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Lieve leden,
 
We zijn ruimschoots over de helft van het jaar en dit is al-

weer de derde editie van de Lifeline. Waar de vorige Lifeline in 
het teken stond van ‘Genot’, is het onderwerp van deze uitgave 
‘dik’. Iedereen die in de donkere wintertijd nog op zoek was 
naar zijn genotsmomentjes, is nu druk aan het nadenken over 
de zomer. Iedereen wil er op zijn best uitzien, maar helaas voor 
ons, als bestuur, zijn de bestuurkilo’s niet te vermijden. 

De kerstdagen hebben wij weer achter ons gelaten en de 
paasdagen liggen in het verschiet. De supermarkten liggen in 
ieder geval alweer vol met paaseitjes (genieten), maar helaas die 
kilo’s … Dat wij de paasdagen alweer in ons vooruitzicht hebben, 
betekent niet dat er de afgelopen tijd niets is georganiseerd bij 
Idun. Van een WiFa met de nodige biertjes bij de après-ski naar 
de speciaalbiertjes bij de Happy New Suite borrel. Al dat bier 
zorgt voor de nodige kilo’s, stukje bij beetje worden wij steeds 
dikker. Maar gelukkig was daar het schaatsen met de S.L.A.K.! 
Een perfecte timing als je het ons vraagt. De kilo’s zijn er flink 
af geschaatst, om zo een beetje te werken aan onze ‘beachbod-
ies’, uhm… 

Een beetje dikker worden kunnen wij aan, aangezien er nog 
vele mooie sportieve activiteiten zullen komen. Van het hardlo-
pen met de Batavierenrace naar het struinen door een stad op 
Specops. Die kilo’s zijn wij in no time weer kwijt. En als je het 
mij vraagt, genoeg mogelijkheden om te zorgen dat wij aan het 
eind van ons jaar niet dikker zullen zijn dan toen we begonnen. 
Met die insteek genieten wij nog van elke dag bestuur zijn!

Mochten jullie je genotsmomentje nou vinden in een lekker 
kopje koffie of thee, kom dan vooral gezellig even bij ons langs 
op het bestuurshok of ’t huisje. 

Liefs namens het gehele tiende bestuur,

     Loes Woelders
          Voorzitter der GLV Idun

Beste lezers,

Welkom in deze nieuwe Lifeline, de derde van het jaar. 
Allereerst wil ik graag iedereen die de puzzel van de vorige edi-
tie heeft gemaakt mijn complimenten geven. Het was een las-
tige puzzel, maar toch hebben we veel inzendingen gekregen. 
Iedereen had hem correct opgelost! 

In deze nieuwe Lifeline hebben we weer een nieuw thema. 
Dit thema is te herleiden aan de komende seizoenen, seizoenen 
van overvloed waarin men zich moet aansterken. Extra voor-
raden opslaan voor in de donkere maanden die weer terug zul-
len komen. Het ligt er nu natuurlijk wel dik bovenop dat het 
thema van deze editie “dik” is. 

In het kader van dit thema hebben we alle normen en 
waarden van gezonde voeding opzij gezet. Alles wat de schijf 
van vijf adviseert is door ons genegeerd. We hebben ons lichaam 
beschikbaar gesteld voor vette, ruwe, pure wetenschap. Deze 
opoffering heeft een prachtig review opgeleverd die te bewon-
deren is op pagina’s 22 en 23. Hiernaast zijn er nog vele andere 
zaken over ons thema te leren, dat zat er natuurlijk dik in. Zo 
wordt je eindelijk uitgelegd hoe je dik kan worden, mocht je dat 
graag willen. Ook zul je kennis verkrijgen over dingen waarvan 
je dacht dat ze wel gezond waren, maar die misschien eigenlijk 
helemaal niet zo gezond zijn als dat je dus denkt. Het is weer een 
leerzame Lifeline.

Ik wens jullie veel leesplezier toe!

Groeten,

    Jasper Stinenbosch
        Voorzitter Lifelineredactie 2015-2016
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Parkinsonpatiënt placebotraining

De Italiaanse placebo-onderzoeker Fabrizio Bene-
detti heeft een mogelijke methode gevonden om het me-
dicijngebruik van Parkinsonpatiënten te verlagen. Vol-
gens Benedetti en zijn team kunnen de hersencellen van 
Parkinsonpatiënten worden getraind om betrouwbaar 
op placebomedicijnen  te reageren. Mensen met de ziek-
te van Parkinson lijden aan karakteristieke tremoren 
en stijfheid van spieren, doordat de dopaminemakende 
hersencellen geleidelijk afsterven. De patiënten nemen 
nu medicijnen die de dopaminereceptoren activeren om 
hun klachten dragelijk te maken. De wetenschappers 
onderzochten 42 patiën-
ten met vergevorderde 
Parkinson. Deze patiën-
ten hadden elektrode-
implantaten in hun her-
senen voor een therapie, 
genaamd ‘deep brain sti-
mulation’. Deze therapie 
verlicht de klachten door 
aangedane hersendelen te 
stimuleren. Deelnemers 
die vanaf het begin  een 
placebo reageerden hier 
niet op. Patienten die 
eerst de echte medicatie 
kregen en hierna alleen 
nog maar placebo reageerden hetzelfde op het medicijn 
als op de placebo. Deze patiënten vertoonden verhoog-
de neuronale activiteit en de tremor nam af. Het meten 
van de reactie van individuele hersencellen bewijst dat 
veranderingen in de klinische uitkomst niet kan worden 
verklaard door een vertekening van patiënt of experi-
mentator, zegt Benedetti. Het onderzoek laat zien dat 
aangeleerde associaties samen met positieve verwach-
tingen van de patiënt kan leiden tot veranderingen in de 
hersenen. 

WETENSCHAPS
NiEuWS

Intelligente insectenvanger

De plant Venusvliegenvanger uit Amerika, die vlie-
gen kan vangen in zijn bladeren, heeft blijkbaar een 
vernuftig vliegenvangsysteem. Zo blijkt uit een artikel 
uit Cell. De Venusvliegenvanger is een carnivore plant 
die vliegen eet om genoeg voedingstoffen binnen te krij-
gen. De plant blijkt te tellen hoeveel stappen een mo-
gelijke prooi zet op zijn blad. Na twee stappen sluit het 
blad zich. De prooi, die hierdoor in paniek raakt, blijft 
een aantal uren lang rondlopen in zijn kooi. Om verte-
ringsenzymen te produceren is een grote hoeveelheid 
prikkels nodig. Doordat de prooi in paniek gaat rondlo-
pen, en dus prikkels produceert, wordt deze vertering in 
gang gezet. Als de bladeren dicht gaan zonder dat er een 
prooi aanwezig is worden er dus geen verteringssappen 
verspild. Wat een intelligente insectenvanger!

Foutje, 6 miljard konijnen dood

Toen de Engelsen Australië gingen koloniseren in 
1859 lieten ze ook het konijn Australië koloniseren. De 
konijnen deden het een stuk beter dan de oorspronkelijke 
kolonisten. 10 miljard konijnen in 1995 tegenover slechts 
18 miljoen mensen. Deze vliegensvlugge vermenigvuldi-
ging was niet de bedoeling, talloze plant- en diersoorten 
stonden hierdoor op uitsterven. De konijnen vreten de 
uitstervende planten op, waardoor voor vele dieren hun 
voedselbron verdwijnt. Bij een “experimentje” in 1995 met 
een nieuw dodelijk konijnenvirus (RHDV) op een eilandje 
naast Australië was dit virus per ongeluk ontsnapt. Een 
vlieg had dit virus meegenomen naar het vasteland. Hier 
heeft RHDV sinds 1995 vele konijnengroepen uitgeroeid. 
Men vreesde voor verspreiding van RHDV bij andere 
diersoorten, maar dit is gelukkig niet gebeurd. Wel zijn 
er inmiddels zes miljard konijnen gestorven door dit 
virus. De toenmalig met uitsterven bedreigde plant- en 
diersoorten zijn sindsdien steeds vaker te bezichtigen in 
de natuur. Tot nu toe heeft dit ongelukje dus alleen nog 
maar voordelen gehad. Foutje, moet kunnen.

Door Aukje Dietje Dijkstra & Jasper Stinenbosch

Binnenkort ‘drie-persoons’ embryo’s in 
de VS?

De National Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine vindt dat de FDA, Food and Drug Administra-
tion, in de Verenigde Staten, klinische proeven van een 
gentherapie techniek moet goedkeuren.  Het gaat om de 
techniek die het mogelijk maakt om embryo’s te maken 
van genetisch materiaal van drie mensen. Het doel hier-
van zou zijn om te voorkomen dat moeders beperkende 
of fatale genetische aandoeningen doorgeven. Deze con-
troversiële gentherapie waar ze voor pleiten, maakt het 
mogelijk om de zieke mitochondria van de eicel te ver-
vangen door een gezonde mitochondria van een tweede 
vrouw, die niet drager van de ziekte is. Hiermee willen ze 
de transmissie van ziekten, die veroorzaakt worden door 
mutaties in het mitochondriaal DNA, voorkomen. On-
danks deze argumenten zijn de Amerikaanse toezicht-
houders gedwongen om niet verder te gaan op dit verzoek 
van de National Academies, vooral door de bezorgdheid 
over de veiligheid van mitochondriale vervanging en de 
psychologische en sociale gevolgen van de kinderen met 
drie genetische ouders. Daarnaast is eind 2015 een fede-
rale wet goedgekeurd die voorkomt dat de FDA derge-
lijke proeven bij mensen toestaat. Waar de voorstanders 
nogal verontwaardigd over zijn, maar waarschijnlijk ook 
hoop uit putten, is het feit dat het Verenigd Koninkrijk 
vorig jaar klinische trails voor mitochondriale vervan-
ging wel goedgekeurd heeft. 

Beregoede bacteriën!

Een artikel in Cell beschrijft het effect van de darm-
microbiota van de bruine beer in de winter vergeleken 
met de zomer. Met behulp van 16S rRNA en next gene-
ration sequencing hebben ze poep van de beren in de 
verschillende seizoenen onderzocht. Het blijkt dat de sa-
menstelling verschilt. Zo hebben beren in de winter een 
microbiota die zorgt dat de beren minder energie opne-
men en in winterslaap kunnen gaan. De bacteriën in de 
zomer zorgen ervoor dat de beren juist dik worden. De 
verschillende microbiota zijn in steriele muizen getrans-
planteerd, waar ze hetzelfde effect hadden. De darmin-
houd van beren heeft volgens dit artikel dus een groot 
effect op het functioneren van de beren.

Een muis z’n thuis maakt van weten-
schap gruis 

Het is geen geheim dat therapieën die erg veel belo-
vend lijken bij muizen zelden werken bij mensen. Toch 
is het ook nog te vaak zo dat experimentele therapieën 
bij de ene muizenpopulatie wel succesvol zijn en bij de 
andere populatie niet. Dit wijst erop dat veel proefdier-
studies al vanaf het begin gebrekkig zijn.

Niet alleen de omgevingsfactoren, zoals hoeveelheid 
licht waar muizen aan bloot worden gesteld of het circa-
diaan ritme wat gehanteerd wordt, moeten constant zijn 
voor een goed resultaat. Ook voeding kan bepalend zijn 
voor het falen of slagen van een studie, stelt Brayton, pa-
tholoog aan de Johns Hopkins University in Baltimore. 
Veel onderzoekers weten niet waar het voedsel voor de 
proefdieren vandaan komt. Sommige voedingsmidde-
len bevatten oestrogenen en chemicaliën die hormonen 
ontregelen, die een onderzoek naar kanker erg kunnen 
beïnvloeden. Daarnaast beïnvloedt de voedingsmid-
delenkeuze ook het microbioom in de darmen. Veteri-
nair patholoog Catherine Hagan Gillespie heeft gecon-
stateerd dat het aantal soorten bacteriën in de darmen 
sterk verschilt tussen muizen met verschillende leveran-
ciers van voedingsmiddelen. In een studie vond Hagan 
Gillespie dat muizen met verschillende darmbacteriën 
een duidelijk verschil in angstniveau vertoonden. Toch 
zijn er maar een paar gedragswetenschappers die erover 
denken om op het micromilieu van de darmen te letten, 
zegt Hagan Gillespie. Veel wetenschappers zien hiervan 
af, omdat het voor extra werk zorgt, wat de kosten en 
de complexiteit van de studie verhogen. Daarnaast is het 
darmmircobioom van de muis niet alleen voor voeding 
gevoelig, maar ook voor lucht- kwaliteit, maternale 
stress en immuunfunctie. He- laas zijn dit voldoende 
redenen voor de wetenschappers om niet extreem te let-
ten op het gebruik van een bepaald voedingmiddel en 
gewoon door te gaan met het onderzoek.
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Het lijkt erop dat mensen steeds meer op hun voeding gaan 
letten. Sommigen volgen een “plant-based” dieet en anderen 
zeggen dat ze gestopt zijn met het eten van suikers. Zelf hou ik 
wel van iets zoets, wat kan er tenslotte zo gevaarlijk aan zijn?

Na alle onderzoeken van tegenwoordig blijkt suiker de grote 
vijand, je kunt er namelijk allerlei ziektes van krijgen. Diabetes 
en hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Je kunt zelfs een burn-out 
krijgen van de “bron van al het kwaad”. Als je veel suiker bin-
nenkrijgt zorgt dit voor een verstoorde bloedsuikerspiegel, die 
uit balans raakt. Je energieniveau gaat hierin mee, wat zorgt voor 
nog meer disbalans. Naast al deze narigheid kan suiker ook nog 
net zo verslavend zijn als nicotine, heroïne en cocaïne.

Maar wat wordt er dan aangeraden? De World Health Organi-
zation adviseert het verminderen van de inname van vrije suikers 
tot minder dan 10% van de totale energie-inname. Liever willen 
ze dat dit tot minder dan 5% wordt verminderd. Dat zou voor een 
gemiddeld, niet-sportend persoon 25 gram suiker per dag zijn. 
Dat zijn 6 suikerklontjes. Dit staat ongeveer gelijk aan een glas 
cola. En naast dat glas mag je geen enkel snoepje, en zelfs geen 
boterham met jam eten want je zit al aan je max.

Dan heb je een van de grote tegenstanders van suiker, name-
lijk de schreeuwende kinderarts Robert Lustig, “suiker is vergif!”. 
Lustig is een Amerikaanse endocrinoloog die serieus wordt geno-
men en een hoop stampij maakt om gehoord te worden. In Ne-
derland zijn er wetenschappers die hem een punt geven. Hanno 
Pijl, hoogleraar diabetologie in het UMC in Leiden, is hier een 
voorbeeld van. Maar hij vindt ook dat Lustig een ex-
treem standpunt inneemt, omdat we nou eenmaal 
niet zonder koolhydraten kunnen. Waar Lustig mee 
bezig is, is marketing maar dat kunnen we hem niet 
kwalijk nemen, hij is tenslotte Amerikaan. 

Ook Martijn Katan, emeritus-hoogleraar voedingsleer aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, vindt dat Lustig overdrijft. 
Oké, je wordt er dik van en het heeft geen voedingswaarde, maar 
volgens Katan maakt dat het nog niet giftig. Zelf heeft hij wel 
wetenschappelijk bewezen dat kinderen die elke dag een kwart 
liter frisdrank met suiker naar binnen werkten na anderhalf jaar 
een kilo zwaarder waren dan de kinderen die tijdens die periode 
frisdrank zonder suiker dronken. Je wordt dus dik van suikers 
en overgewicht blijft over de hele wereld toenemen. Wat moet 
er dan veranderen?

Het probleem blijkt niet zozeer bij het suikermolecuul te lig-
gen maar meer bij de gedragswetenschap. Mensen krijgen veel, 
gemakkelijk en goedkoop suikers binnen. Ze worden continu 
verleid en misleid door reclames op de televisie maar ook via 
social media. Hierover zijn Katan en Lustig het eens, er moet 
iets veranderen en de overheid moet het doen. Zij zouden accijns 
moeten leggen op de sappen en frisdranken vol met suikers, de 
snoepautomaten op scholen verbieden en ook reclames gericht 
op kinderen moeten van de televisie. Maar de suikerindustrie 
vindt dat mensen zelf kunnen nadenken en het hun eigenver-
antwoordelijkheid is. 

In de praktijk blijkt dat dit niet het geval is. Mensen hebben 
geen idee hoeveel suikers er in frisdrank zit, of wat een kool-
hydraat überhaupt is. Het minste besef is bij de groep met het 
meeste overgewicht. Al het voedsel dat je binnenkrijgt en niet 
verbrandt, leidt tot overgewicht. Wat weer leidt tot verandering 
van de stofwisseling. Er ontstaat ongevoeligheid voor insuline met 
als gevolg dat er weer een nieuwe diabeet geboren is. Maar toch 
blijft suiker de meest efficiënte leverancier van brandstof. Het 
wordt opgeslagen tussen de organen zodat het snel beschikbaar 
is, dit voordeel is direct ook een nadeel. Het orgaanvet maakt 
stoffen aan die ontstekingen bevorderen en het schaadt ook de 
werking van de organen. Het immuunsysteem raakt verstoord. 
Het enige advies dat gegeven kan worden is minder eten en blij-
ven bewegen. Of lezer, volg mijn credo: eet naar wat je beweegt 
of beweeg naar wat je eet.

Suiker maakt toch niet dik?
Door Meiske Pieters

Bas en zijn beestjes: krabben
Door Bas van Boekholt

De meeste krabben vertrouwen op de sterkte van hun scharen 
om zich te verdedigen. Er is echter een familie van krabben die 
wel een heel ongewone bondgenoot heeft. Deze krabben worden 
maar een paar centimeter groot en hebben letterlijk hun handen 
altijd vol. De krabbenfamilie Lybia heeft een mutualistisch ver-
band met een anemonensoort die hij altijd bij zich draagt. De 
anemoon beweegt zo meer en kan makkelijk voedsel uit het water 
filtreren terwijl de krab de anemoon kan gebruiken bij aanvallen. 
Een bijnaam van de krab is dan ook wel pompomkrab omdat hij 
zo door zou kunnen gaan als cheerleader van plaatstelijkeame-
rican footbal club. 

Krabben komen overal ter wereld voor en kunnen wel vier 
meter groot worden. Ze hebben een unieke manier van bewe-
gen. Ik zeg: laten we in plaats van altijd maar voorwaarts eens 
een keer voor de verandering zijwaarts gaan. Wie weet waar het 
ons brengt...

Of een dier nou op poten loopt, met vliezen zwemt of als een 
bal de heuvel afrolt, allen hebben een ding gemeen: ze bewegen 
zich voorwaarts. In het hele dierenrijk kijkt iedereen waar hij zijn 
poot neerzet. Behalve dit dier dan. Dit beestje ziet graag het leven 
letterlijk aan hem voorbij gaan. Ik heb het natuurlijk over de krab.

Krabben (Brachyura) zijn een groep kreeftachtigen die be-
horen tot de tienpotigen (decapoda). In tegenstelling tot de rest 
van kreeftachtigen hebben krabben geen zichtbare staart.De 
staart zit onder hun lichaam verstopt. Iedereen weet natuurlijk 
dat krabben zich zijwaarts bewegen. Maar wist je ook dat een 
krab om de zoveel tijd 180 graden om zijn as draait om ervoor 
te zorgen dat alle poten evenveel gebruikt worden? Van zijn tien 
poten zijn de voorste twee bij krabben in de vorm van scharen. 
De achterstepoten zijn in sommige soorten sterk afgeplat waar ze 
helpen bij het zwemmen. Krabben hebben ook een voorkeurskant, 
de meeste zijn namelijk rechts-“hanidg”. Zo is er onderzocht dat 
krabben met een vegroot linkerschaar het vaak afleggen tegen 
hun rechtshandige broeders.

In tegenstelling tot de koninklijkefamilie hebben krabben 
wel blauw bloed. Eigenlijk is het bloed kleurloos en wordt blauw 
in aanraking met zuurstof. Dit komt omdat het bloed van deze 
dieren het zuurstoftransporterende eiwit hemocyanine in plaats 
van hemoglobine bevat. Het bloed bevat koper in plaats van ijzer. 
Vandaar de blauwe in plaats van rode kleur.

Snelle quiz voor tussendoor: 
     Hoe zag fruit eruit voor de veredeling van gewassen?

1
2

4

A

C

B

D

Antwoorden: : 1B, 2C, 3D, 4A

3
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Dik-Dik Dingen
Door Aline Joustra

De dik-dik is een kleine antilope die in de graslanden van 
oostelijk en zuidelijk Afrika leeft. Ze worden niet hoger dan 40 cm, 
wat hen ongeveer de grootte maakt van een middelgrote hond. 
Een echte huiskamerantilope dus. De dik-dik speelt alleen niet 
zo graag met een tennisbal als de gemiddelde hond (ook houden 
dik-diks gewoon niet zo van mensen). 

Alarmkreten
Dik-diks danken hun naam aan de alarmkreten van het 

vrouwtje, wat een beetje klinkt als zik-zik. Als ze schrikken ren-
nen ze zigzaggend weg terwijl ze schril door hun neus fluiten. En 

mocht je denken dat de dik-dik 
door zijn geringe lichaamsbouw 
geen schijn van kans maakt tegen 
de grote, gemene roofdieren, dan 
heb je het mis. De dik-dik kan 
namelijk een snelheid van 42 ki-
lometer per uur bereiken.

Gejaagd
Maar door hun grootte (of eer-

der hun gebrek aan grootte) zijn 
dik-diks ondanks hun snelheid 
toch een aantrekkelijke prooi voor 
een grote variatie aan roofdieren, 

zoals grote katachtigen, jakhalzen en zelfs grote varanen. De 
grootste dik-dik doder is echter de mens, die de pels van de kleine 
antilope wil hebben voor handschoenen. Door de grootte van de 
dik-dik kan er meestal maar één handschoen uit een pels gemaakt 
worden (wat je dan doet afvragen waarom ze niet een wat groter 
dier uitkiezen voor een efficientere handschoenproductie). 

Home sweet home
Zoals eerder genoemd blijven dik-diks samen met hun ware 

liefde hun leven lang samen in een territorium. Ze markeren hun 
territorium met hun tranen (hun eigen tranen, niet de tranen 
van hun vijanden), hun poep en hun plas. Het is ongebruikelijk 
dat dik-diks mot hebben met hun buren, of andere binnendrin-
gende soortgenoten, maar als het wel gebeurt, is het aan de man 
om de indringers weg te jagen. Het is vooral een show, want ze 
raken elkaar niet echt aan. Ze rennen naar elkaar toe, om vlak 
voor impact te stoppen. Daarna draaien ze zich om en herhalen 
ze het ritueel van een langere afstand. Het eindigt als een van de 
mannetjes opgeeft, wat resulteert in het krabben van de grond 
en vervolgens poepen door beide mannetjes. Nog even over hun 
poep, door de goede waterhuishouding scheiden de dik-diks de 
droogste poep uit van alle hoefdieren. Ook hun plas is super 
geconcentreerd. Ze verspreiden dit allemaal over hun hele ter-
ritorium om het echt als thuis te laten ruiken. Misschien toch 
maar beter een hond als huisdier...

Filmreview
De film opent in Oost-Berlijn, begin jaren zestig. Europa 

is nog herstellende van de Tweede Wereldoorlog en de Koude 
Oorlog is in volle gang met twee grootmachten die strijden in een 
wapenwedloop. Amerikaanse CIA-agent Napoleon Solo (Cavill) is 
voorbij de muur gestuurd om de Duitse automonteur Gaby Teller 
(Vikander) te helpen ontsnappen. Zij worden echter op de hielen 
gezeten door de Russische KGB-agent Illya Kuryakin (Hammer). 
Na een gewaagde ontsnapping worden beide agenten en Gaby 
ingelicht dat zij (tegen hun zin in) hun krachten moeten bundelen 
in een missie tegen een geheimzinnige criminele organisatie die 
erop uit is om nucleaire wapens te verkopen.

De film is overduidelijk een knikje naar de oude James Bond 
films. Misschien wel een beetje te veel, want Cavill doet met deze 
film bijna auditie voor de rol van de suave Britse geheim agent. 
Dat neemt niet weg dat het een erg vermakelijke film is met stijl-
volle actiescenes en goede dialogen. De spottende opmerkingen 
en onwillige verstandhouding tussen Solo en Kuryakin zorgde 
voor een goede dosis humor en character development gedu-
rende de hele film. Ook de sfeer en aankleding zijn goed gedaan 
en geven beide een kleurrijke impressie van Europa in de jaren 
zestig. Bovendien steengoede soundtrack. Bekende nummers 
zoals Compared to what (Eugene McDaniels) en Take care of 
business (Andy Stroud en Nina Simone) passen heel goed in de 
sfeer van de film. 

Al deze positieve punten maskeren echter wel een nadeel 
aan deze film: het gebrek aan substantie. Hoewel de personages 
goed geschreven zijn en er goed geacteerd wordt, laat het verhaal 
nogal wat te wensen over wat betreft originaliteit. Het plot om de 
wereld over te nemen met nucleaire wapens lijkt wat gedateerd en 
het geheel voelt een beetje als een setup voor eventuele sequels. 

Als je deze film echter kijkt met de verwachting een fast-paced 
actiecomedie in de stijl van de klassieke spionnenfilms te zien, 
zal je niet teleurgesteld zijn. Waar de film lijdt aan een gebrek 
aan substantie, wordt deze zeker gecompenseerd door een goede 
dosis humor en actiescenes. 

The Man from U.N.C.L.E.
Regisseur:  Guy Ritchie (Sherlock Holmes)
Hoofdrollen: Henry Cavill (Man of Steel)
  Armie Hammer (Lone Ranger)
  Alicia Vikander (Testament of Youth)

Door Aline Joustra

Student buitenland

Mijn Zweedse avontuur

Door Circe van der Heide

Op 15 augustus vertrok ik, in een vol gepakte 
auto, om ons kikkerlandje voor vijf maanden te 
verruilen voor het prachtige Zweden. Een semes-
ter studeren in Lund! Deze prachtige stad staat 
vol met oude gebouwen, de helft van de inwoners 
is student en iedereen vervoert zichzelf per fiets. 
Eigenlijk was het net Groningen, maar dan 675 
kilometer verderop. 

In het land van de Ikea wordt blijkbaar alles in bouwpakket-
ten verkocht, dus voordat ik op de fiets kon stappen moest ik de 
fiets eerst zelf in elkaar zien te zetten. Stiekem ben ik behoorlijk 
trots dat deze het de volle vijf maanden heeft volgehouden! Ver-
volgens heb ik mijn kuitspieren getraind op het ding, want mijn 
weg naar school was natuurlijk vijf kilometer lang bergopwaarts. 
Deze training was ook wel nodig na al die fika’s. Dit is koffie of 
thee met iets lekkers er bij en dit nemen ze ontzettend serieus! 
Aangezien het onbeleefd is een fika af te wijzen was het bijna 
elke dag wel raak. Zo vervelend moest ik alwéér wat lekkers eten. 

Ik vond het nogal wat, in mijn eentje alles en iedereen voor een 
paar maanden achterlaten, maar ik heb er absoluut geen spijt van! 
Ik heb mensen leren kennen van over de hele wereld en vrienden 
voor het leven gemaakt. Dat was niet heel erg moeilijk, want die 
vind je gewoon ergens op straat, in de supermarkt, tijdens de 

lunch en uiteraard met stappen. Op het gebied van stappen kan 
Lund nog wel wat leren van Groningen. Je moet bijna een tweede 
lening afsluiten om de drank te kunnen betalen. Als je dan je geld 
hebt opgedronken en je –niet geheel nuchter-  aankomt in de 
club, springen de lichten om 2.00 uur aan en is het bedtijd. Toch 
waren de feestjes altijd veel te mooi en er was altijd wel ergens 
een afterparty te vinden.

Aangezien studeren stiekem maar een heel klein deel is van 
‘in het buitenland studeren’ had ik genoeg vrije tijd over. Die heb 
ik dan maar direct goed gebruikt door een beetje rond te reizen. 
Zo heb ik Kopenhagen, Stockholm en Helsinki meerdere keren 
bekeken en ben ik zelfs naar Rusland geweest. Ook heb ik de 
bioloog in mij losgelaten en heb ik de Zweedse natuur eens van 
dichtbij bekeken. Toch was het hoogtepunt van al mijn reizen 
het weekje Husky sleeën, rendieren aaien, langlaufen, ijsvissen 
en het noorderlicht zien in Lapland! 

Al met al was het dus een geweldige ervaring en ik ben er 
zeker van dat ik Zweden nog heel wat keertjes zal gaan bezoeken! 

Hej då!
Circe 
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Het dikste dier op aarde
  Door Hennie Godthelp 

Wat is het dikste dier op aarde? Die vraag is niet zo gemak-
kelijk te beantwoorden als het misschien lijkt. Een simpel ant-
woord zou de blauwe vinvis kunnen zijn. De blauwe vinvis is het 
grootste dier op de aardbol en tevens op het oog het vetste. In 
een studie uit 1986 werd afgeleid dat de blauwe vinvis met 35% 
het hoogste percentage lichaamsvet had van alle onderzochte 
soorten. De walvis kan in totaal wel 180 ton wegen waarvan 
dus ongeveer 63 ton vet. Dit is een record wat niet snel door 
een andere diersoort kan worden verbroken. Maar is de blauwe 
vinvis wel echt het dikste dier?

Wanneer we naar de hoeveelheid lichaamsvet in verhouding 
tot lichaamsgrootte kijken, zijn er namelijk enkele verrassende 
diersoorten die ontzettend vet zijn. Als we even bij zeedieren 
blijven, dan kun je bijvoorbeeld naar blubber kijken om te be-
palen welke diersoort het dikst is. Blubber is het vetrijke weefsel 
van marine zoogdieren en het levert vele voordelen voor hen op; 
zoals stroomlijnen van het lichaam, drijfvermogen, verdediging, 
isolatie en energieopslag. Onder de walvissen hebben de zoge-
naamde ‘echte walvissen’ (Eubalaena), zoals de noordkapers, 
het dikste blubber. Het hogere taxon van ‘echte walvissen’ is zo 
genoemd tijdens de walvisjacht van de 19de eeuw. De walvis-
sen zijn langzaam en vet en wanneer ze geharpoeneerd worden 
blijven ze drijven dankzij het hoge percentage lipiden in hun 
blubber, terwijl de meeste andere soorten walvissen 
zinken. Doordat ‘echte walvissen’ blijven drijven zijn 
de walvissen makkelijker op te halen en daarom de 
‘juiste’ walvissen om op te jagen. 

De Groenlandse walvissen zijn echter 
misschien nog wel dikker. Om te overleven 
in het Arctische water hebben ze een blub-
berlaag van bijna een halve meter dik. Er is 
bepaald dat de blubbermassa 43% tot 50% 
van de lichaamsmassa van eenjarige walvissen 
bedraagt. Hun totale percentage vet ligt nog 
hoger dan wat alleen het blubber suggereert, 
de walvissen hebben ook vele lipiden in o.a. de 
darmen, tong en bot.

Ook zeeroofdieren zoals zeehonden en walrussen 
strijden mee om de titel van ’s-Werelds dikste dier. Met name 
de gespeende pups kunnen een hoog gehalte lichaamsvet be-
halen doordat de moedermelk extreem rijk is in vet. De pups 
kunnen wel voor 50% uit vet bestaan gedurende spenen. Helaas 
zijn de zeeroofdier pups niet de echte kanshebbers voor de titel, 
het babyvet neemt sterk af in de volwassen dieren. Volwassen 
walrussen zijn bijvoorbeeld niet zo vet als je mocht denken. 
Volwassen vrouwtjes bestaan voor maar 18% uit blubber en voor 
maar liefst 44% uit spier! Volgens dezelfde beredenering zijn 
nijlpaarden ook niet dik, 18% van hun 1,5 ton gewicht bestaat 
uit huid. Onder deze huid van ongeveer 5 cm dik hebben ze een 
relatief dunne laag vet. 

Landdieren zijn echter soms vetter dan ze doen voortkomen. 
Vet wordt met name verzameld als energievoorraad om bijvoor-

beeld de winter te kunnen overleven. Verrassende uitzonderin-
gen zijn bijvoorbeeld kamelen. Hun (vet)bulten kunnen wel 
35 kilo wegen! Doordat het vet alleen geconcentreerd is in de 
bulten zou de kameel hiermee een isolatieprobleem vermijden 
en zo beter om kunnen gaan met de hitte. Vet is dan ook niet 
alleen nodig om warm te blijven, tijdens de metabolisatie van 
vet wordt water gevormd wat essentieel is in de woestijn (maar 
ook voor bijvoorbeeld ijsberen).

De vetste landdieren relatief tot hun grootte zijn echter 
kleiner dan je denkt. Het vetste dier in proportie tot zijn li-
chaamsgrootte is dan ook een onverwachte. De ‘army cutworm’ 
(Euxoa auxiliaris) kan een totaal van 72% lichaamsvet bereiken 
na een hele zomer eten. Een goede vetvoorraad is benodigd in 
insecten, sommige kunnen 100km in een dag vliegen zonder 
te eten. De enorme hoeveelheid vet is dus belangrijk, de larven 
moeten zich nog verder ontwikkelen en uiteindelijk moeten ze 
‘fit’ genoeg om zich voort te planten. Het is dus soms een verhaal 
van survival of the fattest.

 

Toch niet zo gezond...
De “Gezonde” Salade

Plots is recht voor jou de McDonald’s. Je loopt 
naar binnen en staat voor de keuze: neem ik een 
hamburger, of toch liever een salade? Of is een 
wrap de betere optie? 
Salades klinken gezonder dan hamburgers. En 
wraps lijken niet ongezonder dan salades maar 
wel beter dan hamburgers. 
Als je kijkt naar de voedingswaarde van deze pro-
ducten, is echter te zien dat dit niet het geval is. 
Zo is de hamburger van de McDonalds goed voor 
254 kcal, terwijl een Ceasarsalade bevat 358 kcal. 
De honingmosterdwrap bevat maar liefst 583 kcal. 
Dit houdt dus in dat je beter de hamburger kan 
kiezen, wil je de minste calorieën binnen krijgen, 
maar een salade vult natuurlijk wel wat meer dan 
een simpele hamburger. 

Sapje?

Veel mensen denken dat het drinken van vruch-
tensap uit een pak gezond is. De naam suggereert 
dat er vruchten in zitten en in vruchten zitten vaak 
een boel vitamines die gezond voor je zijn. Er staat 
bijvoorbeeld vaak op een pak sinaasappelsap dat 
het rijk is aan vitamine C en dat er geen toege-
voegde suikers in zitten. Als er echter beter wordt 
gekeken naar waar die ‘sinaasappelsap’ nou echt 
van gemaakt is, zullen veel mensen versteld staan. 
Op de achterkant van het pak staat meestal dat het 
gemaakt is van geëxtraheerd en geconcentreerd 
sap. Dit zijn gewoon dure woorden voor gedroogd 
vruchtenpoeder aangelengd met water. De vraag 
is dus hoeveel echt fruit er nog over blijft. Uit on-
derzoek blijkt bovendien dat er in sommige pakken 
vruchtensap net zoveel suiker zit als in frisdrank. 
Beter dus om gewoon zelf verse sinaasappelsap 
te maken in plaats van sinaasappelsap uit pak te 
drinken.

Ketchup

Ketchup als vervanger van mayonaise bij friet 
leek altijd zo’n goed idee. Schijn bedriegt, want 
ketchup blijkt helemaal niet zo gezond te zijn als 
altijd werd gedacht. Op het eerste gezicht lijken 
de ingrediënten puur en eerlijk: tomaten. Fa-
brikanten proppen de flessen echter vol andere 
ingrediënten, één daarvan is suiker. Het blijkt 
namelijk uit onderzoek van de Keuringsdienst van 
Waarde, uit een uitzending uit 2006, dat een fles 
ketchup gemiddeld 24 klontjes suiker bevat. Dit 
is ongeveer 20 gram suiker per 100 gram ketchup. 
Ter vergelijking: cola bevat per 100 gram 11 gram 
suiker en mayonaise uit de winkel heeft slechts 
2,5 gram suiker per 100 gram. Weliswaar zit er 
in ketchup geen vet en in mayonaise wel, dus het 
blijft keuzes maken.
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Afslankpillen
Wat is de waarheid?

Nummer 1: Laxerend
Sommige afslankpillen hebben alleen een laxerend 

effect. Dit zorgt ervoor dat het gewicht dat verloren 
wordt voornamelijk water is. Buiten het risico op uit-

droging, druipen alle voedingsmiddelen letterlijk het lichaam uit.

Nummer 2: Vraatzucht
Uit een onderzoek van de National Sun Yat-Sen 

University in Taiwan (2013) blijkt dat afslankpillen 
het gedrag van gebruikers sterk verandert. Bij dit 
onderzoek werden aan 74 deelnemers ‘afslankpillen’ 
overhandigd. De helft kreeg te horen dat het een pla-
cebo was en de andere helft kreeg te horen dat het afslankpillen 
waren. In werkelijkheid waren het allemaal placebo’s. Vervolgens 
werd het gedrag geobserveerd. De bevindingen: de deelnemers 
met de ‘afslankpillen’ aten significant meer snoep toen ze dat 
voorgeschoteld kregen. De conclusie was dan ook dat afslankpil-
len het zogeheten ‘licensing effect’ veroorzaakten: men gaf zichzelf 
toestemming om te eten, omdat ze daarvoor iets goeds gedaan 
hadden. Uit vervolgonderzoek bleek ook dat dit effect niet alleen 
optreedt bij afslankpillen, maar ook bij supplementen die helpen 
bij afkicken van roken en vitaminepillen.

Nummer 3: Valse hoop
Een ander groot probleem is het motief dat 

mensen gebruiken om afslankpillen in te nemen. 
Het is de bedoeling dat de pillen een aanvulling zijn 

op een aangepast, gezonder, dieet en het in toom houden van 
de eetbuien. Veel mensen zien de afslankpillen echter als een 
vervanging van het gezonder eten en passen hun eetgedrag niet 
aan. Het gevolg is een valse hoop, een in stand gebleven ongezond 
eetpatroon en bijwerkingen.

Door Lars de Ridder
Er is al een lange tijd een hype rond afslankpillen. Bij de su-

permarkt of drogist liggen ze met tientallen in het rek, het eerste 
de beste huismerk waagt zich aan een pillenlijn en elke fanatieke 
afvaller kan voor een paar tientjes van een maandvoorraad pillen 
voorzien zijn. Op tv verschijnen regelmatig mensen die al pillen 
slikkend en op de weegschaal staand de kilo’s zien verdampen. 
Wat is er waar? Zijn afslankpillen een makkelijke manier om af 
te vallen?

Als eerste: wat zijn afslankpillen? Afslankpillen zijn supple-
menten die in de ruime zin van het woord helpen bij het afvallen. 
Er is een grote diversiteit binnen deze markt. Zo verschillen niet 
alleen de functies van de pillen, maar ook de ingrediënten ervan. 
Grofweg gezegd zijn er drie werkingen van afslankpillen te krij-
gen: pillen die zorgen voor een verlies van eetlust, het remmen 
van de opname van voedsel in de darmen, of het verbranden van 
vet stimuleren, of een combinatie van deze drie factoren. Op ver-
schillende gebieden kan een afslankpil dus zijn dienst bewijzen.

Afslankpillen werken, maar ...
Er zijn afslankpillen die werken, dat wil zeggen dat men er 

van afvalt. Maar of dat op een goede manier gebeurt is de vraag. 
Vele werken op de basis van het verminderen van de eetlust. Een 
voorbeeld hiervan is Obesimed, met de werkzame stof Omtec 
19. Deze natuurlijke vezel zorgt ervoor dat er in combinatie met 
water een klont in de maag wordt gevormd, waardoor het volume 
toeneemt. Logischerwijs zal er een verzadigingssignaal worden 
afgegeven, waardoor de inname van eten afneemt. En waar de 
eetlust afneemt, blijft de toevoer van voedingsmiddelen uit.

Een andere stof is Orlistat. Dit is een veelvuldig gebruikte 
stof in afslankpillen. Het zorgt er feitelijk voor dat enzymen die 
vet afbreken niet kunnen functioneren. Het gevolg hiervan is dat 
de grote vetmoleculen niet afgebroken en opgenomen kunnen 
worden. Hierdoor zal het vet als afval het lichaam verlaten. Het 
gevolg is dat er veel minder vet binnenkomt. Deze stof wordt door 
dokters alleen bij overgewicht voorgeschreven en de bijwerkin-
gen zijn niet mals: problemen als maagdarmklachten, griep en 
hoofdpijn zijn eerder regel dan uitzondering.

En dan zijn er nog meer zaken waar de slikkers van afslankpil-
len rekening mee moeten houden.

1

2

3

Nummer 4: De bijwerkingen
De bijwerkingen van afslankpillen worden vaak 

onderschat. Naar welk product men ook kijkt, elk 
voordeel heeft zijn nadeel. En vaak zijn die niet mals. 
Ze kunnen voorkomen in lichte variaties, zoals hoofdpijn, griep, 
spierpijn of een futloos gevoel, maar ook heftigere symptomen, 
zoals hart- en vaatziekten, hartaanvallen en hartinfarcten kunnen 
voorkomen. Andere problemen ten gevolge van uitdroging, een 
tekort aan vitaminen, mineralen en andere voedingsmiddelen en 
als laatste problemen met de foetus van zwangere vrouwen liggen 
op de loer. Risicogroepen worden dus ook afgeraden om deze pil-
len te gebruiken. Bovendien kunnen afslankpillen verslavend zijn.

Nummer 5: Illegaliteit en psychoses
De markt van de afslankpillen is booming busi-

ness. En waar geld valt te verdienen worden malafide 
ondernemingen opgericht. Het gevolg is dat er mas-

saal illegale, schadelijke en giftige afslankpillen in omloop zijn. 
Via dubieuze webshops en afzetkanalen bereiken deze de con-
sument. Een voorbeeld hiervan zijn de pillen met efedrine. Dit 
sympathicomimeticum, dat adrenaline vrijmaakt in het lichaam 
zorgt ook onder andere voor vetverbranding. Maar die voordelen 
wegen niet op tegen de nadelen. Er zijn voorbeelden bekend van 
tragische gebeurtenissen binnen gezinnen waar mensen psy-
choses kregen van deze illegale afslankpillen. Het RIVM heeft 
hierdoor pillen met efedrine in 2004 in de ban gedaan. Tussen 
2005 en 2007 werd deze stof echter nog steeds aangetroffen in 
deze supplementen. En ook al is efedrine verboden, er worden 
nog steeds dubieuze stoffen gebruikt die als toevallige bijwerking 
vetbranding blijken te hebben. Efedrine

Bron: RIVM
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How it w orks?
Hoe werken zware botten?

De vraag ‘hoezo komt het dat je zo zwaar bent?’, wordt vaak 
door mensen met een te hoog gewicht beantwoord met de opmer-
king: ‘ik heb zware botten.’ Hun botten zouden veel zwaarder zijn 
dan die van andere mensen en daarom zouden ze zoveel wegen. 
Kan het gewicht van botten het gewicht van de mens zoveel ver-
anderen en hoe zou dit werken?

Dit antwoord is (helaas) een slecht excuus om een hoog 
gewicht te verklaren. Hoewel sommige botten wel zwaarder 
kunnen zijn dan andere botten, draagt dit zo weinig bij aan het 
totale lichaamsgewicht dat je niet van een goede verklaring kan 

spreken. Botweefsel is re-
latief licht en omdat botten 
een niet heel groot gedeelte 
van je lichaam uitmaken, 
moet de verklaring voor het 
verhoogde gewicht ergens 
anders gezocht worden. De 
verklaring voor hun te hoge 
gewicht ligt meestal voor de 
hand (of voor hun buik), 
dit is namelijk gewoon het 
hebben van te veel vet. Het 
gewicht van iemands bot-
ten heeft dus niet echt een 
significante bijdrage aan 
het totale gewicht, maar 
kan dus wel anders zijn dan 
dat van een vergelijkbaar 
persoon (leeftijd, lengte 
enzovoort). Dit verschil 
zal echter nooit meer dan 
twee tot vier kilo zijn. De 
oorzaak van het variabele 
gewicht van botten wordt 
veroorzaakt door de mine-
raaldichtheid van botten, 
bij een grotere dichtheid 
heb je dikkere, zwaardere 
botten. Door botontkal-
king, oftewel osteoporose, 
wordt je botdichtheid min-
der (je krijgt broze botten) 

en heb je een grotere kans op breuken. De zwaardere botten zijn 
steviger, en breken dus minder snel. Dikke botten hebben is dus 
helemaal niet negatief! 

Hoe wordt je lever vet?

Vele dingen worden vaak omschreven als vet, bijvoorbeeld: 
vette auto’s, vette muziek, vette nekken en zeker vette buiken. Er 
is iets wat misschien jij, als doorgewinterde student, ook wel hebt 
en waar je bijna nooit iets over hoort: een vette lever. 

Toch komt dit relatief vaak voor met verschillende oorzaken. 
Maar liefst tien tot twintig procent van de mensen heeft een vorm 
van een vette lever. De twee grootste boosdoeners zijn obesitas en 
alcohol. Omdat alcoholinname zo duidelijk te onderscheiden is, 
heet de eerste ‘Non-Alcoholic Fatty Liver Disease’ en de tweede 
‘Fatty Liver Disease’. De oorzaak van het vet bij de eerste is een 
inkoppertje. Als je obesitas hebt, dan blijven er door het effect 
van insulineresistentie meer vetmoleculen in jouw lichaam rond-
stromen; het wordt immers niet meer opgeslagen. Dit vet stapelt 
zich overal op (vooral zichtbaar in de buik), zo ook in de lever. 
De tweede grote boeman is alcohol. Je hoort wel eens: ‘alcohol 
verpest je lever.’ Een vette lever is daarbij de eerste stap naar 
de vernieling. Door het verwerken van alcohol komt oxidatieve 
stress vrij en wordt er te veel NADH geproduceerd in de lever. 
Dit overschot aan NADH zorgt voor een verhoogde vetproductie 
in de lever, waardoor er vetophopingen ontstaan. Dit klinkt wel 
heftig, maar is dit heel erg? Nee. Deze kleine vetophopingen 
ontstaan al na één avond flink doordrinken. Er is dus een grote 
kans dat jij ook wat vet in je lever hebt. Ook zijn deze vetophopin-
gen weer terug te draaien, dit lijkt goed nieuws dus! Maar deze 
mogelijkheid om vetophopingen terug te draaien blijft niet voor 
altijd. Als er maar genoeg vet ophoopt, en dit vet ook nog eens 
gaat ontsteken (hepatitis) door alle oxidatieve stress, ontstaat er 
uiteindelijk levercirrose. Dit is het vormen van littekenweefsel in 
de lever en resulteert dus in een onomkeerbare leverbeschadiging. 
Een vette lever is dus op zich niet heel erg, want het is weer terug 
te draaien. Maar het is wel een stap in de verkeerde richting.

CT-scan van een vette lever, de pijltjes wijzen de vetopho-
pingen aan

Door Jorrit Waslander

Wat zijn citrusvruchten?

Door Jasper Stinenbosch

Bij de fruitkraam op de markt vraag je aan de marktkramer 
welke citrussoorten hij heeft. De verkoper noemt er een aantal 
op: tangelo, minneola, orlando, ugli, clementine, mandarijn, 
limoen, citroen, bergamot, royal, pompelmoes, pomelo, grape-
fruit, sinaasappel, sukade en natuurlijk de sweetie. Jemig, wat 
een soorten citrusvruchten zijn er denk je! Hoe haal ik die namen 
ooit uit elkaar? Hoe kunnen er zoveel soorten bestaan die allemaal 
op elkaar lijken en ongeveer hetzelfde smaken? 

Om deze brandende vraag te beantwoorden moeten we even 
terug in de tijd. Volgens de meest recente wetenschap blijken 
citrusvruchten het eerst te zijn gekweekt in 2100 voor Christus. 
De locatie hiervan is een beetje onduidelijk, maar het zal op een 
van de eilanden in Zuidoost-Azië geweest zijn. De citrusvruchten 
werden rond 300 v. Chr. naar Europa gebracht vanuit India. De 
naam citrusitrus komt waarschijnlijk van het Griekse woord 
ceder. De oude Grieken vonden de Citrus blijkbaar ruiken naar 
de bladeren van een Ceder.

Volgens de wetenschap zijn er eigenlijk maar drie soorten 
citrusvruchten, in tegenstelling tot alle citrussoorten die tegen-
woordig beschikbaar zijn. Het zijn de soorten de Mandarijn, de 
Pompelmoes en de Citroensukade. De Pompelmoes en de Sukade 
zijn soorten die een vrij dikke schil hebben. Van de schil van de 
Sukade wordt ook het bitter/zoete product met dezelfde naam 
gemaakt. De verbeterde “soorten” die wij tegenwoordig kennen, 
zoals de sinaasappel, bestaan eigenlijk uit kruisingen van de 
oorspronkelijke soorten. De sinaasappel bestaat uit een kruising 
van de pompelmoes met de mandarijn. Dit levert de grotere zoete 
vrucht op, maar met een dunne schil. 

Genetisch gezien bestaat de sinaasappel voor 75% uit man-
darijn en 25% uit pompelmoes. Vaak blijken dit soort kruisingen 
ook al oeroud te zijn. Dit maakt het erg lastig om te herleiden wat 
de afstamming van een kruising is. 

Hoe maakt een kip een ei?

Door Aline Joustra

“Wat kwam eerst, de kip of het ei?” is een belangrijk filoso-
fisch vraagstuk, maar voor jouw ontbijtje is de vraag hoe een ei 
überhaupt gemaakt wordt misschien meer van belang. En mak-
kelijker te beantwoorden. 

Een vrouwelijk kuikentje wordt geboren met maar één ei-
erstok en alle eitjes (follikels, niet de variant met schil), die zij 
ooit zal hebben. Als zij eenmaal de rijpe leeftijd van ongeveer 
vijf maanden heeft bereikt, zal de kip haar eerste ei gaan leggen. 
Vervolgens zal ze de komende vijf tot zeven jaar bijna iedere dag 
een ei leggen. In het uiteindelijke product is de follikel de eidooier, 
wat bedoeld is om het groeiende embryo te voeden. Van die fol-
likels zullen er een aantal tegelijk aan de eierstok ontwikkelen, 
waarvan de grootste wordt vrijgelaten als het ei gelegd wordt. 
Heb je weleens een dubbele dooier in je ei gehad? Dan is er bij 
het vrijlaten een extra follikel meegegaan. 

Nadat het follikel is vrijgelaten, zal het op zijn reis naar de 
buitenwereld als eerst naar het infundibulum gaan, waar er een 
membraan omheen gevormd word. Dit duurt ongeveer een kwar-
tier. Vervolgens zal het geheel naar de magnum verhuizen. Hier 
wordt het eiwit albumine rondom de dooier gevormd, wat 3 uur 
duurt. Het ei gaat dan naar de isthmus, waar weer een membraan 
om het geheel wordt gedaan, rijmbonus, om vervolgens naar zijn 
laatste stop te gaan: de baarmoeder. Het ei krijgt hier z’n harde 
schaaltje van calciet. De laatste stap duurt best lang, namelijk 
twintig uur. Daarna is het ei klaar om gelegd te worden. 

Het leggen gebeurt via een gat dat vele gebruiken kent, waar-
onder urine en feces uitscheiden en dus ook eieren naar buiten 
persen. Vandaar dat dat gat cloaca heet, wat in het Latijn riool 
betekent. Nu kun je heerlijk genieten van je volgende omelet, 
spiegelei, roerei, gepocheerde ei of gewoon gekookte ei, gewapend 
met de kennis dat jouw ontbijt 
uit het riool van een kip komt. 
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Dik kan je aan verschillende dingen doen denken. Bijvoor-
beeld aan een obese rat of een verdwaald jongetje in New York 
die luidkeels zijn vader Dick roept. Een derde associatie met het 
woord dik leerde ik van een tukker kennen. In tukkerland staat 
dronkenschap namelijk bekend als ‘dik zijn’.  

Om de lezers onder ons die zich tukker mogen noemen te-
gemoet te komen, mag in deze Lifeline natuurlijk geen artikel 
ontbreken over dit interessante fenomeen. Want hoe men ‘dik’ 
wordt is algemene kennis, maar de biologische mechanismen 
daarentegen iets minder. 

Hoe werkt dat nou, dronken worden?
Laten we eerst eens naar het molecuul zelf kijken. Alcohol, 

oftewel ethanol (ook wel bekend als het ‘hondjesmolecuul’), 
bestaat uit koolstof en waterstof plus een hydroxidegroep. Door 
deze samenstelling kan het zowel in water als in vet oplossen, 
waardoor het makkelijk door celmembranen heen kan dif-
funderen. Zelfs een groot obstakel in de medische wereld, de 
bloed-hersenbarrière, wordt door alcohol makkelijk gepasseerd. 
Hierdoor kan het stofje bij onze neuronen komen, waar naar alle 
waarschijnlijkheid ‘the magic happens’. 

Helaas kan de wetenschappelijke wereld nog steeds niet pre-
cies vertellen hoe alcohol de werking van neuronen beïnvloedt. 
Op celniveau denkt men dat door het binnendringen van het 
alcoholmolecuul in een celmembraan, de doorlaatbaarheid van 
het celmembraan voor ionen veranderd. Als hierdoor essentiële 
ionen in meer of mindere mate worden doorgelaten kan dit de 
depolarisatie en/of repolarisatie van de cel beïnvloeden. 

Om iets preciezer te zijn: waarschijnlijk stimuleert alcohol de 
afgifte van de neurotransmitter GABA, en remt het de afgifte van 
glutamine. GABA is een remmende neurotransmitter, glutamine 
juist een stimulerende neurotransmitter. 

Alle remmen los
Een van de hersengebieden waarin alcohol werkt is de cortex. 

Onder invloed van alcohol wordt dit controlerende hersengebied 

geremd, door de verhoogde afgifte van de neurotransmitter 
GABA. Hierdoor ga je makkelijker praten en voel je je zelfverze-
kerder. Verder werkt alcohol remmend op het limbisch systeem, 
waardoor emoties minder geremd worden en je je makkelijker 
agressief of intens gelukkig voelt. Ook werkt het remmend op 
het cerebellum en de hersenstam, gebieden die zorgen voor het 
goed uitvoeren van bewegingen. Na een drankje te veel worden 
de hersengebieden te erg geremd door GABA, waardoor lopen 
in een rechte lijn en normaal praten hogere wiskunde wordt.

  
Waarschijnlijk inhibeert alcohol dus door stimulatie van de 

neurotransmitter GABA de werking van veel controlerende en 
vaak remmende hersengebieden. De remmende functie van een 
hersengebied wordt door alcohol verminderd, dus na een aantal 
drankjes gaan letterlijk en figuurlijk ‘alle remmen los’. 

Verschillend effect
Waarom komt bij de ene een drankje harder aan dan bij de 

ander? Naast gewenning, conditie en anticipatie op deze inte-
ressante vloeistof, is er ook een reden te vinden in een andere 
vloeistof, genaamd lichaamsvocht. Aangezien alcohol kan oplos-
sen in water, kan het hiermee ook verdund worden. Hoe meer 
lichaamsvocht, hoe meer de alcohol ‘verdund’ kan worden en des 
te minder effect een consumptie geeft. Spierweefsel bestaat uit 
relatief meer vocht dan vetweefsel, vandaar dat grote gespierde 
mensen vaak beter bestand zijn tegen alcohol dan kleine dikke 
mensen. Op zich dus best logisch dat de tukkers het woord ‘dik’ 
bij het rijtje lazarus, sikker, kachel etc. hebben toegevoegd. 

PS: Mocht je een keer te diep in het glaasje gekeken hebben, 
hier een wetenschappelijk verantwoorde anti-kater tip: drink 
water en eet wat honing voordat je gaat slapen. Waarom water 
goed is mag duidelijk zijn, honing is goed omdat het zorgt voor 
een snellere afbraak van alcohol door de lever. Je lever wil deze 
natuurlijke suiker graag snel afbreken, waardoor het de alcohol, 
die ook verwerkt moet worden, sneller zal aanpakken. Daarnaast 
heeft honing een helende werking door onder andere de vele anti-
oxidanten die het bevat, wat altijd fijn is als je je wat brakjes voelt. 

‘Dik’ worden doe je zo
Door Frederike Menage

Facts 
& 

f igures

H e t  a a n t a l 
mensen met 
obesitas we-
r e l d w i j d  i s 
inmiddels tot 
39% gestegen, 
een  verdub-
belding ten 
opzichte van 
1980.

D e  d i k s t e  
zomereik van  
N e d e r l a n d 
staat in Laren  
(Gelder land) 
en heeft  een 
stamomvang 
van 770 cen-
timeter. Dit 
komt overeen 
met een diame-
ter van bijna 2,5 
meter!

2,5 m

Sommige mensen zijn te zwaar voor 
een normale ziekenhuistafel en 
kunnen daardoor niet onder een MRI-
scanner. Deze mensen worden soms door-
verwezen naar de Universiteit in Utrecht 
om bij Diergeneeskunde een MRI-scan 
te laten maken.

De vrouw met de grootste borsten 
ter wereld heeft een borstomvang 
van 177,8 cm.

De zwaarste baby ooit geboren, in 
1955 in Italië, woog 10,2 kg.

De ‘dikste’ dieren ter wereld zijn 
de Witchetty larven. Deze motten 
kunnen een percentage van 72% 
lichaamsvet bereiken!

Het Verenigd 
Koninkrijk heeft 
de dikste in-
woners van 
Europa. 23% 
van hun bevol-
king bestaat uit 
m e n s e n  m e t 
ernstige obesi-
tas.

39%
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Supervette snack review! 

Wat voor voedsel review je bij zo’n themanummer? Precies! 
Vet horecavoedsel! Maar welke vette hap is nu de lekkerste? 
Ons onbevreesde testpanel is de dichtstbijzijnde frituurzaak 
ingedoken en heeft een heel scala aan snacks voor jullie getest.  
Maar liefst negen gefrituurde delicatessen zijn aan kritische 
blikken en smaakpapillen onderworpen, waaronder gouwe 
ouwen als de frikandel en minder bekende als de kikastick. 
Hieronder volgt een korte introductie tot de verschillende 
snacks (volgens Google), aangevuld door de ongezouten me-
ningen van het testpanel. 

Berehap
Google: Een berehap is een in plakken gesneden gehaktbal 

aan een satéprikker met daartussen een aantal uienringen. De 
berehap wordt in de frituur bereid en meestal geserveerd met 
pindasaus. Een exotische variant van de snack kan verkregen 
worden door naast ui, ook ananas of paprika aan de prikker 
mee te rijgen.

Testpanel:
Sharon: kruising tussen hamburger en satégehaktbal, de ui 

geeft het een zoute twist.
Aline: Smaakt naar die kartonnen barbecue hamburgers met 

suuuuupervettige ui erbij. Ui heeft al het vet uit de frituurpan 
opgezogen.

Kikastick
Google: Kika(stick) staat in dit geval voor ‘kip-kalkoenstick’. 

Zoals de naam doet vermoeden bevat de stick zowel kip- als 
kalkoenvlees. Het is een stokje, omsloten in pikant beslag met 
stukjes ui. De perfecte snack met de perfecte naam.

Testpanel: 
Angela: Smaakt lekkerder dan het eruit ziet, kleffe deeg-

structuur.
Aline: Klinkt al weird, oogt weird. Smaakt degerig, beetje 

verbrande smaak.

Pikanto
Google: Een pikanto is een gekruide gehaktstaaf gefabri-

ceerd door Mona. Alleen qua uiterlijk lijkt de pikanto op een 
frikandel, de pikanto behoord iets dikker en steviger te zijn. Niet 
alle ingrediënten van de snack zijn lustopwekkend. Echter zijn 
de 19% kipseparatorvlees, 17% varkensvlees, 12% paardenvlees, 
het varkenscollageen en varkensvet wel te verwachten in een 
gefrituurde lekkernij.

Testpanel: 
Jorrit: Lekkere pittige frikandelachtige snack. Wel saai na 

een hap.
Jasper: Smaakt verassend genoeg pikant. Pikante frikandel 

eigenlijk.

Eierbal
Google: De eierbal, met trots een échte Groningse snack. 

Een snack nauwelijks bekend is buiten de regio Noord- en 
Oost-Nederland. Iedere fatsoenlijke student in Groningen moet 

hem dus eigenlijk op zijn minst geprobeerd moet hebben. De 
eerste eierballen werden begin jaren 50 van de vorige eeuw 
gefrituurd in onze mooie stad. Onze eierbal bestaat uit een 
heel of half gepeld, hard gekookt ei in ragout. Deze bal wordt 
gepaneerd en gefrituurd. 

Testpanel: 
Jasper: Superchill, heerlijke kerriesmaak met ei. Ziet er wel 

megaranzig uit helaas. Vaker doen! 
Angela: Ziet er heel vies uit met een veel te lang gekookt ei 

erin. Smaakt naar kroket met een heel zout ei erin. Vies.
Jorrit: Eierbal! De Groningse trots. Heerlijke kruidige (ve-

getarische) snack. Krokant en zacht tegelijk. Een openbaring 
voor elke snackliefhebber.

Rotirol
Google: De rotirol verpakt de hele Surinaamse keuken in een 

loempia. De rol bevat kip, aardappels, kouseband en wordt in 
een loempiavel gefrituurd. Zeker niet onbelangrijk, de rotirol is 
gekruid met echte masala. Qua ingrediënten (op het loempiavel 
na) lijkt de rotirol dus nog best op de traditionele roti.

Testpanel: 
Sharon: Smaakt heel verrassend naar roti, niet wat je ver-

wacht bij frituren, qua structuur niet heel lekker.
Jorrit: Een soort loempia met een drogig prutje erin met 

een bijsmaakje van kerrie. Niet slecht.

Frikandel 
Google: Een frikandel is de welbekende langwerpige, don-

kergekleurde staaf gemaakt van verschillende soorten vlees 
die warm gefrituurd wordt gegeten. De commerciële frikandel 
werd in 1954 werd gelanceerd in Dordrecht. Origineel was de 
frikandel een gehaktbal die aan de horeca verkocht werd, maar 
door een wijziging in de Warenwet moest het product worden 
aangepast. De ‘frikandel’ viel echter zo in de smaak, dat besloten 
werd niet het recept maar de vorm van de snack te wijzigen. De 
naam frikandel is van Duitse afkomst: daar bestond de Frika-
delle,  een platte gehaktbal al. 

Testpanel: 
Jorrit: Frikandel! Gewoon een klassieker.
Sharon: Prima frikandelletje, lekker met veel mayo (dik-tip)

Kroket
Google: Van de klassieke kroket bestaan talloze varianten; 

vleeskroket, goulashkroket, aardappelkroket, etc. De vleeskro-
ket wordt het meest gegeten. De snack is handzaam, maar doet 
het ook op een broodje goed. Vleeskroketten worden gemaakt 
van een soort dikke ragout, die in koude toestand tot een rolletje 
wordt gevormd. Een mengsel van ei, bloem en paneermeel moet 
de kroket bij elkaar houden tijdens het frituren.

Testpanel: 
Jasper: Kroketje, prima smaak. Lekker met mosterd. Echte 

smeuïge klassieker.
Angela: Lekker krokant, van binnen smeuïg, lekker! 

  Door Hennie Godthelp 

De uitslag
De kroket blijkt dus de lekkerste snack te zijn volgens ons testpanel! De gemiddeldes liggen echter niet ver uiteen, de pikanto is 

dus geen vette verliezer met een 6,4. De eierbal heeft het verassend genoeg tot een tweede plek geschopt. Niet iedereen was klaar 
voor de glorie van de Groningse eierbal, waardering was soms ver te zoeken. 

Conclusie
Snacks zijn dus overduidelijk iets om zelf uit te testen, de meningen van het testpanel besloegen soms een heel spectrum. De 

ongewonere snacks hebben echter wel grotere uitschieters in de cijfers dan de standaard snacks. Een uitstapje naar het onbekende 
is dus waarschijnlijk top of flop. De eierbal is overduidelijk een uitdaging voor ieder die hem nog nooit heeft genuttigd. Laat je in 
ieder geval niet gelijk afschrikken door het uiterlijk. De snack die de meeste testpanelleden blij kon verassen was de rotirol. De 
snack schijnt dus echt naar roti te smaken. En gelukkig is het kikastick raadsel opgelost. Het bracht nogal wat verwarring teweeg: 
‘Waarom heet het een kikastick?’, ‘Heeft het met Kika (kinderen kankervrij) te maken?’. Niets van dit alles, KiKa staat gewoon voor 
Kip-Kalkoen. Weer wat geleerd. 

De eerstvolgende keer kun je dankzij deze zeer gewichtige review een beter onderbouwde snackkeuze maken. Waar wacht je nog op?

Snack Sharon Jorrit Angela Jasper Aline
Gemiddelde      

cijfer

Kroket 6,5 8 8 8 7 7,5

Eierbal 7 8 5 9 6,5 7,1

Rotirol 6 7,5 6 8,5 7 7

Frikandel 7 7 7 6 7,5 6,9

Kikastick 8,5 7 6,5 8 4 6,8

Berehap 8 5,5 7 7 6 6,7

Pikanto 7 7 6 6 6 6,4

20 21GLV Idun GLV Idun



Even voorstellen... MuziekRubriek
  Door Jorrit Waslander

Commisshier: Alumni

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. Als je naar mensen kijkt 
zijn woorden als vet of dik meestal niet heel positief. Als je het 
over niet-levende dingen hebt, worden het opeens positieve 
woorden. Met dikke of vette muziek, bedoelen we goede muziek. 
Natuurlijk zijn er ook vele referenties naar dikke mensen of dik-
makend voedsel in de muziek. Een vroege toespeling op dikke 
mensen heeft te maken met het Engelse spreekwoord ‘it ain’t over 
till the fat lady sings’. Met deze ‘fat lady’ wordt de vaak stevige 
operazangeres bedoeld, en verwijst specifiek naar de twintig 
minuten lang durende slotscene van de opera Götterdämmerung 
van Richard Wagner. Anderen noemen zichzelf gewoon dik, zoals 
Fatboy Slim. Deze man is trouwens helemaal niet dik, maar kan 
wel goede muziek maken, zoals bijvoorbeeld het nummer Praise 
You. Ook de Nederlandse band Van Dik Hout, bekend van Stil 
in Mij, verwijst op een of andere manier naar iets diks. Wat ze 
daar precies mee bedoelen is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk 
kan je ook over dikmakende dingen zingen. Het boegbeeld van 
fastfood is natuurlijk McDonald’s met hun Big Mac. De Village 
People (beter bekend van YMCA) hebben hier een nummer over 

gemaakt waarin ze zingen: ‘Nothing is better than a Big Mac!’ 
Als je jezelf dan toch helemaal hebt volgegeten en stevig bent 
geworden, dan is er toch nog een ode aan jou geschreven. Nee 
dan bedoel ik niet You’re Beautiful van James Blunt, maar een 
nummer van Mika. Hij zingt dan: ‘Big Girl, you are beautiful!’

Wij zijn de alumnicommissie. De commissie voor en door 
alumni. Voor de mensen die niet weten wat een alumnus is: 
een alumnus is iemand die is afgestudeerd. Het woord alumnus 
komt uit het Latijn en betekent letterlijk “afgestudeerde”. Het 
meervoud is alumni. Vandaar dat wij dus de alumnicommissie 
heten. Elk jaar organiseren wij een traditionele bioborrel waar 
alle alumnileden, maar ook gewone leden, welkom zijn voor een 
geweldig feest. Dit jaar was dit feest in 
Lola, waar de oude DJ van GBC, José, 
heeft gedraaid en we een band hadden 
met oud GBC leden. Het was een groot 
succes waarbij veel oud leden van GBC, 
Melior Vita en GLV Idun aanwezig wa-
ren! Maar naast de bioborrel doen we 
nog meer! Dit jaar organiseren we nog 
een netwerkborrel en zijn er plannen om 
een pubcollege te organiseren. 

Veel alumni blijven lid bij onze 
vereniging. Hierdoor blijf je alsnog op 
de hoogte van het reilen en zeilen van 
onze vereniging. Over zeilen gespro-
ken, waar de alumnicommissie vooral 
bekend om staat, onder zowel de leden 
als de alumni, is de zeilreis. De zeilreis 
is als traditie komen overvaren vanuit 
de GBC (Groninger Biologen Club), een 

van de verenigingen waaruit wij zijn ontstaan. De eerste zeilreis 
duurde een week lang en zou naar Engeland varen. Helaas zijn ze 
hier nooit geweest. Ongeveer twintig jaar later bestaat de zeilreis 
nog steeds, maar reizen we nu een weekend lang en alleen door 
Nederland. Wil jij de fenomenale zeilreis van dit jaar niet missen? 
Houd dan 1, 2 en 3 juli vrij in je agenda en houd onze facebook 
goed in de gaten! Tot dan!

Jolien Rietkerk
Beste lezer, wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de nieuwe aanwinst van de 

Lifeline. Ik voel me vereerd dat je mijn kleine verhaal wilt lezen. En aangezien ik 
nu je aandacht heb, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Jolien Rietkerk, al 
is dat mijn roepnaam. Ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in ’t Harde, een klein dorp 
op de Veluwe. Op mijn 15e ben ik verhuisd naar Nunspeet, een iets minder klein 
dorp een stukje verder op de Veluwe. Ik woon sinds september in Groningen 
en dat was een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt. Ik geniet enorm 
van het studentenleventje. Zo train ik één keer per week bij de Gladiators, het 
Lacrosseteam van Groningen. Lacrosse lijkt erg op hockey, alleen gaat bij ons 
de bal niet over de grond. Wij hebben namelijk netten op onze sticks en gooien 
de bal over. Verder houd ik enorm van lezen, vooral sci-fi en fantasy boeken. In 
het Engels, want Nederlands vind ik best wel een lelijke taal.  In dezelfde genres 
kijk ik ook series als ‘The Magicians’ en films als ‘the Lord of the Rings’. 

Ik zit in het eerste jaar van Life, Science and Technology, en heb gekozen voor 
de major Moleculaire Levenswetenschappen. Door het wetenschappelijke van 
deze studie, en doordat ik het niet extreem zwaar vind, miste ik iets extra’s. Iets 
creatiefs om te doen. En toen ik zag dat de Lifeline weer op zoek was naar leden 
kon ik niet wachten om een brief te schrijven, wat ik ook direct heb gedaan. Geluk-
kig wilden zij mij ook hebben. Binnen deze redactie hoop ik van alle aspecten van 
het maken van een tijdschrift wat mee te krijgen en een gezellige tijd te beleven.

Angela Roelofs
Hallo! Mijn naam is Angela Roelofs, ben 19 jaar oud en zit sinds kort bij de 

Lifeline. Ik ben geboren in Dedemsvaart, een dorpje in Overijssel. Toen ik Biologie 
ging studeren in Groningen ben ik hier op kamers gaan wonen in de Korrewegwijk. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en ik ga ook veel 
met mijn huisgenoten om. Daarnaast volleybal ik doordeweeks in Groningen bij 
Donitas. Ik ben nu tweedejaars studente Gedrag en Neurowetenschappen en die 
richting bevalt mij erg goed. Ik zat heel erg te twijfelen toen ik een richting moest 
kiezen, aangezien ik bijna alles leuk vind wat met biologie te maken heeft. Ik ben 
nieuwsgierig ingesteld en vind heel veel onderwerpen boeiend: van het menselijk 
lichaam tot aan dingen over de natuur. Uiteindelijk heb ik voor de richting Ge-
drag en Neurowetenschappen gekozen omdat ik hersenen en gedrag het meest 
interessant vind. Vooral leren over het gedrag van mensen en dieren en hoe dit 
ontstaat vind ik erg leuk. De master Educatie en Communicatie spreekt me erg 
aan omdat het me leuk lijkt om op een leuke, eenvoudige manier dingen over 
biologie te vertellen. Vandaar dat ik ook graag bij deze commissie wou. Op deze 
manier kan ik alvast een beetje oefenen met schrijven voor een tijdschrift. Ik heb 
er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop veel leuke artikelen te gaan schrijven!

Wat een dik nummer
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Stuur je antwoord o.v.v. 

“Iduzzel dik” 

voor 9 mei naar 

redactie@idun.nl 

en maak kans op een 

prijzenpakket 

t.w.v. €20,-!

Puzzel 1
Anna is twintig jaar oud. 
Anna weegt 60 kg.
Anna kan heel goed perfect 10 km/u harlopen. 
Anna houdt van snacks eten.
Anna is niet dik.
Anna heeft wel geluk gehad met haar lichaam.
Anna rent graag haar snacks er af. 
Welke route heeft Anna genomen om
welke snack eraf te fietsen?
Zet achter de juiste snack de juiste letter.

Frikandel:
Eierbal:
Kroket:
Frites:

Puzzel 2
Anna houdt dus van snacks eten.
Anna doet dit regelmatig.
Anna doet dit natuurlijk wel bij verschillende 
snackbars.
Bij welke snackbars is Anna geweest?
Noem ze alle zes.
Anna is niet dik trouwens.
En Anna weegt 60 kg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De vorige iduzzel, over genot, is gewonnen 
door Mark Osse. Hij heeft het genotspakket 
met o.a. een “massagevoorwerp” gewonnen!
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2 3

4 5 6

Iduzzel dik
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