van bonobo’s willen zien? 
Scan dan snel de QR-code 

en bekijk het filmpje!

Alleen Tienen met Amfetamine?
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Algolagnie
Gereedschapskist met een twist

Waar mensen zijn, is lust. Iedereen heeft zijn eigen manier om 
datgene te doen wat genotsgevoelens en hartstocht uitlokt. Net 
zoals de reguliere manieren van seks, zijn er ook de zijstromin-
gen die meer tot de verbeelding spreken. Bekend zijn het BDSM, 
fetisjisme en voyeurisme. Minder bekend is het algolagnie.

Bij algolagnie genieten mensen van fysieke pijn. Degenen die 
eraan doen beschrijven het gevoel als seksuele opwinding. Vaak 
wordt deze vorm verward met het masochisme, waarbij er een 
rolverdeling is waarbij een persoon gedomineerd wordt. Hierbij 
is het genot het feit dat er gedomineerd wordt. In het geval van 
algolagnie is er geen sprake van een rolverdeling.

De grondlegging van algolagnie
In 1992 werd algolagnie beschreven door Dolf Zillmann. Hij 

stelde dat de mensen die aan algolagnie doen de pijn niet zien als 
een motief of motivatie om het te doen, de pijn zorgt ervoor dat ze 
de controle over hun handelingen verliezen. Deze mensen leiden 
normale levens en hebben in het dagelijks leven er geen last van. 
Een vrouw beschreef de handelingen als een ervaring waarbij ze 
de controle over haar lichaam kwijtraakte en opgewonden raakte. 
Ze raakte in een soort trance.

Een ander iemand, Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, 
vond dat algolagnie een psychische stoornis was. Dat statement 
werd in twijfel getrokken, omdat de betrokken mensen in het 
dagelijks leven er geen last van hebben en daarbij geen last zijn 
tot anderen. Bovendien is de pijn niet onplezierig, ze genieten 
er juist van.

Genetica en verklaringen
Er werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze prikke-

lingen. Bij ‘algolagniacs’ werd via een MRI-scan ontdekt dat zij 
pijn anders ervaren dan de ‘normale mens’. Bij nader onderzoek 
bleek dat zij de nociceptie, de pijnsensatie, anders ervaren door 
mutaties in het DNA, specifiek gelegen in het gen SCN9A, wat 
codeert voor de Na+-ionenkanaalreceptor Nav1.7.

Het genot en de opwinding is een combinatie van deze mu-
tatie en het vrijkomen van endorfines en adrenaline. Deze stof-
fen komen vrij bij pijn en zorgen in de hersenen voor bepaalde 
gevoelens. Endorfines zorgen voor pijnstilling en adrenaline 
zorgt voor activering van het lichaam. Verder zorgen endorfines 
er ook voor dat dopamine in grotere hoeveelheden aanwezig zal 
zijn in de synapsen van zenuwcellen. Dat zorgt voor sturing van 
de emoties en geluksgevoelens.

Sadisme en algolagnie
De vraag is of algolagnie een vorm van sadisme is en of het 

een parafilie is, want kan het algolagnie geplaatst worden in het 
rijtje waar ook exhibitionisme, pedofilie en necrofilie staan? 
Deze verschijnselen staan in contact met een reeks psychische 
stoornissen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de DSM-IV-
markering, wat afkomstig is uit het handboek dat psychische 
stoornissen ordent en categoriseert.

Hoort algolagnie in die lijst te staan? De meningen daarover 
zijn verdeeld. Bij sadisme is er sprake van het fysiek pijnigen en 
martelen van mensen voor eigen vermaak, maar bij algolagnie 
is er sprake van pijn die een sensatie oproept en dus fijn is. Er is 
geen sprake van het aanrichten van (mentale of fysieke) schade.

Hedendaags algolagnie
Hedendaags wordt algolagnie verdeeld in actief en passief 

algolagnie. Bij de actieve vorm is er sprake van een subcatego-
rie van sadisme, hierbij is er wel sprake van een pathologische 
levenswijze en is deze vorm dan ook vastgelegd in de lijst van 
psychische stoornissen. 

Bij de passieve vorm is er sprake van zachtaardigheid en genot 
voor iedereen. Hierbij is er dus geen sprake van sadisme, en is 
deze vorm ook niet vastgelegd als een stoornis.

Door een mutatie wordt het genot op een andere manier 
beleefd. Er is vaak geen sprake van schade of gevaar, waardoor 
algolagniacs net zoals ieder ander kunnen genieten van een nor-
maal seksleven, met een twist. Het is dus een persoonlijke manier 
om het leven in te richten, een soort levensstijl.

Dolf Zillmann

Albert Freiherr von Schrenck-Notzing

Een bijzondere vorm van masochis-
me: hypoxyfilie. Mensen die genieten 
van verstikking of een gebrek aan 
zuurstof. Hun seksspeeltjes: plastic 

zakken.

In de Verenigde Staten 
sterven er jaarlijks tussen 
de 250 en 1000 mensen 

door wurgseks

Sekspil: eindelijk een climax 
voor vrouwen? Door Meiske Pieters

Wertenbergwiel

Door Lars de Ridder

Kill Bill-acteur David Car-
radine (Bill) is om het leven 
gekomen door wurgseks.

Iedereen kent waarschijnlijk Viagra wel, het medicijn voor 
mannen met erectiestoornissen. Een middel dat al sinds 1998 
door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA is goedgekeurd 
voor verkoop in Amerika. Voor vrouwen was er tot voor kort nog 
helemaal niks, terwijl er ook vrouwen zijn met seksproblemen. 
Nu kunnen ook zij geholpen worden. De FDA heeft namelijk de 
“Viagra voor vrouwen” in de VS goedgekeurd, na het eerst twee 
keer te hebben afgekeurd in 2010 en 2013. Het wordt verkocht 
onder de naam Addyi. De naam Viagra voor vrouwen is geen 
goede benaming, de werking is namelijk geheel verschillend van 
de mannelijke variant.

De werking
Hoe werken beide dan? Het effect van Viagra is dat bloedvaten 

voor langere tijd verwijden waardoor er meer bloed naar de penis 
kan stromen. Er is echter nog wel een seksuele stimulans nodig, 
dus Viagra heeft alleen een stimulerend effect op een erectie. 
Je neemt het pilletje een uur voor de seks en het genieten kan 
beginnen. Bij Addyi ligt dit wel anders. Bij het gebruik van Addyi 
wordt de seksuele lust vergroot, het werkt libido verhogend. De 
werkzame stof in de pil is flibanserin, het medicijn werkt als an-
tidepressivum en stimuleert de afgifte van dopamine en verlaagt 
de afgifte van serotonine in de hersenen. Dopamine stimuleert 
namelijk de beloningscentra in de hersenen en minder serotonine 
zorgt ervoor dat je je behoeften wilt bevredigen. Elke dag moet er 
een dosis van 100 mg worden ingenomen, maar echt snel werkt 
het niet. Wil je seks met een leuke vent, dan moet je eerst een 
paar weken wachten voordat het medicijn werkt.
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Ontdekking
De werkzame stof, flibanserin, werd eigenlijk ontwikkeld als 

medicijn tegen depressie door het bedrijf Boehringer Ingelheim. 
Uiteindelijk bleek het niet zo effectief te zijn als antidepressi-
vum, maar bleken vrouwen juist meer zin in seks te krijgen. Het 
farmaceutische bedrijf veranderde hun onderzoek, ze gingen 
het medicijn nu testen op libidoverhoging. De pil werd alleen in 
2010 niet door de FDA goedgekeurd en mocht dus niet worden 
verkocht, dit omdat het effect toentertijd te klein was vergeleken 
met die van de placebo. De rechten werden vervolgens verkocht 
aan een ander bedrijf, Sprout Pharmaceuticals. Er werd door hen 
aanvullend onderzoek gedaan maar de FDA keurde in 2013 de 
toelatingsaanvraag weer af. Dit jaar deden ze weer een poging en 
de FDA gaf toestemming maar wel onder bepaalde voorwaarden. 

Bijwerkingen
Deze lustpil heeft namelijk veel bijwerkingen en er is dan ook 

veel commentaar op geweest. We hebben het dan over lage bloed-
druk, duizeligheid en flauwvallen. Je moet er dus wat voorover 
hebben, maar dan heb je misschien goede seks. 

De bijwerkingen waren ook de reden dat de FDA de vorige 
keren het middel niet heeft goedgekeurd. Er waren zelfs vrouwen 
die moesten stoppen met het onderzoek vanwege de extreme 
negatieve effecten. Desalniettemin waren er ook genoeg vrouwen, 
bijvoorbeeld met HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder), 
een stoornis waarbij het ontbreken van zin in seks zowel 
psychologisch als mentaal als probleem wordt ervaren, het 
middel gaf bij hen verlichting en het zou zelfs bij enkelen hun 
relatie gered hebben. 

Critici hebben het veel over de bijwerkingen, dat ze te ge-
vaarlijk zijn maar ook dat het medicijn niet genoeg is getest. 
Zij zeggen ook dat het libidomedicijn niet eens zo effectief is 
voor vrouwen die hun seks drive willen verhogen. 

Onderzoek
De fabrikant van het medicijn beweert dat tussen de 46 en 

60% van de vrouwen na 24 weken een gunstig resultaat ervoe-
ren. Alleen was het onderzoek dubbelblind getest en nadat het 
placebo-effect was meegerekend had het medicijn nog maar een 
effect van 10% op vrouwen. Ondanks dat blijkt het wel beter te 
werken dan de placebo in het stimuleren van libido van vrouwen, 
het verhogen van het aantal “seksueel bevredigende ervaringen” 
en het verlagen van depressies geassocieerd met HSDD. Er wa-
ren ook vrouwen die de placebo slikten en zeiden dat ze vaker 
bevredigende seks hadden.

Toch goedgekeurd
Er is niks aan het medicijn veranderd en er zijn ook geen 

verdere onderzoeken geweest na de laatste afwijzing van de 
FDA. De FDA heeft wel de voorwaarden aangepast, bijvoorbeeld 
dat er geen alcohol bij mag worden gedronken. Het lijkt vooral 
alsof de FDA luistert naar de voorstanders van een sekspil voor 
vrouwen, want mannen hebben keus uit maar liefst 26. Dus on-
danks alle bijwerkingen en teleurstellende resultaten komt er nu 
eindelijk een genotspilletje op de markt voor vrouwen met een 
laag seksueel verlangen. In Nederland is het echter nog niet te 
koop, hiervoor moet de Europese autoriteit toestemming geven, 
maar er is nog geen aanvraag gedaan. Dus meiden wie gaat er 
deze zomer mee naar de VS?

H   w it W   rks
Door Jasper Stinenbosch

Je zit bij een feestje en ziet overal van die myste-
rieuze glimmende metalen capsules liggen. Wat 
kan dat zijn? Je krijgt nog een hint: een aantal 
mensen op het feestje zit te gieren van het la-
chen, iedereen met een ballon in zijn hand. Oh 
ja! Lachgas, denk je. Die glimmende metalen 

capsules kan je aan een slagroomspuitbus draaien om er 
vervolgens een ballon mee op te blazen. Of om er slag-
room mee te spuiten natuurlijk. Hoe werkt dat lachgas op 
het menselijk brein eigenlijk, denk je bij jezelf. 
Ik zal het je uitleggen. Lachgas, oftewel N2O, is één van 
de oudste medicamenten uit de geschiedenis. Voor het 
eerst toegepast als verdovingsmiddel bij kaakchirurgie 
in 1844 in de Verenigde Staten. Door de jaren heen is de 
functie van lachgas van groot belang geworden in de ge-
neeskunde. Hiernaast wordt het ook toegepast om race-
motoren extra kracht (nitrous) te geven of om solid fuel 
raketmotoren van zuurstof te voorzien. Ook wordt het 
toegepast als drijfgas bij bijvoorbeeld die slagroombussen 
op je feestje. Doordat lachgas wordt gebruikt om de bub-
bels in de slagroom te maken bederft de slagroom minder 
snel dan zelf opgeklopte slagroom. Als laatste wordt het 
ook toegepast voor recreationeel gebruik. Maar hoe werkt 
dit precies? De precieze werking van N2O is helaas niet 
bekend. Wel weet men veel van de chemische werking af. 
Zo heeft het namelijk invloed op vele neurotransmitters. 

Hoe werkt lachgas??
!

Heb je zelf nog een leuke vraag? 
Mail hem naar redactie@idun.nl 

en waarschijnlijk zie je hem, beant-
woord en al, terug in de volgende 

Lifeline!

Lachgas blokkeert de NMDA- en ß2-receptoren. Ook in-
hibeert het AMPA, GABA en 5-HT3 (subtype van een se-
rotoninereceptor). Lachgas heeft dus een diverse werking 
in het zenuwstelsel waardoor de functie lastig is te ver-
klaren. Desondanks verwacht men dat de hallucinerende 
en euforische werking te danken is aan de blokkade van 
NMDA. Aan deze euforische werking heeft N2O dan ook 
zijn naam te danken, lachgas. Naast deze chemische wer-
kingen kan een gebrek aan zuurstof ook bijdragen aan het 
effect van lachgas. Dit gebrek aan zuurstof kan bij recre-
atief gebruik ontstaan doordat lachgas over het algemeen 
via ballonnen wordt ingeademd. Zo’n ballon is gevuld met 

alleen maar lach-
gas. Door een 
minuut of twee 
in en uit te ade-
men in de ballon 
neem je al het 
lachgas op. De ef-
fecten zijn direct 
voelbaar en na-

tuurlijk vet grappig, maar deze methode van inademen 
kan helaas ook schadelijk zijn. Door deze methode kan er 
namelijk een gebrek aan zuurstof ontstaan. Je ademt im-
mers alleen maar lachgas in voor een paar minuten. Hier-
op kan bewusteloosheid of zelfs de dood volgen. Lachgas 
is een plezierig kortwerkend middel, maar pas dus wel op 
en gebruik het niet te veel of te lang.
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Umami, het Japanse genot  

‘Mmmmm, wat is zeewier toch verrukkelijk!’ 
had de Japanse Kikunae Ikeda (1864 – 1936) waarschijnlijk vaak 
gedacht als klein jongetje tijdens het eten van dit veelgebruikte 
product in de Japanse keuken. Wie weet vroeg hij zich toen ook 
al af wat deze verrukkelijke smaak precies was. Dat hij hier later 
zelf het antwoord op zou vinden besefte hij op zo’n moment waar-
schijnlijk niet. Dat het leven soms anders loopt dan je denkt mag 
duidelijk zijn. Hij besloot scheikunde te gaan studeren en als dr. 
Ikeda aan de Tokyo Imperial University (tegenwoordig University 
of Tokyo) ontdekte hij in 1908 de 
oorzaak van deze ondefinieerbare 
heerlijke smaak. 

Tegenwoordig is zijn ontdekking 
algemeen geaccepteerd en behoort 
het tot de standaard biologische 
kennis. Dit heeft echter behoorlijk 
lang geduurd, pas toen rond 1980 
meer bewijzen kwamen.  Kikunea 
had daadwerkelijk gelijk! Wat is 
umami precies en in wat voor etens-
waren komt het voor?

Hoe proef je umami?
Volgens het boek Biology  van Campbell is umami, wat Ja-

pans is voor verrukkelijk of heerlijk, officieel een vijfde smaak. 
De smaak wordt veroorzaakt door het aminozuur glutamaat en 
waarschijnlijk enkele nucleotiden. Over dit laatste is nog veel 
discussie. Echter, dat glutamaat een hoofdveroorzaker is wordt 
algemeen geaccepteerd. Glutamaat is het sleutelonderdeel van 
mononatriumglutamaat (monosodium glutamate (MSG)) en 
komt veel voor in bijvoorbeeld vlees en oude kaas.  De tong proeft 
MSG, wat een resultaat is van de afbraak van een eiwit waarin 
glutaminezuur zit (gebonden vorm van glutamaat). 

Tegenwoordig wordt gedacht dat de umami-smaak tot stand 
komt door het volgende mechanisme: wanneer glutamaat bindt 
aan een Na+ kanaal van een smaakpupil, opent deze zich en kan 
Na+ de cel in diffunderen waarna de cel depolariseert. Het proces 

dat volgt is vergelijkbaar met het proces van het tot stand komen 
van de andere vier smaken. Namelijk, de gedepolariseerde cel zal 
neurotransmitter doorgeven aan een sensorische neuron, welke 
weer een actiepotentiaal aan het brein doorgeeft. 

Hoe smaakt het?
Goed om te weten via welk mechanisme de smaak umami tot 

stand komt en dat het een smaakversterker is, maar wat is het nou 
precies voor smaak? Termen als ‘hartig’, ‘vleesachtig’ of ‘bouil-
lonsmaak’ komen redelijk in de buurt van de omschrijving van 
de smaak. Het blijkt zeer lastig de smaak precies te omschrijven 
in een westerse taal, vandaar dat tot op heden nog steeds umami 
gebruikt wordt. Het komt erop neer dat umami zorgt voor een 
volle, voldanige en vlezige smaak. Die smaak van het gerecht wat 
gewoon perfect is, helemaal af. 

Wat hebben we aan 
deze informatie? Wat is 
het nut van deze ontdek-
king? Naast een beter 
beeld van de werkelijk-
heid is een toegepast  
nut, bijvoorbeeld het 
stimuleren van eetlust. 
Hoewel dat in onze 
maatschappij gelukkig 
niet bij iedereen nodig 
is, kan het soms best 
handig zijn. Een ver-
minderde eetlust treedt 
nog vaak op als bijwerking van medicatie en komt ook vaak voor 
onder ouderen of depressieve mensen. Nu we weten dat MSG 
ervoor zorgt dat een gerecht naar meer smaakt, kan hier rekening 
meegehouden worden in het dieet van deze mensen. 

Zelf ervaren?
Welke voedingsmiddelen moet je eten, wil je zelf de umami-

smaak ervaren? Daarvoor moeten we kijken naar hoe-
veel vrij glutamaat voorkomt in een voedingsmiddel. 
Parmezaanse kaas, eend, rund, makreel, erwten en 
tomaten zijn voorbeelden van voedingsmiddelen die 
een relatief grote hoeveelheid vrij glutamaat bevat-
ten. Een surf & turf geserveerd met een melange van 
tomaten en erwten met daarover heen een flinke laag 
Parmezaanse kaas zal dus wel de enige umami-smaak 
ervaringen teweeg brengen. Ben je fan van de Aziatische 
keuken is het een stuk simpeler, sojasaus en vissaus zijn 
echt umamikanonnen. 

Deze Aziatische keuken brengt mij terug bij Kikunae 
Ikeda die genoot van zijn dagelijkse portie zeewier met 
misschien wel een beetje sojasaus daarbij. Wat is het 
toch mooi dat door gewoon te genieten van eten en hier 
op een onderzoekende en nieuwsgierige manier naar 
te kijken, zoveel nieuwe nuttige mechanismen ontdekt 
worden. Wat eet jij vanavond?

Door Frederike Menage

Nee, dit artikel zal niet gaan over opgevoerde vibrators of 
elektrische opblaaspoppen. Lovotics is een combinatie van ‘Love’ 
en ‘Robotics’ en moet een nieuwe dimensie geven aan hoe wij met 
robots omgaan. Volgens verschillende onderzoekers kan dit wel 
eens dé uitkomst zijn voor mensen die hun geluk maar niet kun-
nen vinden in de menselijke liefde. Maar ben jij er zo één die wel 
kan genieten van je liefde, alleen soms gewoon even niet? Dan is 
er nu een geliefde met aan- en uitknop.

In Singapore wordt in het ‘Social Robotics Lab’ op de Nati-
onal University of Singapore gewerkt aan het ontwikkelen van 
liefde tussen mensen en robots. Samani, onderzoeker in dit 
lab, is hiervoor begonnen met het ontwerpen van een complex 
kunstmatige intelligentie, waarin psychologische en biologische 
systemen achter menselijke liefde worden gesimuleerd. Zo heeft 
de robot zijn eigen versie van een hormoonsysteem, waarin 
de werking van oxytocine, dopamine, serotonine en endorfine 
wordt nagebootst. In combinatie met een intelligent systeem dat 
de mate van aantrekking tot zijn (gedwongen) partner bepaalt, 
moet de robot onder andere blijheid en tevredenheid kunnen 
uiten. Dit gaat door middel van bliepjes en lampjes, maar ook 
met bewegingen. Mocht je het te bont maken kan de robot ook 

jaloers of zelfs vol afschuw zijn, liefde is nu eenmaal niet alleen 
maar rozengeur en maneschijn. 

Vooral vanuit Japan lijkt er veel interesse te zijn in relaties 
met robots, onder andere door het vergrijzingsprobleem. Wan-
neer een lovotic ook geprogrammeerd kan worden om huishou-
delijke klusjes te doen en op de oudere te letten, is er minder 
menselijke zorg nodig voor deze personen Ook zijn er meerdere 
onderzoeken gedaan waarin demente en depressieve ouderen een 
‘vriendje’ kregen in de vorm van een kleine robot die met kleine 
signalen reageerde op hun input. De situatie van deze ouderen 
verbeterde naarmate zij meer gehecht raakten aan de robot, ook 
hiervoor zou een lovotic dus een uitkomst kunnen zijn.

Onlangs is door wetenschappers aan de University of Lincoln 
onderzoek gedaan naar hoe gemakkelijk mensen van robots 
zouden kunnen gaan houden. Het blijkt dat 
mensen robots eerder als hun vriend 
zouden beschouwen wanneer deze 
niet geheel perfect is, zoals de 
mens zelf. Wanneer een test-
robot (Keepon en ERWIN, 
een robot die gezichtsuit-
drukkingen kan uitoefe-
nen) moodswings had 
of vergeetachtig was, 
bleken mensen eerder 
voor deze versies te kie-
zen dan voor de perfecte 
superzelfverzekerde exem-
plaren. Dit komt overeen 
met een eerder gepubliceerd 
onderzoek naar het uiterlijk van 
robots, zodra dit goed op het men-
selijke uiterlijk lijkt wordt dit eerder als 
sympathiek gezien. Echter kwamen deze robots niet het b e s t e 
uit de vertrouwenstest, in dit geval scoorden de mechanische 
robots juist het hoogst. 

Voordat er dus echte relaties zullen ontstaan met robots moet 
er nog wel wat ontwikkeling plaats gaan vinden. Er zal gezocht 
moeten worden naar de juiste combinatie van niet te perfecte 
kunstmatige intelligentie en het juist wel perfecte uiterlijk van de 
robot. Dan is liefde in de verre toekomst misschien toch te koop. 
En ben je het even niet met je partner eens of gaat je vriendin 
weer eens zeuren tijdens het voetbal? Dan haal je de batterijen 
er toch gewoon uit!

Eindelijk een partner met 
handleiding en uitknop 

Door Sharon Ottens
旨味は美味しい。
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    Door Hennie Godthelp

Lekker een avondje op de bank hangen. Een stukje chocola, 
Netflix and chill. Wat een genot. Maar, van welk stukje choco-
lade kun je nu het beste gaan zitten genieten? Een welbekende 
Milka reep, Fair Trade Tony Chocolonely of misschien toch 
gewoon het AH huismerk? Wij hebben blind voor je getest welke 
chocola je het meeste genot zal gaan brengen. Aangezien we ook 
mannen in ons testpanel hebben, is de uitkomst iets universeler 
dan de mening van alleen een stel vrouwen.

Ontdekking van chocolade

Chocola is bij wijze van toeval ontdekt door de Tolteken, 
een stam uit Midden- en Zuid-Amerika. Er bestaat onenigheid 
over hoelang geleden deze vondst precies is gedaan, maar het 
is minstens 2000 jaar geleden. De Tolteken gebruikten eerder 
alleen de pulp van de vrucht, omdat de cacaobonen erg bitter 
smaakten. Het verhaal gaat dat een Tolteek op een zekere dag de 
bittere bonen in het vuur weggooide. De brandende cacaobonen 
verspreidden toen een heerlijke geur, waardoor de man begon 
te watertanden. De bonen werden uit het vuur gehaald en geplet 
tussen stenen tot een gladde massa. Het resultaat was om te 
smullen, en chocolade zou zijn geboren. Het goedje zou lange 
tijd enkel voor een chocoladedrank, ‘xocoatl’, worden gebruikt.

Henan Cortéz zorge ervoor dat cacao zijn intrede deed in 
Europa in 1528. Hij was een Spaanse ontdekkingsreiziger die 
van de Azteken en een grote cacaoplantage cadeau kreeg. Hij 
nam grote hoeveelheden cacaobonen mee terug naar Spanje, 
waar het ‘xocoatl’ drankje werd verzacht met suiker, vanille en 
room. Het blijft een tijdlang een elitedrankje van het Spaanse 
hof. In Engeland is uiteindelijk de vaste vorm van de drank ont-
dekt, de eerste echte chocolade. Hierna nam de populariteit van 
chocola snel toe. In 1828 patenteerde de Nederlandse familie 
van Houten een manier om vet uit geroosterde cacaobonen te 
persen en voegden alkalische zouten toe. Hierdoor konden de 
brokken eenvoudig worden verpulverd tot cacaopoeder, de basis 
voor alle chocoladeproducten. Het proces wordt tegenwoordig 
nog steeds ‘Dutching’ genoemd. Met de cacaopoeder konden 
vaste chocoladerepen worden gegoten, koekjes gemaakt of 
snoepjes van een laagje chocolade worden voorzien.

Merken Prijs per 
100 gram Analyse reep Meiske Lars Jorrit Eric Aline Laura Gemiddeld 

cijfer

Milka €0,93 Mooie reep, wel 
een beetje zacht. 9.0 10.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.4

Jumbo €0,89 Erg dikke, harde 
reep. 7.5 7.6 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9

Verkade €1,36
Hardere choco-
lade met mooie 

glans.
7.0 7.7 7.5 7.5 6.2 6.0 7.0

Tony 
Chocolo-

nely
€3,00

Mooiste verpak-
king! Goede hard-

heid.
6.0 7.3 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0

Delicata 
AH €0,99 Zachte chocolade 

die snel smelt. 5.5 8.8 6.0 6.5 5.5 7.5 6.6

Salut €0,41
Erg harde en 

dunne reep. Beste 
glans.

4.5 1.2 4.5 3.0 3.5 5.0 3.6

Chocoladegenot?

Het eten van chocolade wordt geassocieerd met plezier en 
genot. Er wordt gedacht dat chocolade interacties heeft met 
neurotransmitters waardoor de gemoedstand kan beïnvloeden. 
In met name pure chocolade zouden oppeppende stofjes zoals 
tryptofaan (positief effect op eetlust, slaap en emoties), ananda-
mide (stimuleert vrijlating van dopamine) en phenylethylamine 
(stemmingsverbeteraar en verhoogd alertheid) zitten. De we-
tenschappelijke bewijzen hiervoor blijven echter controversieel 
omdat de effecten van chocolade  complex blijken te zijn. Er 
wordt bijvoorbeeld ook gedacht dat donkere chocolade voorde-
len kan hebben voor de gezondheid, het zou de bloeddruk kun-
nen verlagen en de kans op hart- en vaatziekten verminderen. 
Dit zou door bestanddelen flavonoïden en theobromine kunnen 
komen, maar ook dit is niet onomstotelijk bewezen.

Resultaten

De overduidelijke winnaar van deze chocoladetest is de reep 
van Milka! De Milka chocolade was niet blind te testen, iedereen 
herkende deze reep gelijk. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 
zeer herkenbare smaak van de Milka chocolade. Men vond de 
zoete en chocoladesmaak verhouding goed, de reep was romig 
en lekker. Een mannelijke panellid was van mening dat de Milka 
reep hemels was, en dat er verder dus niet te veel woorden aan 
vuil gemaakt mochten worden. Zo’n beoordeling moet toch ie-
dereen aanspreken en overtuigen dat dit de beste genotsreep is.

‘‘De overduidelijke winnaar van deze chocoladetest 
is de reep van Milka!’ 

Ook de chocolade van de Jumbo scoorde erg goed. De 
reep heeft een goede echte chocoladesmaak, terwijl hij ook 
nog langzaam op de tong zou smelten tot een heerlijke climax. 
De chocolade is hard en knapperig, maar uiteindelijk dus ook 
romig en vol. Zeker een goede tweede keus mocht de typische 
Milka-smaak niet jouw ding zijn. 

Een reep waarmee het testpanel in ieder geval allesbehalve 
kon genieten, was de chocolade van Salut. De chocolade werd 
omschreven als korrelig, plakkerig, ranzig, super zoet en het 
geeft een vieze nasmaak. Het testpanel vond de reep van Salut 
niet chocoladewaardig. De mannen vonden de reep echter blijk-
baar wel net iets ranziger dan de vrouwen, omdat de mannen er 
geen goed woord voor over hadden terwijl sommige vrouwen 
met name de zoete smaak opmerkten.

Conclusie

Klaar als een chocoladereep, de overduidelijke winnaar is 
de chocolade van Milka. Een goede tweede is de reep van de 
Jumbo. Een belabberde keuze voor een avond genieten, en 
daarmee de verliezer, is de chocolade van Salut.

Chocolade review

Aztekenbeeldje met 
een cacaoboon >
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Student buitenland
 Door Bas van Boekholt

Muziekrubriek

Commishier: de Wabber
    Door Jasper Stinenbosch

Door Jorrit Waslander

Als schrijver van de Lifeline ben je natuurlijk verplicht om 
zodra je naar het buitenland gaat hier een stukje over te schrij-
ven. Ook ik kan niet aan deze verplichting ontkomen, en dat wil 
ik ook niet. Nadat ik afgelopen juli mijn bachelor succesvol had 
afgerond, besloot ik om negen maanden naar Zuidoost-Azië af 
te reizen en daar zes maanden onderzoek te doen naar pig-tailed 
makaken. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik dol ben 
op apen en dit voor mij is om te kijken of dit ook werkelijk mijn 
droombaan is. Omdat ik niet echt studeer, heb ik besloten om 
een gemiddelde dag van veldwerk uit te typen zodat jullie een 
beetje een idee hebben van hoe het hier werkt.

5:50. De wekker gaat voor de eerste keer en terwijl het buiten 
nog pikkedonker is, open ik mijn klamboe om me klaar te ma-
ken voor de morning shift. Eerst een ontbijt bestaande uit een 
mango, 3 banaantjes en een stuk papaja, allemaal fijngesneden 
in een kom. Vervolgens pak ik mijn rugzak gevuld met: camera, 
1,5l fles water, machete, zonnebril, tablet, gps, regenjas en ver-
rekijker. Het regent niet dus ik pak de motorbike en met mijn 
pet en hoofdlamp op en mijn sokken over mijn broek vertrek ik 
richting de jungle.

‘Ik tuur met mijn verrekijker door de 
bladeren omhoog of ik al een glimp van 
de apen kan opvangen, maar helaas laten 
ze zich nog niet zien. ‘

6:55. Aangezien ik gisteren de evening shift had, weet ik dat 
ik bij checkpoint 1 mijn motor kan parkeren en dat ik een goeie 
klim de heuvel op voor de boeg heb. 20 minuten later, terwijl ik 
volgens mijn gps dichtbij hun slaapplek begin te komen, hoor 
ik de eerste juveniles (jonge apen) al roepen. Gelukkig, ze zijn 
vannacht niet verplaatst. Ik tuur met mijn verrekijker door de 
bladeren omhoog of ik al een glimp van de apen kan opvangen, 
maar helaas laten ze zich nog niet zien. Terwijl ik in de tablet 
alvast de datum en aankomsttijd aan het invoeren ben, hoor ik 
het onmiskenbare geluid van een long-tailed macaque rechts 
van me. Shit, ik moet dus extra op mijn hoede zijn en dichtbij de 
pigtails blijven om ze niet kwijt te raken.

8:00. De groep is wat meer naar beneden gekomen en ik heb 
al een paar individuen herkend. Tijd voor de scan. Elk uur moet 
er een scan gedaan worden waarbij van drie mannetjes, vrouwtjes 
en juveniles wordt genoteerd wat ze op dat moment doen en op 
welke hoogte. Zodra ze de palmolieplantage in gaan worden de 
scans wat uitgebreider en moet je ook nog elk individu identifi-
ceren en invoeren waar hij zijn eten vandaan haalt en wat het is 
(als hij aan het eten is tenminste).

9:15. De apen zijn uit de bomen geklommen en bewegen 
zich langzaam voort naar de plantage. Tijd om een focal te doen 
met Febe (geen haren op midden van de staart, oud gezicht met 
leeuwenmanen aan de zijkant en zo goed als ronde seatpads). Een 
focal houdt in dat je een individu voor een half uur volgt en elk 
minuut uitgebreid opschrijft wat hij/zij doet. Dit is nogal lastig 
omdat je ook moet opschrijven welke individuen er in een straal 
van 5 meter om haar heen zijn wat betekent dat je er veel moet 
herkennen in een beperkte tijd.

11:48. De groep arriveert bij de plantage wat het voor mij 
een stuk makkelijker maakt. Op deze manier kan ik de laatste 
individuen herkennen en in de check-id invoeren. Elke dag pro-
beren we iedereen van de groep te zien. Voor vrouwtjes schrijven 
we de mate van zwelling van hun kont op (de kont zwelt op als 
het vrouwtje vruchtbaar op). Voor mannetjes de kleur van hun 
scrotum, hoe donkerder hoe meer dominant, en de kleur van hun 
oogleden, hoe witter hoe meer dominant.

12:57. Nadat ik om kwart over 11 heb verstuurd naar welk 
checkpoint mijn collega’s moeten rijden, stuur ik om 20 voor 12 
mijn precieze coördinaten. Hierna word ik overgenomen. Tijd 
om met de motorbike terug naar het kamp te gaan. Daar is een 
douche, een lunch en een bed voor een power nap.

Dit gaat zo 5 dagen in de week (helft van de shiften zijn van 
1 tot 7 ‘s middags waar je de groep volgt totdat ze gaan slapen). 
In de weekenden zijn we vrij om wat van het land te verkennen. 
Mochten jullie dit met open mond en wijd opengesperde ogen 
hebben gelezen (vergeet niet te ademen) dan raad ik je aan om 
regelmatig naar basvb.waarbenjij.nu te surfen om daar mijn 
verdere updates van mijn avonturen te lezen.

In deze rubriek van de Lifeline staat muziek centraal. Met 
het oog op het thema en de biologie, zal ik schrijven over ar-
tiesten, nummers en de achtergrond daarvan. Genot is zeker 
op twee manier aan muziek te koppelen. Aan de ene kant kan 
je natuurlijk genot beleven aan muziek, met alle biologische 
effecten op het lichaam zoals kippenvel en rillingen. Als je dit 
interessant vindt, lees dan mijn andere stuk in deze Lifeline. 
Aan de andere kant kan je ook over genot muziek maken. Om 
te beginnen met een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven 
dat iedereen kent, misschien niet bij naam, maar zeker als je 
hem hoort. Ik heb het over de 9e symfonie, An der Freude, 
oftewel Ode aan de Vreugde. Ook schrijven veel artiesten over 
dingen waar van ze genieten. Zo zingt de KC & the Sunshine 
Band in That’s The Way (I Like It) over dat ze genieten van een 
bepaalde seksuele wijze (of Op een Sexuele Wijze, zoals de Jeugd 
van Tegenwoordig zou zeggen). Soms geniet je ook wel van een 
nummer, dat eigenlijk een verschrikkelijk nummer. Liedjes 
van het foute uur, guilty pleasures, hitjes, iedereen heeft er een 
andere naam voor. Een greep uit de enorme hoeveel van deze 
nummers die bijna iedereen stiekem wel leuk vindt: Wannabe 
van de Spice Girls, Y.M.C.A. van de Village People, What is Love 
van Haddaway en Que Si, Que No van Jody Bernal en Daddy 

Cool van guilty pleasure machine Boney M. Om af te sluiten wil 
ik het nog hebben over Enjoy the Silence van Depeche Mode. 
Dit fantastische nummer benadrukt dat woorden niet nodig zijn 
of zelfs schadelijk kunnen zijn en moedigt daarom stilte aan. Ik 
vind het dan wel raar dat ze daarvoor een gezongen nummer 
gebruiken. Daarom zou ik in plaats van Enjoy the Silence alleen 
willen zeggen: Enjoy the Music!
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Bij deze rubriek komt één van de twintig commissies van 
Idun aan het woord. Passend bij het thema genot, onze enter-
tainmentcommissie: de Wabber. De naam Wabber lijkt een ver-
zonnen woord te zijn die niet bij deze activiteiten hoort. Schijn 
bedriegt. De naam Wabber is namelijk een verzonnen woord die 
wél bij deze activiteiten hoort. Een Wabbertje blijkt een biertje 
te zijn in het vocabulaire van een mysterieuze Friese student. 
Compleet logisch dus.

Bij het horen van de naam Wabber werken mijn speeksel-
klieren op volle, denkende aan de geweldige jaarlijkse barbecue 
op de Hoornseplas. Naast deze sublieme activiteit organiseert 
deze commissie nog veel meer. Zo wordt er drie tot vier keer 
per jaar de suitequiz (een pubquiz) georganiseerd in de Kroeg 
van Klaas. Ook worden er beerpongtoernooien, proeverijen en 
speciaalbierborrels gehouden. Een actieve commissie dus. Om 
al deze activiteiten te kunnen organiseren heeft de Wabber veel 
leden, zeventien momenteel. Dit lijkt veel, maar vanwege de 
vele activiteiten, waar altijd meerdere verantwoordelijken voor 
aangewezen worden, is dit hoge aantal belangrijk. De Wabber 
vergadert eens per drie weken.

Ter promotie: In april vindt er een redelijk nieuwe activi-
teit plaats. De Lanparty. Deze activiteit zal een weekend duren. 
Voor een klein bedrag kun je dit hele weekend lang genieten van 
allerlei games, van Mariokart tot Team Fortress 2. Dit onder het 
genot van een hapje en een drankje. Houd facebook in de gaten 
voor alle details, zoals datum, prijs en locatie!
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Iduzzel ‘genot’
Rebus met twee vragen en één zin
        Beantwoord beide vragen!

Stuur je antwoord o.v.v. 

“Iduzzel genot” 

voor 1 maart naar 

redactie@idun.nl 

en maak kans op een 

prijzenpakket 

t.w.v. €20,-!
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