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Voorwoord
Lieve lezers,
De dagen zijn al weer een poosje korter, de ochtenden zijn
steeds zwaarder om uit bed te komen en ook de temperatuur
stelt ons teleur. Althans, ze stellen mij teleur. Natuurlijk zijn er
altijd van die mensen die het heerlijk vinden om qua temperatuur vanuit een warm oord (oftewel hun warme bed) meteen
de Noordpool op te stappen, mij niet gezien. Op het moment
van schrijven is het eigenlijk nog te vroeg om al te kunnen
schrijven over sneeuw, maar stiekem hoop ik van harte dat het
al is gevallen zodra deze LifeLine op de mat valt. Want hoe erg
ik de kou ook haat: als het dan toch moet, doe het dan goed.
De winter is het jaargetijde waarin de nachten lang zijn, iets
wat voor ons als studentikoze nachtdieren natuurlijk niet het
grootste probleem is. In de nacht gebeuren dingen. Uilen ontwaken uit hun slaap, vleermuizen verlaten hun grotten en ook
studenten verlaten hun stulpjes om het nachtleven in te
duiken. Hoe je het ook wendt of keert, de nacht inspireert ons.
Veelal komen de beste ideeën wanneer je ’s nachts in bed gaat
liggen, wanneer je niet kunt slapen en het ‘maanlicht’ je tot
nieuwe inzichten leidt. Naast inspiratie brengt de nacht ook
duisternis met zich mee en dan bedoel ik niet alleen de afwezigheid van daglicht. Er zijn nog veel vragen die betrekking
hebben op de nacht en deze duisternis. Hoe zit het eigenlijk
met de achterkant van de maan? Hoe leven wezens op de
bodem van de zee of in grotten, waar het altijd donker is? Hoe
zit het met slaapwandelen? Wees gerust, in deze editie leggen we het je allemaal uit. Veel plezier met het lezen van deze
nachtelijke Lifeline!
Liefs,

Sharon Ottens

Voorzitter Lifelineredactie 2014-2015

Lieve leden,
Voor jullie ligt alweer de tweede editie van de Lifeline van dit
jaar. Hopelijk zijn alle verkeerde adressen uit ons Lifelineadressenbestand gefilterd en is deze Lifeline op de juiste deurmat gevallen. Nu heb je dus een goed excuus om even, met de
beentjes omhoog op de bank, te genieten van de interessante
en leuke feitjes die deze Lifeline ons te bieden heeft.
Dat dit alweer de tweede editie is, betekent dat we binnen Idun
heel wat mooie activiteiten achter de rug hebben. De geweldige Idun ‘Prom Night’ staat ons nog vers in het geheugen (bij
enkele Idunaren vast iets minder), vele commissies zijn verbroederd tijdens de commissieweekenden en de eerstejaars
hebben hun eerste weken als onderzoekers in spe, bij het practicum minimale cel, overleefd. Wat vliegt zo’n jaar toch snel
voorbij als je het leuk hebt. De winter staat alweer voor onze
deur en de dagen worden korter en donkerder.
Het tweede nummer van de Lifeline staat dan ook passend in
het teken van ‘de nacht’. Waar we in de zomer gemiddeld vijf
volle zonuren per dag hebben, moeten we het in de wintermaanden met een half uurtje zon per dag doen. Het zal veel
van jullie overkomen dat je opstaat in het donker en met duisternis weer naar huis gaat. Daarbij komt ook het winterweer
om de hoek kijken met sneeuwstormen en vrieskou. Idun zal
jullie lichtje in deze donkere periode van het jaar zijn. December en januari zitten namelijk vol met gezellige activiteiten
zoals de sinterklaasborrel, het kerstdiner, de karaokeborrel,
schaatsen en de WiFA. Genoeg reden om je warme bed uit te
komen als het ’s ochtends nog donker is en met plezier aan je
dag te beginnen.
Ook is, op het moment dat ik dit schrijf, bij het bestuur de
sinterkerstsfeer toegeslagen. Schoentjes worden gezet op het
hok, kerstverlichting siert het plafond, leden komen langs om
koekjes te brengen, foute kersthitjes schallen uit de speakers
en de zoektocht naar de perfecte kerstboom is begonnen.
Hopelijk hebben jullie net zo’n zin in de winter als wij! Kom
vooral langs op het bestuurshok om een zelfgebakken kerstkoekje te eten en geniet van alle winterdagen en nachten!
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
Redactie: Romy Bezemer • Bas van Boekholt • Fleur Brinkman • Hennie Godthelp • Aline Joustra • Frederike Menage • Sharon Ottens •
Lars de Ridder • Jorrit Waslander • Ties van Wijk
Lay-out: Anouk Baars • Fleur Brinkman • Aukje Dietje Dijkstra • Hennie Godthelp • Sharon Ottens • Kim Ricken • Jasper Stinenbosch
Eindredactie: Anouk Baars • Jorrit Waslander • Ties van Wijk
Deze editie bevat bijdragen van: Marloes ten Kate • Lieke Stockmann
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
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WETENSCHAPS
Door Ties van Wijk & Lotte ‘t Hoen

NIEUWS

Lintworm overleeft vier jaar in man’s brein
Maar liefst vier jaar heeft deze bijzondere lintworm het volgehouden in het brein van een Chinese man. Wanneer de Chinese man
zich in een ziekenhuis in Groot-Brittannië meldde met hoofdpijn
en geheugenklachten, kon de worm niet meteen verwijderd worden. Onderzoekers die publiceerden voor het tijdschrift Genome
Biology kwamen erachter dat het hier om de zeldzame lintworm
Spirometra erinaceieuropaei ging. Deze worm veroorzaakt sparganosis, wat inhoudt dat er een inﬂammatie van het lichaamsweefsel
optreedt. Wanneer dit in het brein plaatsvindt, kan het resulteren
in beroertes, geheugenverlies en hoofdpijn. De lintworm bleek
een uitzonderlijk lang genoom te bezitten: 1,26 gigabaseparen.
Dit betekent dat deze worm een 10 maal langer genoom heeft dan
andere lintwormen. Daarnaast heeft het genoom een formaat van
ongeveer een derde van het menselijke genoom. Een infectie met
deze worm zou opgelopen kunnen worden door kleine, geïnfecteerde schaaldieren, rauw vlees van reptielen of rauw vlees van
amfibieën te eten.

Bennet H.M. et al. Genome Biology 2014.

Hersenkanker bestrijden met cannabis
Aan hersentumoren overlijden wereldwijd veel mensen. Eens gediagnosticeerd met hersenkanker, dan is
de 5-jaarsoverleving 10 procent. Onderzoekers van St
George’s, University of London, hebben behandelingen
tegen hersentumoren onderzocht en vonden dat de meest
eﬀectieve behandeling bestaat uit het combineren van de
actieve componenten van de cannabisplant, oftewel cannabinoïden. Tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol
(CBD) zijn in het onderzoek getest. Wanneer deze stoﬀen
in combinatie met bestraling gebruikt worden, neemt de
groei van een hersentumor in muizen drastisch af. Deze
nieuw vinding biedt toekomst voor onderzoek naar de behandeling van hersentumoren.

Molecular Cancer Therapeutics journal

Seks: de drijvende kracht achter het navigatietalent van mannen?
Ook al geven we het als vrouw niet graag toe: mannen hebben doorgaans betere navigatievaardigheden dan vrouwen. Uit een
onderzoek van de University of Utah is gebleken dat mannen deze vaardigheden hebben ontwikkeld, omdat ze nuttig zouden zijn
bij het aﬂeggen van grote afstanden en bij het hebben van seks met meer vrouwen. De onderzoekers trokken deze conclusie nadat ze de Twe en Tjimba stammen in Namibië bestudeerden. Vanuit deze stammen bleek dat mannen die beter functioneerden
tijdens een opdracht die betrekking had op ruimtelijk inzicht, over het algemeen verder reisden en meer kinderen hadden dan
mannen met minder ruimtelijk inzicht. Maar hoezo zou seks dan de drijvende kracht zijn achter dit navigatietalent? Volgens een
van de onderzoekers “stellen navigatievaardigheden de man in staat om grotere afstanden af te leggen en nieuwe gebieden te
verkennen. En hoe verder de man kan reizen, hoe waarschijnlijker het is dat hij nieuwe mogelijkheden zal tegenkomen als het
gaat om geslachtsgemeenschap.” Het navigatietalent zal in dit geval een gevolg van evolutie geweest zijn.

Evolution and Human Behavior journal 2014.
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Oneerlijke werknemers in de bankindustrie
‘Vertrouwen in elkaar’ is het sleutelelement in langetermijnprestaties van bedrijven, industrieën en landen. Toch hebben
in de afgelopen jaren verschillende schandalen van fraude het vertrouwen ondermijnd van de financiële industrie. Experts
dichten deze schandalen toe aan de cultuur van de financiële sector, maar hier is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.
Wetenschappers hebben nu aangetoond dat werknemers van een grote internationale bank zich eerlijk gedragen in een gecontroleerde onderzoeksopstelling. Echter, wanneer zij zich overduidelijk moeten tonen als bankwerknemer, dan gedragen ze
zich oneerlijk. Dit eﬀect is specifiek voor werknemers uit de bankindustrie, want wanneer hetzelfde wordt getest bij studenten
en werknemers uit andere industrieën, dan wordt dit eﬀect niet gezien. Dit onderzoek wekt de suggestie dat de bedrijfscultuur
bij banken eerlijkheid ondermijnt, wat impliceert dat oneerlijkheid wordt gestimuleerd.

Nature (2014), doi:10.1038/nature13977

Japanners maken doorzichtige muis

Kleinste sculptuur van de mens – haarﬁjn
Artiest en ingenieur Jonty Hurwitz heeft een sculptuur gemaakt die zo klein is dat hij alleen bekeken kan worden
met behulp van een elektronenmicroscoop. De sculptuur
is van een mens en slechts circa 80 x 20 x 100 micrometer groot. De sculptuur wordt neergezet als “de kleinste
vorm van de mens in de geschiedenis”. Dit betekent dat
de sculptuur kleiner is dan een menselijke haar; haarfijn
dus. De grootte van de sculptuur is ongeveer vergelijkbaar
met de hoeveelheid nagel die je vingernagels elke vijf tot
zes uur aangroeien. De serie is gecreëerd door gebruik te
maken van een nieuwe 3D printtechnologie die ook wel
multiphoton lithography wordt genoemd. In principe worden vormen binnen deze technologie gemaakt met behulp
van licht. Door gebruik te maken van specifieke ultraviolette golﬂengten slaagden Hurwitz en zijn team erin om
stap voor stap alle 3D pixels (zogenaamde “voxels”) op hun
plek te krijgen. De sculptuur bevindt zich momenteel in
het oog van een naald en heeft de naam “Trust” gekregen.

Het was in november groots in het nieuws: Japanse wetenschappers zijn erin geslaagd een doorzichtige muis te
maken. Het enige minpunt is dat de arme beestjes sterven
tijdens het proces. De muizen worden doorzichtig gemaakt
door alle haem uit het lichaam te halen. Haem is de kleurstof die bloed, in combinatie met zuurstof, rood maakt.
Het kleurt ook lichaamsweefsel. Ook alle vetten wordt uit
het lichaam gewassen. Om dit voor elkaar te krijgen pompen wetenschappers een aantal chemicaliën door het dier,
daarna voegen ze een stofje toe dat alle haem verwijdert.
Als laatste wordt de muis geveld en weken ze het dier in
hetzelfde goedje. Door de muis doorzichtig te maken zijn
wetenschapper nu in staat om organen van binnen beter
te bekijken, bovendien kan dat in 3D. Dit kan bruikbaar
zijn in projecten zoals brain mapping en de spreiding van
kanker binnen de labdieren. Een doorzichtige muis levert
veel meer details dan röntgenbeelden of MRI volgens de
wetenschappers.

Yang et al. 2014, Cell

Jonty Hurwitz 2014. http://www.jontyhurwitz.com/
nano/
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The far side of the moon
Door Lars de Ridder
Zoals er in Transformers mega robots lopen, schrijven oude
verhalen over imperiums van aliens. We hebben het natuurlijk
over ‘the far side of the moon’, oftewel, de achterkant van de
maan (niet te verwarren met ‘the dark side of the moon’). Wat er
op dit stuk afspeelde was voor lange tijd een groot raadsel, want
niemand had het immers in levende lijve gezien. Toen in 1959
er een foto van werd gemaakt, werd de kans om antwoorden te
krijgen groter. Er konden eindelijk antwoorden gezocht worden
naar de vele vragen. Waren de oude sagen waar? Bestaan de
marsmannetjes echt? En zijn de aliens, in tegenstelling tot ons,
wel gesteld op hun privacy?
Zo ver gaat het natuurlijk niet, want op de foto’s is geen
teken van leven te vinden. In feite zijn de foto’s vergelijkbaar
met de voorkant van de maan. Op het eerste gezicht niet erg
spannend. Maar toch blijft de achterkant van de maan ons
fascineren. Het heeft iets mysterieus, en de onbereikbaarheid
die daarbij gepaard gaat zorgt ervoor dat de maan ons blijft
bezighouden. Sinds de foto zijn de onderzoeken naar de maan
in een stroomversnelling gekomen. Wat staat er precies op de
foto? Wat voor unieks is er te vinden op de achterkant van de
maan? En, is het wel echt zeker dat de aliens zich niet voor ons
verstopt hebben?

De ontdekking van ‘the far side of the moon’
Het is 7 oktober 1959. Heel de wereld volgt met klamme handen
de ruimtesonde Loenik 3. De sonde uit de Sovjet-Unie heeft
als eerste ruimtevoertuig de bestemming ‘de achterkant van
de maan’. Duizenden ruimteastronomen en wetenschappers
volgen zijn weg op voet, want uren later zou hij de eerste foto
van de achterkant van de maan naar de aarde sturen!
De astronomen waren een tijd druk bezig met het analyseren van de foto. Een jaar later, op 6 november 1960, waren alle
karakteristieke punten van de achterkant van de maan vastgelegd in een atlas. Deze atlas bevatte ruim 500 kenmerken van
het landschap, dus alle details van dit stuk van de maan waren
nauwkeurig in kaart gebracht.
De Russen wilden meer. Het succes van de Loenik 3 werd
al snel opgevolgd door de Zond 3, die in 1965 met dezelfde
bestemming de ruimte in werd gestuurd. Omdat deze sonde
foto’s van hogere kwaliteit kon maken, waren er meer details
te onderzoeken. Astronomen slaagden hierdoor erin om nog
eens 3500 kenmerken bij de atlas in te voegen.
Tot na de Zond 3 hadden alleen de Russen de achterkant van
de maan in beeld gebracht. Hierdoor kregen al de kenmerken
Russische namen. De Verenigde Staten wilden hier een stokje
voor steken, zeker nadat de IAU (International Astronomical
Union) besloot dat de Russische namen behouden mochten blij-
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ven. William Anders redde Amerika’s eer door in 1968, vanuit
de Apollo 8, als eerste persoon de achterkant van de maan in
het echt te zien. Hij beschreef het als een woest landschap vol
kraters en heuvels zonder enig patroon.
In de loop der tijd zagen nog meer astronauten, onder
andere vanuit de Apollo 10 en Apollo 17, het maanlandschap
van de achterkant in het echt. Sindsdien zijn er honderden
foto’s gemaakt en wordt de achterkant van de maan nog iedere
dag onderzocht. Elke vierkante centimeter van de maan werd
gedetailleerd in kaart gebracht. Het mysterie was opgelost. Of
toch niet?

Foto’s en antwoorden
Na het maken van de foto’s begon het uitzoekwerk. Zo werd
geconcludeerd dat de achterkant veel meer kraters had in vergelijking tot de voorkant. Dit betekent dus ook dat de achterkant
minder maria (maanzee, dus zones zonder oneﬀenheden) had.
Dit feit werd uiteraard zorgvuldig onderzocht. Uit foto’s van
hun ruimtevoertuig SELENE konden Japanners concluderen
dat de achterkant van de maan minder last van vulkanisme had.
Dit werd afgeleid door de lage hoeveelheid maria (maanzeeën).
Vulkanisme zorgt er namelijk voor dat magma over het maanoppervlak wordt uitgevloeid. Meer vulkanisme betekent dus meer
maria. De achterkant had minder last van vulkanisme gehad,
omdat hier minder maria te vinden is. Dit komt waarschijnlijk
doordat de korst hier dikker is, waardoor minder magma naar
boven kon komen.

Reusachtige kraters
De achterkant van de maan heeft nog iets bijzonders. Het
reusachtige Zuidpool-Aitken-bekken (een grote inslagkrater)
heeft namelijk de zilveren medaille geclaimd als het gaat om
de grootste kraters in het zonnestelsel. Met de maar liefst 2500
kilometer in diameter en 13 kilometer in diepte grote krater
heeft de maan dus de tweede grootste meteorietinslag van het
zonnestelsel overleefd.
Dus geen aliens, marsmannetjes of robots. Gewoon, kraters,
heuvels en maanzeeën. Ondanks dat dit gewoontjes klinkt,
zullen er nog altijd mysteries in leven zijn als men het over de
achterkant van de maan heeft, want waarom de maan nu per se
die kant voor ons verborgen houdt, zal waarschijnlijk nog voor
lange tijd een groot vraagteken zijn. Kortom, het is zeker dat
menig wetenschapper zijn hersenen nog verschillende keren
moet laten kraken voordat alle raadsels opgelost zijn, want
waarschijnlijk gaat het nog een lange tijd duren voordat ook
dat hoofdstuk dichtgeslagen kan worden.

GLV Idun
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Ik zie niets in het donker!
Door Jorrit Waslander
Om iets te kunnen zien, is er licht nodig dat op je oog
valt. Het hoeft niet veel licht te zijn, maar zonder licht
kan je gewoonweg niets zien. Overdag of als er een
lamp aanstaat kan bijna iedereen, zoals je misschien
wel gemerkt hebt, alles zien. ’s Nachts op een donkere plek of in een kamer zonder lamp wordt zien al
wat moeilijker. Na een tijdje accommoderen kunnen
de meeste mensen wel weer wat zien; ze kunnen zich
aanpassen aan het donker. Erik merkt de laatste tijd
dat hij steeds minder kan zien in het donker. Als hij
’s avonds in het donker naar de winkel loopt, heeft hij
moeite de persoon naast hem te zien. Is Erik nachtblind?
Hoe weet je of je nachtblind bent?
Je bent nachtblind als je in het donker amper kan zien en
als je ook niet het vermogen hebt om je aan te passen aan
het donker. Als je bijvoorbeeld in een donkere kamer een
horrorfilm gaat kijken en je kunt na een paar minuten de
persoon naast je goed zien, dan ben je niet nachtblind.
Wanneer je de persoon naast je niet kan zien, dan heb je
waarschijnlijk nachtblindheid. Het lijkt er dus op dat Erik
nachtblindheid ontwikkelt.
Hoe ontstaat nachtblindheid?
Bij nachtblindheid zijn vooral de staafjes in de retina
aangedaan, deze zorgen hoofdzakelijk voor het waarnemen van het licht-donker contrast. Grofweg zijn er twee
oorzaken voor defecte staafjes: een genetisch defect of
vitamine A tekort. Ten eerste kan er dus een genetisch
defect zijn waardoor de staafjes niet goed werken. Dit
kan omdat er iets mis is met rhodopsine of de staafjes in
het geheel. Rhodopsine is het lichtgevoelige eiwit in de
staafjes en is dus cruciaal voor de signaaloverdracht van
het opgevangen licht naar het actiepotentiaal dat kan
worden doorgegeven naar het brein via de oogzenuw.
Retinitis Pigmentosa is de meest voorkomende oorzaak
van nachtblindheid. Het is een verzamelnaam voor genetische defecten bij de pigmentcellen van de retina. Er
zijn vele verschillende genetische mutaties in de staafjes
en het rhodopsine waarbij langzaam de staafjes worden
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afgebroken en dus langzaam nachtblindheid ontstaat.
Naast Retinitis Pigmentosa zijn er ook andere genetische
defecten waarbij vanaf de geboorte al geen of weinig aanwezig rhodopsine is. Deze mensen zijn nachtblind, maar
hun nachtblindheid wordt niet erger, zoals wel het geval
is bij Retinitis Pigmentosa.
Vitamine A is een essentiële bouwstof voor de aanmaak van rhodopsine. Als er te weinig vitamine A is,
kan rhodopsine niet worden aangemaakt en is het goed
mogelijk dat er nachtblindheid ontstaat. Er zijn dan
namelijk geen rhodopsine-eiwitten die licht kunnen
omzetten in een actiepotentiaal. Erik is wel benieuwd
wat voor nachtblindheid hij heeft. Aangezien het niet
bij hem in de familie voorkomt denkt de dokter aan een
vitamine A tekort.
Is nachtblindheid te behandelen of te voorkomen?
Het grootste probleem bij nachtblindheid is dus dat de
rhodopsine in de staafjes niet (goed) werkt of er niet is.
Vitamine A is een stof die belangrijk is bij de aanmaak
van dit eiwit, dus wordt aangeraden dit in te nemen via
voedsel of supplementen. Het zit bijvoorbeeld veel in
wortels en zuivelproducten. Als je nachtblindheid hebt
door vitamine A tekort, dan kan het weer weggaan na inname. Is de nachtblindheid ontstaan door een genetisch
defect, dan is vitamine A slechts symptoombestrijding.
Wellicht komt er met de ontwikkeling van gentherapie
wel een behandeling voor mensen met een genetische
variant van nachtblindheid.
Erik krijgt een behandeling met vitamine A supplementen en zijn zicht wordt langzamerhand steeds beter.
Hij heeft dus ‘geluk’ dat zijn nachtblindheid door een
vitamine A deficiëntie is ontstaan, want deze is goed te
behandelen. Bij de meeste andere gevallen van nachtblindheid is er nog geen eﬀectieve behandeling en tasten
artsen in het duister. Nu maar wachten en hopen dat een
onderzoeker het licht ziet en een behandeling ontdekt.
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Remedie tegen de eeuwige nacht
Wanneer je het licht niet meer kunt zien...

Het “Argus II
Retinal Prosthesis System”
is het eerste
goedgekeurde
systeem dat
mensen hun
gezichtsveld
terug kan
geven.

Helaas is deze oplossing
niet voor elk blind persoon
geschikt. Retinis Pigmentosa
(RP) is een verzamelnaam voor
erfelijke aandoeningen waarbij
het netvlies en onderliggende
pigmentblad aangetast worden.
Het kan jaren duren totdat de
symptomen zo’n grote invloed
hebben dat de patiënt niet meer
normaal zijn of haar leven kan
leiden, maar sommigen raken al
op jonge leeftijd blind. In eerste instantie vallen de staafjes uit,
dat zorgt voor tunnelvisie en nachtblindheid. In een later stadium kunnen ook de kegels uitvallen waardoor het scherpstellen
bemoeilijkt wordt. Wanneer de gezichtsscherpte minder wordt
dan 10%, kan de patiënt als blind beschouwd worden volgens het
WHO (World Health Organization) criteria.
Bij deze RP-aandoeningen worden de elektrochemische processen in het oog verstoord, maar blijven gezichtszenuwen intact.
Hierdoor is het mogelijk om met een implantaat deze zenuwen
alsnog te stimuleren. Het implantaat zelf hoeft dus geen directe
verbinding met het optische centrum in de hersenen te hebben,
wat het ontwikkelen van zo’n systeem vergemakkelijkt. Voor deze
aandoeningen is dan ook een oplossing ontwikkeld.
De Argus Retinachip is een uitvinding van Mark S. Humayun
voor het Amerikaanse bedrijf Second Sight waarin een groot
team van onderzoekers samenwerkt aan het ontwikkelen van
biomedische apparaten die het gezichtsveld kunnen verbeteren.
Tot nu toe zijn ze al een heel eind gekomen. Het “Argus II Reti-
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nal Prosthesis System” is het eerste goedgekeurde systeem dat
mensen hun gezichtsveld terug kan geven. Momenteel mag het
geïmplanteerd worden in delen van Europa (in de EER, Europese
Economische Ruimte) en Amerika.
Het grootste deel van het apparaat wordt niet geïmplanteerd,
maar wordt buiten het lichaam van de patiënt gedragen. Het
begint met een kleine videocamera die geïntegreerd is in een
zonnebril. Met draden is deze bril verbonden aan een draagbare
computer. De opgenomen beelden worden in deze computer
verwerkt teruggezonden naar een antenne die ook verwerkt is
in de bril. Vanuit deze antenne worden de signalen draadloos
verzonden naar de ontvanger die samen met de retinachip geïmplanteerd is in het oog. De ontvanger geeft de signalen door aan
deze chip waarna door middel van zestig elektroden de optische
zenuwen worden gestimuleerd. De zenuwen geven ten slotte
de signalen door en deze worden op de oorspronkelijke manier
verwerkt door de hersenen. Hierdoor ‘ziet’ de patiënt beelden.
Echter, het is niet zo dat een persoon na implantatie van
de chip snel en eenvoudig zijn oude leven weer op kan pakken.
Integendeel, de geschatte tijd van revalidatie is anderhalf jaar en
bovendien erg intensief. Men moet trainen met het herkennen
van de geproduceerde beelden. Deze zijn namelijk niet zo helder
en scherp als het zicht van een persoon zonder aandoening, lezen
is bijvoorbeeld niet mogelijk. Het stelt de patiënt wel in staat
om objecten te herkennen, zo is het verschil tussen een mes en
vork op tafel weer te zien en van verdere afstand kan men een
deurpost herkennen. Ook is het mogelijk om het verschil tussen
stoep en berm te onderscheiden. Ben je benieuwd hoe dit beeld er
ongeveer uitziet? Scan de QRcode hiernaast en je krijgt een
filmpje te zien met het beeld
dat een Argus II implantaat
produceert.
Sinds 2013 wordt de retinachip geïmplanteerd in
Europa en inmiddels zijn er
ongeveer vijftig mensen die dit
implantaat hebben, waaronder
drie Nederlanders. Dit kleine
aantal wordt veroorzaakt door
het feit dat het systeem en de
operatie nog niet door zorgverzekeraars worden vergoed.
Hopelijk verandert dit snel, waardoor veel meer mensen geholpen
kunnen worden met dit vooruitstrevende apparaat.
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Niet voor iedereen is het verschil tussen licht en donker zo overduidelijk als. Het feit dat je dit kunt lezen betekent namelijk dat
je de mogelijkheid hebt om te zien. Misschien met behulp van
een bril of contactlenzen, maar in elk geval met je eigen ogen.
Hierdoor zie je wanneer de dag begint omdat het buiten licht is
en wanneer de nacht er weer
aan zit te komen. Voor blinde
mensen is dit een stuk moeilijker in te schatten, omdat zij niet
in staat zijn licht waar te nemen.
Voor hen is het als ware altijd
nacht. Er bestaat echter een oplossing voor deze mensen: een
implantaat dat blinde personen
hun dag en gedeeltelijke zelfstandigheid terug kan geven.

Door Sharon Ottens
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Onderzoek in de masterfase
Door Jelle Knop
de zomer afgerond zou hebben, was ik al vrij snel bezig met het inwerken in de gedragstesten. Na niet al te lange tijd werd duidelijk
dat de rodent Iowa Gambling Task (r-IGT), de taak waarin ik zou
onderzoeken welke keuzes de ratten maakten, totaal niet bleek te
werken in mijn type ratten, de Wild-type Groningen (WTG) rat.
Omdat vervolgens dezelfde test wel werkte bij Wistar ratten (dé
standaard labrat), wist ik in elk geval zeker dat het inderdaad de
rattensoort was die voor het verschil zorgde (en niet ik).
Hierna zijn we gaan puzzelen en testen wat nou precies hetgeen kon zijn waardoor de r-IGT niet in WTG ratten lukte. Uiteindelijk konden we concluderen dat Wistar ratten veel actiever en
exploratiever zijn in een experimentele opstelling, en zo mogelijk
ook makkelijker meewerken in een test waarin ze van de ene naar
de andere kant van een bak moeten lopen om een voedselbeloning
op te halen. Omdat de r-IGT op voedselbeloningen is gebaseerd,
laat je de ratten altijd een klein beetje verhongeren voordat je ze
test, zodat ze goed willen werken voor hun beloning. Uit mijn
onderzoek bleek ook dat dit een groot eﬀect heeft op de activiteit
van de ratten. Mogelijk heeft het een verschillend eﬀect op beide
rattensoorten, waarbij de Wistar ratten misschien wel gevoeliger
zijn voor deze voedseldeprivatie dan de WTG ratten.
Uiteraard kostte het veel tijd voordat ik al deze testen gedaan had en zat ik al bijna in de zomervakantie toen alle data
binnenkwam. Daardoor liep het hele boeltje nogal uit en heb ik
eigenlijk geen verslag geschreven over individuele verschillen in
keuzevorming, maar over de mogelijke verklaringen waardoor
een test in de ene rattensoort wel kan werken en in de andere
niet. Maar geloof het of niet, ik vond het fantastisch!
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Daar zit je dan met je goede
gedrag. Heb je heel leuk bij
de LifeLine geopperd dat het
misschien wel leuk is om ook
wat over het eigen (master)
onderzoek in de LifeLine te
zetten. Of ik dat dan misschien wilde doen? Ja tuurlijk
wilde ik dat wel, niet zo goed
realiserend dat ik het best wel
druk zou hebben met datzelfde
masteronderzoek en dat verslag ook nog in deze periode
(december) moest afronden.
Tsja, en daarmee heb ik eigenlijk misschien wel gelijk de essentie
van het onderzoek in je masterfase te pakken: het loopt hóe dan
ook anders dan je zelf gepland had.
In februari 2014 ben ik begonnen aan een onderzoek in de
gedragsfysiologie. Het was de eerste van de twee onderzoeken die
in mijn master (Behavioural and Cognitive Neuroscience) verplicht zijn. Met Bauke Buwalda als begeleider ging ik op zoek naar
de relatie tussen aggressief gedrag en keuzevorming bij ratten.
Keuzevorming is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven
en is verslechterd bij gok-, eet- en drugsverslavingen, maar ook
in bijvoorbeeld schizofrenie. Omdat wij benieuwd waren naar de
neurologische basis van individuele verschillen in keuzevorming,
gingen wij dit testen in ratten.
Mezelf heilig en herhaaldelijk belovend dat ik écht alles voor

BETA BUSINESS DAYS

17 + 18 + 19 MAART

Op 17 + 18 + 19 maart 2015 zal het gratis carrière evenement Beta Business Days plaatsvinden in Het Kasteel, melkweg 1
te Groningen. Dresscode: business formal.
Beta Business Days is het grootste carrière evenement van het Noorden voor bèta’s. Er zijn allerlei trainingen over
solliciteren, formele communicatie, onderhandelen, etc. Er zullen inspirerende sprekers zijn en er is een congres met als
thema Offshore Wind Energy. Daarnaast kun je je orienteren op de arbeidsmarkt door deel te nemen aan presentaties
van bedrijven of een kijkje te nemen op de bedrijvenmarkt.. Als je al weet welke bedrijven jij interessant vindt, bieden
wij je een kans om met ze in contact te komen. Dit kan door deel te nemen aan cases, een individueel gesprek of een
recruitment diner. Je kunt niet zomaar meedoen aan deze activiteiten, je wordt namelijk geselecteerd op basis van je cv
en een korte motivatie. Wees op tijd met opgeven hiervoor, dit kan tot 1 maart of 8 maart; afhankelijk van het bedrijf
waar je voor gaat. Kijk voor meer informatie op www.betabudinessdays.nl. Inschrijven voor BBD_2015 kan vanaf 9
februari 2015 t/m 13 februari 2015.
Wil je graag persoonlijk uitleg over de BBD? Kom dan naar de promodagen op 9 + 10 februari op het terein van de
Bernoulliborg. Je kunt hier je cv laten checken in de carrière bus onder het genot van een lekker drankje en hapje. Op
10 februari vanaf 19 uur zal een gratis congres zijn met een heel bekende spreker en aansluitend een borrel waar jij, wie
weet, zelfs kunt toosten met deze beroemdheid. Mis het niet! Hou onze facebook en website in de gaten en raad wie de
spreker zal zijn. De winnaar ontvangt een fel begeerde prijs!

WWW.BETABUSINESSDAYS.NL

HET KASTEEL, MELKWEG 1 GRONINGEN, FREE EVENT!
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De spelonken van de aarde
Door Bas van Boekholt
(Het volgende tekst dient gelezen te worden met de stem van
Sir David Attenborough)
Drup, drup, drup. Het sijpelen van water en de stalactieten die
van het plafond naar beneden hangen. Dat is waarschijnlijk
het eerste wat in je hoofd opkomt als je aan grotten denkt. Wat
veel mensen niet weten is dat grotten misschien wel een van
de meest bijzondere ecosystemen van de wereld hebben. Want
hoe koud en donker een grot ook is. Er is overal wel iets dat
kruipt, vliegt of zich op andere manier voortbeweegt.
Borneo, het grootste eiland van de Azië en verspreid over
drie landen. Dit eiland herbergt een van de oudste oerwouden
van de wereld en vele zeldzame diersoorten. Misschien wel
de mooiste grot op dit eiland is de Deer Cave. Deze grot
werd in 1961 ontdekt en bevat een van grootste populaties
bulvleermuizen (Chaerephon plicatus) in het Engels bekend
als wrinkle-lipped bats. Er hangen er zo’n drie miljoen aan het
plafond van deze geweldige grot en elke avond in de schemering
gaan ze op jacht. Maar niet elke vleermuis zal terugkomen,
want ook elke avond liggen er genoeg roofvogels op de loer.
De roodbuikdwergarend (Lophotriorchis kienerii) kan zich
nog laten overrompelen door het grote aantal vleermuizen,
maar de slechtvalk (Falco peregrinus) en de vleermuiswouw
(Macheiramphus alcinus) zijn de echte specialisten op het
gebied van vleermuisvangen. Deze vogels eten de vleermuis
al vliegend op en gaan gelijk terug voor meer. Zelfs als de
vleermuizen vlak voor zonsopgang terugkomen zijn ze niet
veilig. Door vernauwingen in de grot worden vleermuizen tot
dichte concentraties gedwongen. Dat wordt opgemerkt door
andere roofdieren zoals slangen. Deze slangen kunnen niks
in het donker zien maar gebruiken een zintuig waardoor ze
de warmte van een vleermuis kunnen voelen. Door het grote
aantal vleermuizen heeft deze slachting weinig invloed op de
totale populatie. Na het verteren van hun eten, produceren
de vleermuizen een goedje dat bekend staat als guano. In
Gomantong Cave gebeurt dit al zo lang dat er een berg is
ontstaan van wel 100 meter hoog. Deze ‘poepberg’ dient als
voedselbron voor honderdduizenden kakkerlakken. Deze
kakkerlakken zullen hun hele leven op de berg doorbrengen
en nooit de grot verlaten. Deze kakkerlakken zijn op hun beurt
weer voedsel voor honderdpoten. Deze honderdpoten zijn
ware monsters en kunnen tot 30 centimeter lang worden.
Vleermuizen zijn niet de enige vliegende wezens in de
grotten van Borneo. Er is ook een dagploeg. Na overdag
gejaagd te hebben gaan deze grot swiftlets (Collocalia linchi)
weer terug naar hun nestje. Om hun nestje te vinden maken ze
gebruik van harde klikken. Dit is knap aangezien er ongeveer

10
LL38 Totaal.indd 10

duizend nestjes zijn en elk nestje maar een paar centimeter
groot is. Dit nestje zelf is ook nog een bijzonder bouwwerk
omdat het volledig van speeksel gemaakt wordt. Een swiftlet
doet ongeveer dertig dagen over het uitspugen van zo’n nestje.
Voor de plaatselijke bevolking is het nestje een delicatesse. Er
kan namelijk heerlijke soep van gezet worden.
De grotten van Borneo zijn een van de grootste en
indrukwekkendste grotten ter wereld, en ze worden elk jaar
groter omdat regen steeds weer stukje kalksteen wegspoelt.
In Mexico vind je een grot waarvan zelfs na jaren van
verkennen nog geen idee is hoe groot die eigenlijk is. Dit komt
omdat de hele grot zich onder water bevindt. Door dit feit
is de grot al in geen duizenden jaren meer veranderd. Toch
heeft deze grot een enorme impact op de wereld erboven.
500 jaar geleden waren de openingen van deze grot naar de
bovenwereld de enige zoetwaterbron voor een van de grootste
bescavingen van die tijd: de Maya’s. In het Yucatángegebied
zijn geen rivieren, meren of stroompjes. De Maya’s waren
volledig afhankelijk van deze ondergrondse grot. Er is
ondertussen al meer dan 550 kilometer in kaart gebracht.
Deze grot vormt ook het
begin van ondergrondse rivieren richting de zee. Deze
rivieren zijn net als voor vleermuizen vaak een belangrijke
schuilplek. Een soort vis die daar leeft is de Nieuw-Zeelandse
koraaljuﬀer (Chromis dispilus). Na een dag jagen gaat deze
vis in grote getale naar de grot om daar te overnachten.
Een visfamilie die equivilant aan de vleermuis is, is de
grootoogbaarzen (priacanthidae). Deze gebruiken de grot dus
juist overdag.
De meeste grotten zijn net als een eiland, afgesloten van
de buitenwereld. Door deze isolatie heeft de evolutie voor
een paar vreemde soorten gezorgd. Soorten die volledig zijn
aangepast aan de omstandigheden in die bepaalde grot. De
blinde salamander van Texas (Eurycea rathbuni) is een van
deze soorten. De longloze salamander komt maar in twee
grotten voor. Naast de salamander heb je ook nog de grot
engelvis (Cryptotora thamicola). Deze soort is misschien wel
de meest gespecialiseerde soort die er is, omdat hij alleen
voorkomt in grotwatervallen. Wat typisch is voor deze grot
soorten is dat ze geen ogen meer hebben. Daar hebben ze
immers toch niks aan in het donker van de grot.
De helft van de kalksteen op de wereld is nog niet bezocht,
dus wie weet hoeveel speciale en unieke soorten er nog onder
ons voeten leven?
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Verstoring door felle
schermen
De jonge generatie is tegenwoordig vrijwel één met hun
smartphone. Overal waar ze gaan moet dat ding mee. Volgens
een Brits marketingbureau kijken we gemiddeld 3 uur en 16
minuten per dag op onze smartphone, verdeeld over 221 keer.
Het lijkt ons te beheersen, elke keer dat we een trilling voelen
grijpen we naar de broekzak om daar een mobieltje uit te
toveren en ‘haha’ te lezen en iets soortgelijks terug te sturen.
Het gaat zelfs zo ver dat er al zoiets bestaat als nomofobie, van
het Engelse ‘no mobile-phone phobia’. Dat is een angst voor
het onbereikbaar zijn via een mobiele telefoon. Het klinkt gek,
maar ik voel me zelf ook enigszins onthand als ik mijn mobiel
vergeet. Naast het kleine scherm van onze mobiel moeten we
facebooken, youtuben, series kijken en soms ook een beetje
voor de studie doen op de computer. Kan je je nog een leven
zonder computers voorstellen? Ik in ieder geval niet. Als we
daar dan mee klaar zijn, kunnen de beentjes omhoog en de
tv aan. Tegenwoordig is het haast ondenkbaar dat we zonder
smartphone, computer en tv leven. Wij passen ons leven
compleet aan op de nieuwste technologische vernuftigheden,
maar kan ons lichaam dat eigenlijk wel? Ons lichaam is het
helemaal niet gemaakt om met al deze verstorende factoren
te leven.
Naast het feit dat al deze moderne apparaten ons veel
minder laten bewegen en daardoor bijdragen aan problemen
zoals obesitas, is er nog een tot nu toe weinig belicht probleem.
Dat probleem is het ’s avonds of ’s nachts gebruiken van
smartphones, computers en tv’s. Ga voor jezelf maar eens na
hoe vaak je ’s avonds je smartphone of computer gebruikt. In
bed nog even je mobieltje erbij pakken om de vele berichtjes
van de dag te beantwoorden, wat meestal uitmondt in vele
gesprekken met mensen die hetzelfde voor ogen hadden. Of
een avond lang Facebook afstruinen en dan gegrepen worden
door de filmpjes van lieve katjes en niezende panda’s. Het
prikt in je ogen, de felheid van die schermen. Even een paar
keer knipperen met je ogen, en weer door.
Het feit dat schermen in een donkere omgeving erg fel zijn
en dat het gewoon onprettig is om naar te kijken is niet het
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Door Jorrit Waslander

enige probleem van deze acties. Het licht van deze schermen,
met name het blauwe licht, zorgt ervoor dat het hormoon
melatonine veel minder wordt aangemaakt. Melatonine
wordt ook wel het slaaphormoon genoemd en wordt gezien
als het hormoon dat ervoor zorgt dat je slaperig wordt. De
productie ervan gebeurt in een deel in de hersenen genaamd
de pijnappelklier en deze productie wordt geremd door
zonlicht. Als het nacht wordt en dus de rem wegvalt, dan
komt de melatonineproductie op gang en wordt je slaperig.
De melatonineconcentratie blijft stijgen tot het midden van de
nacht. Als in de morgen de melatonineconcentratie is gedaald
tot een niveau dat gelijk is aan het niveau wat overdag wordt
gemeten, wordt je wakker. Het heeft dus een hele grote invloed
op het slaap-waakritme.
Vooral het blauwe licht in al het nachtelijk gebruik van
deze schermen kan dus een grote invloed hebben op het
slaap-waakritme. Vaak hebben mensen moeite met inslapen,
omdat ze te weinig melatonine aanmaken. Dit resulteert in
het laat gaan slapen van deze mensen en uiteindelijk in een
verschuiving van het biologische ritme. Het maatschappelijk
ritme houdt hier echter meestal geen rekening mee; als je pas
om twee uur inslaapt, moet je nog steeds om half negen op
je werk zijn. Dit kan leiden tot chronische vermoeidheid en
allerlei aanverwante problematiek. Mensen worden minder
productief en gaan met tegenzin naar hun werk omdat ze zo
moe zijn.
Er zijn inmiddels programma’s en apps die je helpen bij
het controleren van je biologische ritme. Programma’s als
F.lux op de computer en iPhones. Voor Android telefoons
bestaat er een app genaamd Twilight. Deze programma’s
berekenen wanneer het donker is op jouw locatie en filteren
dan het blauwe licht uit je scherm. Het heeft als voordelen dat
je niet meer verblind wordt door de felheid van een scherm in
het donker omdat het veel meer warme rode tinten bevat en
je verstoort je biologische ritme veel minder. Zodat je na het
beantwoorden van je berichtjes als een blok in slaap valt.
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Studeren in Londen

Door Lieke Stockmann

Hoi! Ik ben Lieke, studeer biomedische wetenschappen en woon
op dit moment in Engeland.
In september ben ik naar Engeland gevlogen om mijn ‘study
abroad avontuur’ te beginnen. Ik ben voor een half jaar student
aan de Universiteit van Greenwich. Wil je tijdens je bachelor
even totaal wat anders, dan is een minor in het buitenland
zeker aan te raden.

Hoe was de voorbereiding?

De voorbereiding voor mijn buitenlandse minor verliep alles
behalve soepel. Ten eerste wilde ik als Erasmusstudent naar het
buitenland, nadat ik hiervoor was uitgeloot liep ik direct tegen
het eerste probleem aan. Hoe kan ik nu nog in het buitenland
studeren? Ik besloot om als freemover een poging te wagen.
Als freemover moet je zelf alles regelen, bijvoorbeeld ook het
contact met de buitenlandse universiteit. Er gaat dus veel meer
tijd en onzekerheid in de voorbereiding zitten.
De opluchting was dan ook groot toen ik hoorde dat ik was
aangenomen op de universiteit. Het semester in Nederland was
ondertussen al begonnen. Na veel bloed, zweet en tranen wist
ik twee weken voordat het semester van start ging in Engeland
pas zeker dat ik aangenomen was op de universiteit. Ik kocht
mijn vliegticket en ging op zoek naar huisvesting.
Een ander probleem ontstond toen ik eenmaal in Engeland
was. Twee van de vier goedgekeurde vakken kon ik toch niet
meer volgen in verband met het rooster. Hierdoor moest ik
wederom naar de examencommissie om mijn vakken goed te
laten keuren. Gelukkig is uiteindelijk toch alles goedgekomen
en studeer ik nu in het heerlijke Engeland.

Zou je het hele proces weer doorgaan als je wist dat het
zoveel moeite zou kosten?

Zeker weten, de hele ervaring van in het buitenland studeren
heeft me nu al zoveel geleerd dat ik het direct opnieuw zou doen.
Als je eenmaal alles geregeld heb en begint met studeren vergeet
je alle stress en problemen waar je tegenaan bent gelopen. Ik
heb mensen van over de hele wereld ontmoet, uit Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland, Polen, Spanje, Litouwen, Bulgarije, Turkije, Ethiopië, Nigeria, Uganda, Seychellen, Mauritius, Egypte,
Jordanië, Pakistan, Afghanistan, Indonesië, Taiwan, Vietnam,
China, Brazilië, Amerika, India, Sri Lanka en vast nog veel meer.
Ik heb Halloween gevierd in London, tripjes gemaakt naar
onder andere Canterbury en Rochester, Diwali gevierd, 10 km
gerend in Regents Park London, internationale studenten leren
schaatsen en eten uit allerlei verschillende keukens gegeten. Ik
kan het daarom iedereen aanraden!

University of Greenwich - Medway campus

Wat is het grootste verschil tussen de RUG en de universiteit van Greenwich?

Het grootste verschil is waarschijnlijk de manier van lesgeven. Hier word je meer aan de hand genomen dan aan de RUG.
Je hebt hier te maken met verplichte colleges en meer deadlines.
Zo moet ik bijvoorbeeld voor een vak elke drie weken een online
meerkeuzetoets doen. De hoeveelheid stof die per college wordt
behandeld is daarnaast minder dan aan de RUG, waardoor je
meer tijd hebt voor bijvoorbeeld citytripjes!
Een ander verschil is dat het aantal studenten per vak
minder is dan in Groningen. Ik volg bijvoorbeeld het vak Advanced Human Nutrition met maar vijftien andere mensen. De
docenten kennen ook de namen van de studenten, dit heb ik
nog nooit eerder meegemaakt!
Dus ga vooral naar het buitenland als je de kans
krijgt. Je zult zo’n ervaring nooit vergeten!

Lieke >
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20.000 mijlen onder de zee
Door Aline Joustra

Hoewel de titel van Jules Verne’s meesterwerk (vingt mille
lieues sous les mers) niet helemaal accuraat was, wekt het wel
de indruk die de zee ons zou moeten geven.
Ruim zestig procent van ons planeetoppervlak bestaat uit
oceanen meer dan een kilometer diep en is tot op heden voor
het grootste gedeelte nog onontdekt. Er zijn meer mensen in de
ruimte geweest, dan in de diepste delen van de oceaan. Enkel
met duikuitrusting kan de mens er gewoonweg niet overleven.
Het is er altijd donker en de druk neemt iedere tien meter met
een bar toe, wat op ruim een kilometer diepte gelijk zou zijn aan
een olifant die balanceert op een postzegel. Toch zijn er dieren
die zich aan deze omgeving hebben aangepast en deze donkere
plaats thuis noemen.
De meeste kennis over het leven in de oceanen bestrijkt
enkel het getijdengebied (waar het water land raakt) en het
warme, zonverlichte deel van de zee. Het getijdengebied bevat
weliswaar een overvloed aan leven, maar is slechts een fractie
van het gehele oceaanhabitat. In werkelijkheid is de zee vooral
koud, donker en diep. Na 200 meter diepte (de mesopelagic
zone) vindt er al geen fotosynthese meer plaats en zonlicht
verdwijnt geheel na 1000 meter (de bathypelagic zone). Toch
stopt het leven niet op 1000 meter diepte. Ook op de zeebodem
(de abyss) komt leven voor.
Factoren waar diepzeeorganismen zich onder andere aan
hebben moeten aanpassen zijn onder andere een gebrek aan
licht en voedsel, lage temperaturen en hoge druk.

Licht

Vanaf 200 meter diepte begint zonlicht af te nemen, tot
het bij 1000 meter geheel verdwijnt. De diepste oceanen zijn
zwart als de nacht, wat betreft zonlicht. Maar er ís wel licht. De
weinige mensen die het hebben mogen aanschouwen, spreken
van geweldige lichtshows van spookachtige lichtjes. Dit wordt
veroorzaakt door bioluminescentie, een chemische reactie in
een organisme die licht creëert, zonder warmte te produceren.
De dieren die op die diepten leven maken gebruik van dat licht
om bijvoorbeeld prooien aan te trekken, zoals de angler fish
(bekend van de film Finding Nemo). Deze vissoort heeft op zijn
hoofd een soort hengeltje, waaraan een klein lichtje bungelt. Het
lichtje is onweerstaanbaar voor kleinere visjes, die het aanzien
voor een prooi. De angler fish lokt zo de onwetende visjes zijn
mond in. Sommige dieren gebruiken het voor sociale interacties,
om wijfjes te lokken of om roofdieren te verwarren. De green
bomber worms spuwen lichtgevende zakjes om hun predators af
te leiden en zo te ontsnappen. Natuurlijk wordt bioluminescentie ook gebruikt als lichtbron. De lantaarnvis heeft als het ware
koplampen die naar voren wijzen, zogenaamde photophores.

Voedsel

Omdat fotosynthese in de diepste oceanen niet voorkomt,
bestaat het dieet van diepzeedieren voornamelijk uit detritus (de
naar de bodem gezonken overblijfselen van dode organismen)
en andere levende organismen. Voorbeelden van azende dieren
zijn onder andere zeekomkommers en slangsterren. Sommige
andere dieren hebben zeer opvallende aanpassingen om aan
voldoende eten te komen. De pelikaanaal (afgeleid van de vogel)
heeft een enorme bek waarmee hij grote hoeveelheden voedsel
in een keer naar binnen kan werken. Andere vissen, zoals de
hengelvis (angler fish) en de viper vis, maken handig gebruik
van bioluminescentie om hun voedsel te lokken.
Maar er zijn ook dieren die zich hebben aangepast aan de
schaarse voedselvoorziening door een fenomeen dat verticale
migratie heet. Hierbij verplaatsen miljoenen visjes en kwallen
zich ’s nachts naar de voedselrijke oppervlakte van de oceaan.
Nadat ze hebben gegeten, gaan ze weer terug naar de diepte.
LifeLine
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Temperatuur

Met uitzondering van de leefgebieden rondom de onderzeese hydrothermale bronnen, waar heet water in de koude zee
wordt uitgestoten, blijft het water op die grote diepten tussen
de -1 en 4 graden Celsius. Het zeewater bevriest niet, omdat
zeewater pas bij -1,8 graden Celsius bevriest. De aanpassingen
die diepzeedieren voor de lage temperaturen hebben gemaakt,
lijken op de aanpassingen die vissen rond de polen hebben:
ﬂexibele eiwitten en onverzadigde membranen die niet zo gauw
verstijven in de kou. Deze aanpassingen zorgen er echter wel
voor dat de membranen bij hogere temperaturen uit elkaar
vallen, waardoor de opwarming van de oceanen funest is voor
veel zeedieren.

Druk

De druk die het leven op grote diepte met zich meebrengt
is groot. Hoge druk kan ervoor zorgen dat luchtzakken zoals de
zwemblazen van vissen, imploderen. Ook vervormt de hoge druk
belangrijke biomoleculen waar al het leven van afhankelijk is,
vooral membranen en eiwitten. De dieren in de diepte hebben
hier twee oplossingen voor. Ten eerste hebben de membranen
en eiwitten van deze dieren structuren de resistent zijn tegen
druk. De tweede oplossing is het gebruik van piezolytes: kleine,
organische moleculen die ervoor zorgen dat grote moleculen
zich niet vervormen. Deze moleculen komen ook in veel ondiepe
zeevissen en garnalen voor, maar hoe dieper de vis leeft, des
te meer piezolytes zich in het dier bevinden. Voor de mens is
dit molecuul zeer herkenbaar, omdat deze verantwoordelijk is
voor de onmiskenbare geur van vis. Hoe deze anti-drukmechanismen precies werken, is helaas nog niet duidelijk. Net zoals
bij temperatuur zijn deze aanpassingen aan de druk funest als
het dier zijn leefomgeving verlaat voor een omgeving met een
veel lagere druk.

Diepzeereuzen

Nog een vreemd fenomeen dat zich in diepzee voordoet, is
deep-sea gigantism. Dit is het vermogen van bepaalde organismen om enorm groot te worden. Voorbeelden hiervan zijn de
reuzeninktvis, de kolossale inktvis, een soort reusachtige pissebed, de riemvis en nog andere soorten. Deze dieren worden vrij
weinig levend aangetroﬀen, omdat hun leefgebied zo moeilijk
begaanbaar is voor de mens en zij dicht bij het oceaanoppervlak
vaak niet kunnen overleven.
Zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer bijzondere dieren
die nog ontdekt moeten worden. Nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van onderzeeërs en diepzee-exploratie zullen steeds meer
mogelijk maken als het gaat om het ontdekken van de mysteries
van de diepste oceanen. De mens heeft al zo veel bereikt op haar
eigen planeetje en in het ontdekken van de ruimte, maar er valt
nog veel te vinden in de eeuwige nacht 20.000 mijl onder de zee.
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Geboorte

Door Ties van Wijk

Het is 01:14 uur op een koude heldere vrijdagnacht, Reinoud
rent naar zijn Renault Mégane stationwagon in de garage. Hij
start de auto en stuurt het zo dicht mogelijk langs de voordeur
van zijn nieuwe onderkomen. Terwijl hij de motor laat draaien
snelt hij zijn huis in om zijn vriendin te ondersteunen die al op
weg naar buiten is. Hij wringt zijn lichaam onder een arm van
Steﬀenie en slaat, voor wat extra steun, een arm om haar middel. Samen strompelen ze het huis uit naar de auto. Bij de auto
doet Reinoud snel de portiek van de achterbank open. Terwijl

Reinoud haar helpt, kruipt Steﬀenie zuchtend en kreunend op
de achterbank. Reinoud gooit de deur met een klap dicht, sluit
de voordeur van hun nederige stulpje, kruipt achter het stuur
en terwijl hij zijn eigen autodeur dichttrekt, trapt hij het gaspedaal in. Bestemming: UMCG.
Deze introductie is niet zomaar uit de lucht gegrepen, het is
een voorbeeld uit de alledaagse werkelijkheid. Ieder etmaal
worden in Nederland namelijk zo’n 500 baby’s geboren.
Niet zelden vindt de geboorte van een nieuw kind ´s nachts
plaats, op een tijdstip waarop de ouders liever zouden slapen.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt net iets meer dan de helft
(58%) van de nieuwe aardbewoners overdag tussen 07:00 uur
en 18:00 uur geboren wordt. Van alle baby’s die ’s nacht ter

wereld komen, doet 20% dat tussen 01:00 uur en 07:00 uur.
Laatkomers zou je kunnen zeggen of toch vroege vogels?
Reinoud en Steﬀenie scheuren inmiddels langs oranje knipperende stoplichten over de diepenring. Reinoud baalt enorm
dat juist deze nacht en rond dit tijdstip de heftige weeën zijn
begonnen bij Steﬀenie. Niet alleen omdat hij al begonnen was
aan een mooie escalatieavond met zijn oude bestuur, ook omdat Steﬀenie hem eens verteld heeft dat geboortes overdag beter verlopen. ’s Nachts is het sterftepercentage bij de geboorte
hoger, herinnert hij zich. Ook heeft hij gelezen dat er dan meer
complicaties optreden rondom de geboorte en dat de kans op
ziekte groter is ’s nachts. Misschien komt dit omdat de verloskundigen en artsen ’s nachts minder functioneren bedenkt hij.
Hopelijk heeft de hoeveelheid alcohol, die de vader op heeft,
geen invloed op de bevalling. Autorijden mag namelijk al lang
niet meer, maar gelukkig heeft Reinoud tijdens de drankspelletjes eerder op de avond een paar glazen weggezet zonder dat
iemand het gemerkt heeft. Hij is voor het eerste in zijn leven
blij dat hij een laﬀe drinker is. Nu gaat door zijn hoofd dat
hij bij het maken van hun kind wellicht ook iets had kunnen
matigen. “Je weet nooit wat voor eﬀect alcohol heeft op de
spermakwaliteit.” Ach, zo lang Steﬀenie maar niets heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Het is namelijk bekend dat
alcohol tijdens zwangerschap een teratogeen eﬀect heeft, dat
wil zeggen dat het afwijkingen kan veroorzaken bij de foetus.
Inmiddels zijn Reinoud en Steﬀenie in het ziekenhuis. Terwijl
Reinoud ziet hoe zijn Steﬃe met haar benen wijd voor een coassistent ligt, denkt hij terug aan het moment dat ze besloten
te stoppen met voorbehoedsmiddelen. Na tien jaar slikken van
de pil is het verstandiger over te gaan op andere middelen was
de mening van de huisarts destijds. Toen hebben ze in overleg
met elkaar besloten dat dit een goed moment was om helemaal te stoppen met voorbehoedsmiddelen. Eén eisprong en
een zaadlozing later was het direct raak, wat een geluk hadden
zij! Dat is niet bij iedereen het geval. Wanneer een man en een
vrouw ervoor kiezen een kind te maken, dan is de kans op een
zwangerschap per cyclus gemiddeld 20%. Maar de verschillen tussen stellen zijn groot. De kans om na een jaar zwanger
te zijn is 90% en na twee jaar geslachtsgemeenschap kan nog
niet ieder koppel zich verheugen op een kleine. Er blijft een
aantal over dat helemaal geen kinderen kan maken (infertiel)
of dat een verminderde kans heeft op het maken van kinderen
(subfertiel). Om erachter te komen waar dat aan ligt, kunnen
stellen zich laten onderzoeken door een arts door middel van

Bas en zijn beestjes
Iedereen kent de Dodo wel. Deze uitgestorven mislukte vogel
leefde op Mauritius en kon niet vliegen. Wat veel mensen niet
weten is dat de dodo hoorde bij een familie vogels die we dagelijks zien. Deze “ratten met vleugels” zijn misschien het best
aangepast aan het leven in de stad en je vindt ze dus ook over
de hele wereld. Ik heb het natuurlijk over de duif.
De duif (Columbidae) is een familie van middelgrote, compact
gebouwde vogels, met als bekendste soort de stadsduif. Deze
tamme soort stamt af van de rotsduif die normaal op kliﬀen
leeft. Met onze kunstmatige kliﬀen (hoge gebouwen) en voedseloverschot (weggegooid eten), is de stad de ideale plek voor
14
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deze vogel. Door de gunstige factoren hebben duiven dan ook
een grote impact in de stad. De schade aan gebouwen door
duivenpoep is alleen in de Verenigde Staten al meer dan 1,1
miljard dollar.
Bijzonder aan de duif is zijn gezichtsvermogen. Om roofdieren goed te zien aankomen heeft de duif zijn ogen aan de zijkant van zijn kop zitten. Dit zorgt ervoor dat de duif tot 340
graden om zich heen kan kijken. Normaal zou een dier dan
slecht diepte kunnen zien, maar de duif heeft er iets op gevonden. Door het op en neer bewegen van zijn hoofd kan een
duif inschatten hoe ver iets links of rechts van hem is. Een duif
GLV Idun
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een zogeheten Oriënterend Fertiliteitonderzoek (OFO). Veel
voorkomende oorzaken van verminderde vruchtbaarheid zijn:
stoornissen in de eisprong, afgenomen zaadkwaliteit, afgesloten eileiders door bijvoorbeeld een SOA, endometriose (wie
niet weet wat dit is: http://nl.wikipedia.org/wiki/Endometriose) of een combinatie van deze oorzaken. Het is ook mogelijk dat de oorzaak niet gevonden wordt.
Reinoud en Steﬀenie hebben gelukkig nooit een bezoek aan de
dokter moeten brengen in verband met het maken van kind.
Bovendien zijn beide toekomstige ouders nog jong, waardoor
de kans groter is om zwanger te worden. Met name de leeftijd
van de vrouw (wie niet weet wat dit is: http://nl.wikipedia.
org/wiki/Vrouw) heeft veel invloed. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, is Reinoud er al op vroege leeftijd bij.
Hij is 22 jaar oud. Steﬀenie is een paar jaar ouder, maar heeft
een prachtige vruchtbare leeftijd. Vroeger zou een stuk oudere
vrouw gek geweest zijn. Maar Steﬀenie vindt dat de moderne
vrouw op jonge fitte mannen valt.

rond andersom het geval is, maar daar kan hij geen onderzoek
over vinden.
Na veel feitjes, lang puﬀen en zuchten, een interne spildraai
en een externe spildraai komt eindelijk een baby ter wereld.

De eendenbek >

Steﬀenie ligt nog steeds met haar benen wijd. De co-assistent
heeft met behulp van een vaginaal toucher zojuist bepaald dat
ze tien centimeter en dus volledige ontsluiting heeft. De bevalling gaat beginnen. Reinoud gaat aan het hoofdeind zitten van
Steﬀenie, anders is hij bang dat hij nare herinneringen aan
deze gebeurtenis zal overhouden. Hij ziet hoe de co nu met
hulp van een verloskundige de mate van indaling bepaalt, dat
wil zeggen hoe ver het kind is afgezakt naar beneden richting
de uitgang. De aanstaande baby ligt in hoofdligging, dus gelukkig hoeft niet eerst zijn stuit naar buiten. De verloskundige
en de arts-in-opleiding zijn nu Steﬀenie aan het coachen dat ze
mee moet puﬀen bij iedere wee. De weeën zijn nu behoorlijk
heftig en volgen elkaar iedere 10 minuten op. Reinoud weet
niet goed hoe hij Steﬀenie tot dienst kan zijn. Vanaf nu is hij
slechts een sta in de weg, dus googlet hij maar wat feitjes over
zwangerschap op zijn mobiel.
Hij leest dat er in 2012 in Nederland 176.000 levendgeborenen waren. Onder die levendgeborenen bevonden zich iets
meer jongens dan meisjes. Ook leest hij dat moeders gemiddeld 29 jaar oud zijn. Dus Steﬀenie haalt dat gemiddelde nog
net naar beneden. Reinoud wijkt meer af van het gemiddelde,
hij bevindt zich er tien jaar onder. Augustus wint vaak de titel
als het gaat om meest geboren baby’s per maand. De maanden
juli, augustus, september en oktober scoren het hoogst. (Amerika 2006). Volgens wetenschappers is er een verklaring voor
het feit dat augustus populair is. In november en december begint het namelijk kouder te worden, met als gevolg dat mensen
meer de warmte opzoeken. Nergens is het natuurlijk warmer
dan onder de dekens of onder de douche, gniﬀelt Reinoud in
zichzelf. Hij probeert nog te zoeken of het op het zuidelijk half-

verwerkt visuele informatie drie keer zo snel
als een mens en kan dus
ook nooit naar een film
volgen. De vierentwintig
beelden per seconden
zien er voor hem uit als
een diapresentatie.
In een Japans experiment zijn ze erachter gekomen dat een
duif onderscheid kan maken tussen een abstracte Picasso en
een realistische Monet. Ze kunnen zelfs aangeven of een Monet op de kop hangt of niet. Ook heeft de duif een geweldig
oriëntatievermogen. Door gebruik van een combinatie van
geursporen, aardmagnetische velden, positie van de zon en
LifeLine
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De baby komt naar buiten met zijn neus en ogen naar boven
gericht, een zogenaamde sterrenkijker. Dit is niet gebruikelijk.
De meeste baby’s kijken naar beneden als ze geboren worden.
De pasgeborene wordt direct op de buik van Steﬀenie gelegd.
Reinoud ziet een klein slurfje tussen de benen van het kleine
mormel hangen: het is een jongetje! Lang hebben ze de afgelopen weken gediscussieerd over de naam van hun kind. Uiteindelijk konden ze het maar over één naam eens worden. Zojuist
is Ties geboren!

zichtbare oriëntatiepunten kan een duif bijna altijd zijn weg
naar huis vinden.
Duiven worden al gebruikt door de mens sinds de Egyptenaren, die ze tamden voor het sturen van berichten. In de Tweede Wereldoorlog zijn er duiven getraind om in een raket mee
gelanceerd te worden en de raket bij te sturen zodat die nauwkeuriger werd. Gelukkig zijn deze ‘kamikazeduiven’ nooit echt
ingezet. De marine gebruikt duiven om op zee te zoeken naar
drenkelingen, omdat een duif veel sneller een oranje reddingsboot ziet. Ook het leger heeft vaak gebruiktgemaakt van duiven en daarom zijn duiven ook het dier met de meeste millitaire onderscheidingen. Ondanks dat we dus geen brieven meer
versturen met de duif, heeft deze vogel toch een mooie plaats
in onze samenleving verdiend.
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Door Romy
Bezemer

Een nachtje doorhalen?
In 1964 is het Randy Gardner, een zeventienjarige student, gelukt om elf dagen en vierentwintig minuten achter elkaar niet
te slapen. Wat begon als een stunt bedacht door drie jongens op
een Amerikaanse High School, eindigde als één van de bekendste experimenten op het gebied van slaap en de functie ervan.
Elf dagen lang sliep Gardner niet terwijl twee van zijn
vrienden hem wakker hielden en allerlei testjes met hem uitvoerden. De eerste dagen gingen hem nog goed af, totdat hij
moeite kreeg met zich focussen, extreem chagrijnig werd,
problemen had met praten en uiteindelijk zelfs begon te hallucineren en paranoïde werd. Uit het regelmatige onderzoek
van doktoren bleek echter dat Gardner fysiek nog kerngezond was. Na 264 uur wakker geweest te zijn viel hij in een
diepe slaap en werd veertien uur later wakker zonder blijvende schade te hebben ondervonden aan het experiment.
Aangezien niemand van de proefpersonen is overleden
aan het slaaptekort is niet bekend hoe lang mensen uiteindelijk kunnen overleven zonder slaap. Wel zijn verscheidene experimenten gedaan met ratten waarin werd gekeken hoe lang
de dieren konden leven zonder slaap. De ratten verzwakten,
kregen beschadiging aan hun staarten en huid en verloren
gewicht ondanks toenemende voedsel inname door het verbruik van meer energie. Daarnaast nam hun lichaamstemperatuur ook sterk af evenals de werking van het immuunsysteem. Gemiddeld leefden de ratten zo’n 11 tot 32 dagen
voordat zij stierven door slaaptekort. In een ander experiment
met ratten werd de REM-slaap, de fase waarin we dromen,
uitgeschakeld in de embryonale fase. Dit leidde in het latere
leven tot meer droomslaap en angstiger gedrag. Nog een ander experiment liet zien dat 72 uur zonder slaap het vermogen om te leren door ervaring, waarin de hippocampus een
rol speelt, verminderde met 50%. In testjes waarbij de ratten hints kregen om de gevormde herinneringen op te halen,
bleek het geheugen niet beïnvloed te worden door slaaptekort.
Een aandoening die wetenschappers de kans geeft om de
functie van slaap te ontdekken is fatal familial insomnia (FFI).
Zoals de naam al zegt lijden patiënten aan een slapeloosheid
die hun uiteindelijk fataal wordt. De ziekte is erg zeldzaam en
komt over de wereld maar bij 40 families voor. FFI is een autosomale dominante ziekte en behoort tot de prion ziekten, ziekten waarbij een eiwit verandert in een afwijkende vorm, het
prion. Dit zet een kettingreactie in gang waardoor uiteindelijk
alle moleculen van het eiwit in een abnormale vorm voorkomen.
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Deze prionen komen vooral voor in de hersenen waar de
aangetaste zenuwcellen uiteindelijk sterven. Als de patiënt
50 jaar is, worden de eerste symptomen van FFI merkbaar.
De ziekte kent vier fasen waarin de gevolgen van slapeloosheid steeds desastreuzer worden. In het eerste stadium van de
ziekte begint de slapeloosheid met als uiteindelijk gevolg paniekaanvallen en fobieën. Wanneer in de tweede fase de slapeloosheid nog verder toeneemt krijgt de patiënt te maken met
hallucinaties. Vervolgens is er in de derde fase sprake van volledige slapeloosheid wat resulteert in gewichtsverlies. Dementie treedt op in de laatste fase waarin het niet meer mogelijk
is om te communiceren met de omgeving. Uiteindelijk sterft
een drager van deze ziekte doordat zijn organen uitvallen. Een
eﬀectieve behandeling voor FFI is helaas nog niet gevonden.
Dat slaap nodig is voor het goed functioneren van het lichaam wordt duidelijk uit alle gevolgen van niet-slapen en zeker wanneer we bedenken dat we gemiddeld een derde van ons
leven slapend doorbrengen. Waaraan iemand precies sterft bij
slaaptekort en wat de functie van slaap is, is nog niet ontdekt.
Een welbekende theorie is dat we slapen om ons lichaam en
hersenen te laten herstellen van de geleverde inspanningen.
Neuronen werken namelijk in het grootste deel van de
slaap in mindere mate waardoor ze vermoedelijk de kans krijgen om te herstellen.
De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar slapen als
functie voor het leren en geheugen. Het is gebleken dat vooral
processen in het geheugen die te maken hebben met de hippocampus sterk achteruitgaan bij slaaptekort. Dit komt doordat
de werking van cyclisch AMP en proteïne kinase A verzwakken. De activiteit van fosfodiesterase 4, een enzym dat cAMP
afbreekt neemt echter toe. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de cAMP-PKA route belangrijk is voor de synaptische
plasticiteit en het opslaan van herinneringen in de hippocampus. Synaptische plasticiteit houdt in dat de synapsen in staat
zijn om zich aan te passen aan de sterkte van het signaal dat ze
moeten doorgeven. Als deze functie verslechterd, kunnen de
synapsen minder goed verbindingen maken, wat juist cruciaal
is bij het vormen van herinneringen.
Naar deze theorie en andere theorieën wordt nog volop onderzoek gedaan, waarom we precies slapen blijft immers nog
steeds grotendeels een raadsel. Er is dus genoeg te ontdekken
en onderzoeken voor ons als biologiestudenten!
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How it works
Door Aline Joustra

Hoe lang duren nachten
op andere planeten?

Op aarde duurt een jaar 365,25 dagen en een
etmaal 24 uur. De zon is overdag zichtbaar
en ’s nachts bevindt de zon zich als het ware
achter de planeet. Maar hoe zit dat met nachten op andere planeten? Hoe lang duren die?
Voor iedere planeet is de nacht verschillend. De Aarde doet er 24 uur over om rond
haar eigen as te draaien. De nachten variëren gedurende het jaar, omdat de Aarde
een schuine as heeft. Dit zorgt ervoor dat in
de zomer de nachten korter worden en in
de winter langer. Andere planeten hebben
geen schuine as en zullen dus gedurende het
jaar geen verschillen in nachtlengte kennen.
Maar andere planeten kunnen wel langere of
kortere nachten hebben dan die op Aarde.

Heb je zelf nog een leuke vraag?
Mail hem dan naar redactie@
idun.nl en waarschijnlijk zie je
hem, beantwoord en al, terug in
de volgende Lifeline!
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Neem bijvoorbeeld Mercurius. Mercurius
draait met een hoge snelheid om de zon,
waardoor een jaar op die planeet korter
duurt dan op aarde, namelijk 88 (aardse)
dagen. Maar Mercurius draait veel langzamer om haar eigen as dan planeet aarde.
Hierdoor duurt een nacht op Mercurius
weer veel langer dan bij ons. Een etmaal
op Mercurius duurt 58,6 dagen op aarde
(oftewel tweederde van een heel jaar op
mercurius).
Er is ook een planeet die zich wat meer als
de Aarde “gedraagt”, namelijk Mars. Een
jaar op Mars duurt 687 dagen op Aarde,
en een etmaal 24,6 uur, vergelijkbaar met
een etmaal op aarde. Dit komt doordat
mars met een vergelijkbare snelheid om
haar eigen as draait.
De lengte van een etmaal, en daardoor de
nacht, is dus te danken aan de snelheid
waarmee een planeet om haar eigen as
draait. Draait een planeet langzaam, dan
duren de etmalen lang. Draait deze echter
snel, dan duren de etmalen kort. Planeet
aarde is in ons zonnestelsel uniek in het
hebben van een schuine as, waardoor
seizoenen veroorzaakt worden. Daardoor is de aarde de enige planeet in ons
zonnestelsel waar de lengte van de nacht
afhankelijk is van de tijd van het jaar en de
plaats op aarde waar je je bevindt.
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Een wandeling tijdens je slaap
Door Hennie Godthelp
Het grootste gedeelte van de mensen ligt in de nacht
op bed te slapen. Een ander gedeelte, zoals menig
student die nog een feestje bijwoont of die nog studie achterstand wegwerkt, loopt wakker ergens rond.
Maar sommige mensen zitten tussen deze twee groepen in: slapend en wandelend. Iedereen heeft wel
eens van het fenomeen slaapwandelen gehoord, terwijl maar weinig mensen hier persoonlijke verhalen
over hebben. Maar wat is slaapwandelen eigenlijk?
En wie doen het? En wat veroorzaakt het?

slaapwandelaars herinneren zich ook niet dat ze een slaapwandelaar zijn.

Wat is slaapwandelen?
Slaapwandelen wordt wel de splitsing tussen ‘lichaamsslaap’
en ‘geestelijke slaap’ genoemd en staat ook wel bekend als
somnambulism en noctambulism. In feite is slaapwandelen
een slaapafwijking, behorende tot de familie van parasomnia.
Tijdens slaapwandelen ontwaak je uit de slow wave slaapfase
tot een staat van laag bewustzijn en oefen je activiteiten uit
die je normaal tijdens volle bewustzijn doet. Slaapwandelen
refereert dan ook naar een aantal verschillende complexe motor gedragingen zoals bijvoorbeeld lopen. Deze activiteiten
kunnen onschuldig zijn zoals in bed zitten, naar de badkamer
lopen en schoonmaken, maar kunnen ook gevaarlijk zijn zoals
koken en autorijden. Meestal blijven episodes van slaapwandelen beperkt tot rechtop zitten, frummelen met het beddengoed en mompelen. Het komt ook vaak voor dat men opstaat
en stilletjes en doelloos rond gaat lopen, slechts zelden wordt
een slaapwandelaar opgewonden of agressief.
Het slaapwandelen vindt vermoedelijk met name plaats tijdens de non-rapid eye movement (NREM) fase van de slaap
en vroeg in de nacht, ongeveer één tot twee uur na het in slaap
vallen. Het wordt gedacht dat slaapwandelen wordt geïnitieerd tijdens stadia van diepe slaap. De symptomen van slaapwandelen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Slaapwandelen zal waarschijnlijk niet voorkomen tijdens een dutje,
omdat de slaap dan niet diep genoeg is.

In een studie met single photon emission computed tomography (SPECT) is een man onderzocht met een geschiedenis
van slaapwandelen. Deze man had meerdere malen per week
last van slaapwandelen, al zestien jaar lang. Tevens hadden
andere directe familieleden van deze man ook problemen met
slaapwandelen. De resultaten die uit dit onderzoek naar voren
kwamen suggereerden dat de splitsing van ‘geestelijke slaap’
en ‘lichaamsslaap’ voort kan komen uit de activatie van thalamocingulate netwerken en een aanhoudende deactivatie van
andere thalamocorticale waaksystemen. De cingulate cortex is
onderdeel van een functioneel netwerk dat gedrag moduleert.
Dit gedrag is betrokken bij emotionele processen. Stimulatie
van de cingulate cortex tijdens een experimenteel onderzoek
in mensen kan leiden tot verschillende motor, autonome en
emotionele responsen welke vergelijkbaar zijn met die van
slaapwandelen.
Ook werd er een toename van bloedtoevoer naar
bepaalde hersengebieden gevonden tijdens het slaapwandelen ten opzichte met niet-slaapwandelaars. Bijvoorbeeld
het cerebellum, belangrijk voor het maken van bewegingen,
ontving een toegenomen bloedtoevoer. De verschillen in
bloedvoorziening werden gerelateerd aan het stadium van
slow-wave slaap. In niet-slaapwandelaars bleek er juist een
afname in bloedtoevoer te zien naar de gebieden betrokken
bij slaapwandelen. Deze afname tijdens de normale slaap
is begrijpelijk, het is niet verstandig om tijdens je slaap alles uit te gaan voeren wat je droomt. In slaapwandelaars
en in gewoon slapende mensen was er een deactivatie van
de prefrontale cortex gevonden. Deze deactivatie verklaart
het gebrek aan bewustzijn, inzicht en het zich niet kunnen herinneren, wat kenmerkend is voor beide condities.
Slaapwandelen kan daarentegen ook een teken zijn
van een onderliggende medische aandoening, zoals bijvoorbeeld het restless legs-syndroom of migraine hoofdpijn. Extreme vermoeidheid of alcohol en cafeïne inname voor het slapen
kunnen ook oorzaken zijn van slaapwandelen. Tevens heeft
slaapwandelen een duidelijke connectie met genetica. Als je
ouders slaapwandelaars zijn, heb jij meer kans om er zelf ook
eentje te zijn.
Kortom, slaapwandelen kun je dus niet leren. Deed je
als kind niet ‘s nachts een rondje door het huis? Dan is de kans
klein dat je het als (jong)volwassene zal doen ook heel klein.

Wie slaapwandelen?
Slaapwandelen komt het meeste voor bij kinderen met een
leeftijd tussen de vier en acht jaar. Het komt tijdens de kindertijd het meest frequent voor onder vrouwen, terwijl volwassen
mannen vaker slaapwandelen dan vrouwen. Ook is er uit een
cohortstudie gebleken dat mensen die tijdens hun kindertijd
niet of nauwelijks slaapwandelen, dat vermoedelijk tijdens
hun volwassen leven ook niet meer zullen gaan doen. Het is
namelijk aangetoond dat bijna 90% van de volwassen slaapwandelaars een geschiedenis hadden van slaapwandelen.
Maar wat ga je nu doen met zo’n slaapwandelaar?
Het is niet verkeerd om een slaapwandelaar wakker te maken,
maar doe het voorzichtig zodat de slaapwandelaar niet schrikt
en breng de persoon daarna weer terug naar bed. Echter, een
slaapwandelaar is vaak moeilijk wakker te krijgen. Mocht je
het je lukken hem of haar wakker te maken, dan zal de slaapwandelaar meestal zeer verward zijn. De meeste
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Waarom ga je slaapwandelen?
Slaapwandelen wordt gezien als een verstoring van de slaapwaakbalans, met vaker per nacht een onvolledige ontwaking
uit de slaap. Slaapwandelaars ontwaken dan tot een niveau
van laag bewustzijn. Met een electroencephalogram (EEG)
kan een scheiding aangetoond worden van mentale- en motor
ontwaking.
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12 uur, help!
Door Lars de Ridder
Dagelijks worden weer veel mensen zenuwachtig
wanneer de wijzers de twaalf aantikken. Hoewel de
nacht voor velen de ideale manier is om heerlijk tot
rust te komen of na te genieten van de dag, is voor
veel andere mensen de nacht de aangelegenheid wanneer de stress en paniek pas echt begint op te laaien.
Deze mensen zien de nacht daarom ook zo snel mogelijk weer voorbij gaan.
Mensen kunnen wel voor alles bang zijn. Angst voor clowns,
angst voor spiegels en zelfs angst voor fobieën, er is altijd op
de wereld wel ergens een persoon aanwezig die lijdt aan een
van de meest bizarre fobieën. Toch komt angst voor de nacht
of angst voor het donker, of iets wat daaraan verwant is, het
meest voor onder mensen. Voor veel van hen leidt dit tot het
diep onder de dekens kruipen of het ontwijken van donkere
steegjes. Maar voor een groot deel van hen bereikt de fobie
ook ongewone proporties, en dan wordt de nacht pas echt een
nachtmerrie.
Angst voor het donker
Er zijn verschillende fobieën die gerelateerd
zijn aan de nacht.
Misschien wel
de bekendste is
de angst voor
het donker
(achluofobie). Deze
fobie komt
het meest
voor
bij
kinderen,
maar
ook
volwassenen kunnen er
last van hebben.
Mensen die hieraan
lijden hebben kunnen
’s nachts plotseling wakker schrikken. Bij kinderen
met de fobie wordt vaak gedacht dat
het komt door nachtmerries, maar dat klopt niet.
Z e
worden namelijk wakker door hun angst voor het donker.
Deze angst komt vooral doordat het donker ervoor zorgt dat
voorwerpen en andere dingen niet goed zichtbaar zijn. Kastjes en tafels kunnen dus al snel in monsters veranderen. Deze
fobie wordt dus geleid door de angst voor gevaren die zich wel
eens in het donker schuil zouden kunnen houden.
Paranoia
Wereldwijd zijn er ook veel mensen die last hebben van paranoia. Paranoia is een fobie waarbij mensen een buitengewone
grote achterdocht hebben. Deze mensen zijn constant bang
dat ze achtervolgd, afgeluisterd of bespied worden. Hoewel
deze fobie niet per se iets met de nacht te maken heeft, komt
paranoia ook in de nacht veel tot expressie. Zo kunnen paranoïde mensen ’s nachts lang wakker liggen doordat ze bij elk
geluid denken dat er inbrekers in hun huis lopen of dat hun
man of vrouw een moord op hen aan het beraden is.
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Spinnenangst
Ook mensen met spinnenangst (arachnofobie) zijn niet bepaald fan van de nacht. Het is namelijk algemeen bekend dat
spinnen ’s nachts zeer actief zijn. Hoe spinnen zich overdag
verstoppen, komen ze ’s nachts massaal hun holletje uit. Ze
zullen dan nietsvermoedend over het plafond hobbelen op
zoek naar een slachtoﬀer. Hoewel ze niet op zoek zijn naar
mensen, kan het wel eens gebeuren dat ze de grip op de ondergrond verliezen en naar beneden vallen. Mocht je daar toevallig net onder liggen, dan heb je ﬂinke pech.
Je kunt je wel voorstellen dat mensen met een angst voor
spinnen hierdoor veelal wakker liggen om te controleren of er
geen spin op de loer ligt. Een rustige nacht zit er voor hen dus
niet in als ze ergens een spinnetje hebben zien wegkruipen. En
het feit dat spinnen vaak met zijn tweeën zijn helpt ook niet
erg mee aan het vredig in slaap vallen.Je kunt je wel voorstellen dat mensen met een angst voor spinnen hierdoor veelal
wakker liggen om te controleren of er geen spin op de loer ligt.
Een rustige nacht zit er voor hen dus niet in als ze ergens een
spinnetje hebben zien wegkruipen. En het feit dat spinnen vaak met zijn tweeën zijn helpt ook niet erg
mee aan het vredig in slaap vallen.
Thanatofobie
Thanatofobie is ook geen lieverdje.
Thanatofobie, namelijk de angst
om te sterven, is ’s nachts ook
een van de gevreesde fobieën,
aangezien ’s nachts de meeste
mensen overlijden. Een groot
gedeelte van die mensen overlijdt aan een hartaanval. Het
is dus zo dat de kans om in je
slaap te sterven groter is dan
overdag. Een voordeel is dat je
er weinig van merkt als je in je
slaap overlijdt. In dat geval kunnen mensen met algiofobie, angst
voor pijn, opgelucht ademhalen.
Er bestaan natuurlijk nog
veel meer fobieën die betrekking hebben op
de nacht. Zo zullen ook mensen met astrafobie
(angst voor bliksem) de nacht gespannen doorbrengen
als de wolken pikzwart beginnen te worden. En ook mensen
met phasmofobie (angst voor geesten) en oneirofobie (angst
om te dromen) zullen de eerste zonnestralen het liefst zo snel
mogelijk willen verwelkomen.
Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die juist wel
van de nacht houden. Zo zijn er de vampieren die lijden aan
heliofobie (angst voor zonlicht), en zijn er verder mensen die
de zon zo lang mogelijk onder willen zien, want met hun eosofobie (angst voor zonsopgangen) balen deze mensen elke keer
weer als de zon uit de zee oprijst. Verder zullen ook mensen
met optofobie (angst om hun ogen te openen) elke ochtend de
wekker weer stelselmatig vervloeken. En als dat nog niet gek
genoeg leek, dan zijn er ook nog de mensen met barofobie.
Maar deze mensen kunnen maar beter een slaapplekje buiten
het zonnestelsel gaan vinden, want met hun angst voor zwaartekracht zullen ze zich op aarde werkelijk nooit op hun gemak
voelen.
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Review
Tomatensoep uit blik (of zak)

Tomatensoep: het ideale avondeten als we even geen tijd hebben voor culinaire hoogstandjes. Omdat ‘soep uit blik’ niet erg
aantrekkelijk klinkt en het volgens velen niet kan tippen aan
zelfgemaakte soep, besloten wij te testen hoe het ervoor staat
met de kwaliteit van tomatensoep uit blik.
Voor deze editie van de review zijn wij
op zoek gegaan naar de allerlekkerste
tomatensoep, zodat je nooit meer
het risico hoeft te lopen dat
je snelle hap een vieze hap
wordt.
Soorten tomatensoep
Er zijn allerlei
varianten op de tomatensoep maar de basis
is vrijwel altijd hetzelfde. Deze bestaat uit
ontvelde of gepureerde
tomaten die gekookt
worden tot pap, waarna
deze pap gezeefd wordt.
Aan de ontstane soep
kunnen nu vlees,
groenten en kruiden
worden toegevoegd.
Een bekende variant op de
normale tomatensoep is de
Chinese tomatensoep. In plaats
van gehaktballetjes bevat deze soep
stukjes kip en de standaard vermicelli
wordt vervangen door rijstvermicelli,
ofwel mihoen. Verder bevat deze soep nog sojasaus en oosterse
groenten. Ook populair is de tomaten-crèmesoep, eenvoudig
te bereiden door aan de gezeefde tomaten slagroom of crème
fraîche toe te voegen.
Oorsprong tomaat
De rode tomaat die we vandaag de dag kennen begon ooit
als een klein geel vruchtje, gekweekt door de voorvaderen van
de Inca’s en de Maya’s. Door hen werd deze vrucht ‘xitomatl’
genoemd. Deze vruchtjes zijn altijd als giftig beschouwd, totdat
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Door Romy Bezemer

men er in 1750 in Italië en Frankrijk achter kwam dat ze eetbaar waren. Na kruisen en selecteren ontstond in 1850 uiteindelijk de grote rode tomaat. In 2005 hebben wetenschappers
de DNA-sequentie van de tomaat volledig bepaald, wat
mogelijkheden biedt voor verdere perfectionering en
genetische veranderingen in de tomaat.
Gezond
De gekweekte rode tomaat is niet
alleen mooier dan de kleine gele
tomaatjes, het is ook veel gezonder.
Het natuurlijke pigment van tomaten
wordt gevormd door lycopeen, wat
bekend staat als een antioxidant.
Antioxidanten maken vrije radicalen
onschadelijk die weefsels en cellen
aan kunnen tasten. Zo kunnen antioxidanten helpen bij het voorkomen
van hart- en vaatziekten. Voordeel
van de tomaat is dat er bij koken ook
nog eens meer lycopeen vrijkomt
dan normaal aanwezig is in rauwe
tomaten, dit in tegenstelling tot andere groenten waarbij juist de rauwe
variant meer vitaminen en andere
werkzame stoﬀen bevat. Die gemakkelijke soep uit blik is dus, als we de
grote hoeveelheid toegevoegd zout voor
het gemak even wegdenken, hartstikke
gezond!
Prijzen
In deze review hebben we zes soepen getest. Tussen de verschillende soepen zat veel verschil in prijs.
De duurste is van AH Puur&Eerlijk, een biologische tomatensoep dus. Het is ook meteen de soep met de minste inhoud,
voor 570 mL betaal je € 2,09. Een blik Unox tomaten soep
van 800 mL kost € 1,65. Het blik met de meeste inhoud is van
AH Basic. Hierin zit 1200 mL en kost € 1,64. Ook hebben we
het eigen merk van de Jumbo getest. Hier betaalden we € 1,39
voor 800 mL. De twee goedkoopste blikken zijn van Baroni,
te koop bij de Lidl, en De hete ketel, verkrijgbaar bij Aldi. Bij
beide winkels betaal je € 1,09 voor 800 mL soep.

GLV Idun
8-1-2015 14:56:09

De hete
ketel (Aldi)

Jumbo

Unox

AH Puur
& Eerlijk

Baroni
(Lidl)

AH
Basic

Bas

6,6

5,5

6,9

4,5

6,0

7,0

Fleur

6,0

5,0

8,0

5,5

8,5

9,0

Jorrit

6,0

6,5

6,0

5,5

8,0

7,0

Kim

5,0

6,0

6,5

4,0

7,5

7,5

Lars

6,0

6,0

7,5

6,0

7,8

6,5

Romy

6,0

4,5

7,0

4,0

7,5

7,8

Gemiddeld
cijfer

5,9

5,6

7,0

4,9

7,9

7,6

Beoordeling
Na al deze varianten getest te hebben, zijn we tot de conclusie gekomen dat je de soep van de Aldi, Jumbo en Bio AH toch echt
beter in de schappen kunt laten liggen. De Bio AH tomatensoep kwam er het slechtst van af met gemiddeld een 4,9. Reden voor
dit lage cijfer is onder andere dat deze soep, tot onze grote verbazing, geen balletjes bevat. Daar scoor je als soep natuurlijk weinig
punten mee. Daarbij ruikt en smaakt deze soep volgens een groot deel van de proevers naar een slappe, dunne pastasaus. Goed
voor het milieu, helaas wat minder voor
jezelf en daarbij ook nadelig voor je portemonnee.
Waar we wel positief over zijn, is
de tomatensoep van de Lidl. Deze soep
is goed gevuld met groenten, pasta en
heeft gelukkig wel gehaktballetjes. De
smaak was daarnaast lekker zoet. Ook
de soep van AH basic viel in de smaak.
Voordeel hiervan is dat deze soep per
1200 ml verkocht wordt, erg handig
voor grote gezelschappen. Voor de
soep-met-ballenliefhebber is zeker de
tomatensoep van de Lidl een aanrader:
waar de balletjes in andere soepen veelal omschreven werden als ‘chemisch’,
‘taai’ en ‘stuiterballen’ werden de gehaktballetjes van de Lidl heel positief
en als beste beoordeeld!
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Muziekrubriek
Around the Clock

Door Jorrit Waslander

In deze rubriek van de Lifeline staat muziek centraal. Met het oog op het thema en de biologie, zal ik schrijven over artiesten,
nummers en de achtergrond daarvan. Muziek hoort bij de hele dag. ’s ochtends vroeg is het je wekker en diep in de nacht
sta je erop te dansen tijdens het uitgaan. De mensen die het vroegst met muziek in aanraking komen zijn misschien wel
de monniken. Zij staan rond vier uur ‘s nachts op voor het eerste getijdengebed: de metten. Vaak worden deze metten
ingekort, omdat ze erg lang duren (en het is zo verschrikkelijk vroeg!). Vandaar dus ook de uitdrukking: korte metten
maken. Als het ‘s ochtends licht wordt, moet weer even gewacht worden voor er in het donker muziek geluisterd kan worden.
’s Avonds zijn er twee extremen waar een avond naartoe kan gaan: een rustige avond en een wilde stapavond. Een rustige
avond kan heel goed beginnen met een van de prachtige nocturnes van Chopin. In een nocturne probeert een componist de
mysterieuze, zweverige, romantische sfeer van een avond te vangen. Dit is zeer goed gelukt in bijvoorbeeld Nocturne Opus 9 No
1 van Chopin. Naast klassieke muziek kan je voor een rustig avondje natuurlijk vele andere genres opzetten. Een die toch wel
genoemd mag worden is jazz. Zwoele smooth jazz om precies te zijn. Het genre bij uitstek als je jouw avond een romantische
draai wil geven. Met nummers als My Funny Valentine van Chat Baker of het instrumentale Naima van John Coltrane.
Soms gaat je avond een andere kant op en sta je opeens in de stad te dansen op allemaal lekkere hitjes. Van de oude discotoppers zoals
Celebration van Kool and the Gang en Stayin’ Alive van de Bee Gees tot de nieuwste plaatjes van Avicii en Calvin Harris. Om je avond
compleet te maken draaien ze dan ook nog Hallo Wereld van Kinderen voor Kinderen, dit liedje (eigenlijk bedoeld als themalied voor
de Kinderboekenweek) wordt in menig kroeg meegeblèrd. Er komt een moment dat je ogen op half zeven gaan hangen tijdens het
uitgaan. Als je dan op de klok kijkt en tot je schrik ook ziet dat het half zeven is. Terwijl je je jas aan het pakken bent hoor je: ‘Nein Mann,
ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.’ Dan is het écht tijd om de (muziek)nacht af te sluiten en te gaan slapen.
We kunnen de hele dag wel doorkomen met het luisteren naar muziek. Of zoals Bill Haley zou zeggen: ‘we are gonna rock around
the clock tonight!’

Commisshier: BMT

Door Fleur Brinkman

Bij BMT moet ik altijd denken aan heel veel mannen die goed zijn in wiskunde en techniek en die stiekem biologie ook heel
leuk vinden. Toen ik een afspraak maakte om bij de BMT commissie langs te gaan verwachtte ik dan ook allemaal mannen. Het
tegendeel was echter waar. In de commissie zitten vijf vrouwen! Sophie, Else, Manon, Jolien en Yvonne vormen de BMT commissie.
De leden van de commissie doen allemaal de richting BMT. De activiteiten die zij organiseren zijn meer gericht op de interesses
van een BMTer maar interessant voor iedereen, dus iedereen is welkom! De commissie wil vooral meer saamhorigheid creëren
tussen de BMTers, omdat het leuk is om in de kleine major meer mensen te leren kennen. Zo worden er vier borrels per jaar, twee
bedrijfsbezoeken (bij bedrijven zoals Phillips) en een zomersymposium voor mastersstudenten georganiseerd. De borrels hebben
elke keer een ander thema, het pooltoernooi was vorig jaar een groot succes en zal dit jaar dan ook weer komen.
Het leuke aan de commissie is dat je studie gerelateerd bezig bent. Daarnaast is het leuk om met bedrijven in contact te komen.
Dat er veel contact gelegd moet worden met bedrijven heeft ook nadelen. De commissie is afhankelijk van de bedrijven. Als zij
niet reageren of heel langzaam moet er een heel nieuw plan worden gemaakt voor de bedrijfsuitjes. Als er dan toch een afspraak
is gemaakt en de opkomst groot is, geeft het dan ook wel weer veel voldoening. Er zijn gelukkig nooit problemen met het plannen
van een vergadering, dit komt doordat iedereen dezelfde vakken heeft of heeft gehad. Hierdoor heeft iedereen meer begrip voor
elkaar. Het jammere blijft het feit dat er geen mannen in de commissie meer zitten, de dames doen hierbij dan ook een oproep:
meer mannen!
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Ons bereikte het droeve bericht dat ons lid

Marc Hettinga
* 08-06-1993

-

† 11-11-2014

overleden is aan de gevolgen van leukemie. Marc was sinds het begin van zijn studie in 2012
lid bij GLV Idun. Wij kennen hem vooral als iemand die heel veel plezier in de studie had en
gedreven aan het werk ging. Zijn keuze voor de major Ecologie & Evolutie paste goed bij hem.
Als echte bioloog kon hij genieten van de natuur en in het speciaal de veldexcursie richting de
Oostvaarderplassen.
Hij, met zijn enthousiasme voor biologie, zal een groot gemis zijn binnen onze vereniging. Wij
wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe met dit grote verlies.

Alumni aan het woord
Naam: Marloes ten Kate
Leeftijd: 26
Werk: wetenschapsredacteur bij De Kennis van Nu (radioprogramma over wetenschap, NTR)
Als wetenschapsredacteur ben je nooit uitgeleerd. Elke dag spreek ik voor mijn werk wetenschappers en mag ik ze het hemd
van het lijf vragen. Het is waanzinnig hoeveel gave dingen ik mag vragen. Het gaat van serieuze vragen als ‘komt er ooit nog
eens een medicijn tegen Alzheimer?’ en ‘tot hoe ver kan de overheid zich bemoeien met religieuze zaken?’ tot maﬀe vragen zoals
‘hebben planten eigenlijk vitamines nodig?’ en ‘kan je geheugen ooit vol zijn, of is het nagenoeg eindeloos te vullen met informatie?’
Ik werk als redacteur bij een radioprogramma over wetenschap van de NTR. Mijn studiekeuze was in eerste instantie
biologie. Een major Gedrag en Neurowetenschappen welteverstaan. Een vleugje psychologie erbij als minor en voor ik
het wist was de bachelor alweer afgerond en had ik nog geen idee wat ik ‘wilde worden als ik groot was’. Een jaartje studieuitstelgedrag volgde door een bestuursjaar bij de Usva te volgen (zeer leerzaam overigens, ik kan een jaar bestuur iedereen
aanraden!). Vervolgens maakte ik de gouden keuze door een master wetenschapscommunicatie te volgen en stage te lopen bij een
televisieprogramma. Ik leerde er achter de schermen hoe een wetenschapsserie tot stand komt. Ook leerde ik hoe vergankelijk
een baan in de media is, of in elk geval bij de publieke omroep. Na tal van sollicitatiebrieven en geestdodende baantjes kreeg
ik plots een bericht via LinkedIn. Het was een eindredacteur van een wetenschappelijk radioprogramma van de NTR. Of ik
een kennismakingsgesprek met hem wilde. Ik was perplex, na een half jaar zoeken naar een serieuze baan, dacht ik even dat ik
voor de gek werd gehouden. Kwam daar nu een uitnodiging zomaar uit de lucht vallen? Waar LinkedIn wel niet goed voor is!
Het gesprek verliep goed en ik kon een paar weken later al aan de slag met het vullen van een item met dagelijks wetenschapsnieuws
dat ik vond in internationale bladen zoals Nature en Science. Twee keer per week
mocht ik zelf mijn gevonden nieuws presenteren in een item van enkele minuten.
Naast dit item zijn het vooral wetenschappers die aan het woord komen in het
programma. Er zijn redacteuren die deze wetenschappers zoeken en de interviews
met hen voorbereiden. Nadat ik een tijdje twee keer per week mijn nieuwtjes
presenteerde kwam er een werkplek vrij als redacteur en kon ik doorschuiven.
Dit is inmiddels ruim een jaar geleden en ik doe mijn werk nog steeds met
heel veel plezier. Maar ik besef ook goed dat een vast contract niet meer gegeven
wordt waar ik werk. Ik houd mijn ogen en oren dus open voor andere banen,
waarbij een functie als persvoorlichter me een leuke en logische volgende stap lijkt.
Tot het zover is, geniet ik nog van mijn werk bij de radio waar ik elke dag mijn
nieuwsgierige vragen mag stellen aan de wetenschappers die Nederland rijk is.
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Iduzzel Nacht editie
1. Van welk nachtdier zijn dit de ogen?

1.
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3.

2. Van welke nachtdieren zijn deze gedeeltelijke silhouetten?
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3. Waar in de stad zijn deze foto’s genomen?
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Onze winnaar van de vorige editie...
De Iduzzel met het thema
‘Stimulatie’ uit LifeLine 37
is gewonnen door Josien
Janssen! Zij wist van alle
inzenders de meeste goede
antwoorden te geven.
Van harte gefeliciteerd!

LL38 Totaal.indd 24

Stuur je antwoord
o.v.v.‘Iduzzel nacht’
voor 1 maart 2015 naar:
redactie@idun.nl
en maak ook
kans op een
prachtige prijs!
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