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Lieve leden,
 
Dit is alweer de laatste Lifeline van het jaar en dus is het schri-
jven van mijn laatste voorwoord daar. Jullie hebben nu de laat-
ste Lifeline van het jaar in je hand en dus heb ik mij voor de laat-
ste keer over een mooi thema mogen buigen. Ook betekent dit 
dat mijn laatste dagen als voorzitter zijn ingegaan. Hoewel ik dit 
graag nog even had willen uitstellen, staat ondertussen al wel 
het kandidaatsbestuur klaar om er volgend jaar een prachtig 
jaar van te maken!

‘Onbereikbaar’, het thema van deze Lifeline. Ergens een mooi 
thema om dit jaar mee af te sluiten. Het einde van het jaar is 
in zicht en het studeren hoeft straks een aantal weken niet. De 
vakantie is begonnen en we gaan lekker genieten in buiten- of 
binnenland. Dit geldt ook voor ons als bestuur, wat betekent dat 
wij ook een tijdje onbereikbaar zullen zijn. Maar nooit volledig 
onbereikbaar natuurlijk, so don’t worry!

De vakantie is, als je het mij vraagt, vast niet de enige reden van 
de onbereikbaarheid van mensen. We zijn allemaal nog aan het 
bijkomen van de Specops reis naar Wenen. Maar ook van het 
mooie toneelstuk en dan staat de Lustrumweek ook nog voor 
de boeg. Drukke tijden waar iedereen hopelijk erg van geniet!

Helaas zit dit jaar er nu voor ons echt bijna op. Een jaar waar-
van ik heel erg heb genoten! Ik ben heel blij dat ik dit jaar heb 
mogen doorkomen met deze geweldige meiden en ik ben heel 
dankbaar voor de ervaringen die ik op heb mogen doen. Helaas 
betekent dit ook het einde van het tweede lustrum, dus op naar 
lustrum drie als je het mij vraagt! Ik wens onze opvolgers alvast 
heel veel succes voor volgend jaar en gun ze net zo’n geweldige 
ervaring!

Liefs namens het gehele tiende bestuur,

     Loes Woelders
          Voorzitter der GLV Idun

Beste lezers,

Welkom bij een nieuw voorwoord. Er is weer met veel plezier 
een editie van de Lifeline gemaakt. We zijn twee maanden bezig 
geweest met het maken van dit blad en hebben deze editie weer 
leuke artikelen geschreven voor jullie. Mijn persoonlijke fa-
voriet is de vodkareview, die te lezen is op pagina’s twintig en 
eenentwintig. 

Voor de rest staat dit blad natuurlijk vol met andere leuke ar-
tikelen, ook al kunnen ze deze editie wel wat bijzonderder zijn 
dan normaal gesproken. Zo wordt er deze editie vertelt over 
Problem of animal minds op pagina vijftien, hier wordt over de 
gedachten van dieren gesproken. Nog iets buitengewoons wordt 
op pagina zes uitgelegd. Het gaat hier over gespleten hersen-
delen bij mensen. Hiernaast wordt er ook wat uitgelegd over 
tuinieren in de ruimte op pagina zeventien. Best wel vreemde 
onderwerpen zou je kunnen zeggen. Die zaken liggen niet zo 
voor de hand, ze zijn misschien een beetje onbereikbaar zelfs. 
Maar dat is ook wel logisch, want ons thema deze editie is 
namelijk ‘onbereikbaar’.

We hebben met deze commissie hard gewerkt om de laatste edi-
tie van het jaar te maken. Dat betekent ook dat dit mijn laatste 
editie als voorzitter is. Ik vond het fantastisch om de Lifeline 
een jaar je mogen voorzitten, het was een leuke ervaring. Nu je 
dit blad leest is het waarschijnlijk ook al bijna vakantie en dus 
zitten de meeste vakken er al weer op. Het studiejaar is voorbij 
en je kunt hopelijk tevreden terugkijken, je hebt immers braaf 
(alle) studiepunten gehaald! Geniet van die gedachte en fijne 
vakantie!

Groeten,

    Jasper Stinenbosch
        Voorzitter Lifelineredactie 2015-2016

4

9

16

17

18

20

21

22

23

6

7

8

10

11

12

13

15

18

Alumni aan het woord

How it works

Review: appels

MuziekRubriek

Bas en zijn beestjes

Iduzzel

Commisshier

Waarom we kopen wat we 
kopen

Spelenderwijs leren

MindWalker

Pacemakers

Ritalin

Studeren in het buitenland

Chocoleren

Alles wat een Idunlid      wil 
weten over Massage

Inhoud

Rubrieken

Voorstellen

Artikelen

4

6

7 

8

10

11

12

14

15

16

16

17

18

19

20

22

23

24

Wetenschapsnieuws

Gespleten brein

De Linnaeusborg dierfaciliteiten

Microscopisch kleine 
chirurgen

Prenatale screening

Bas en z’n beestjes

Foto’s Idun

Problem of animal minds

Facts & figures

How it works

Onbereikbare liefde

Student buitenland

Review: vodka & snoep

Autisme: een 
overgevoelig brein?

kung fu panda 3

Commisshier: Paparazcie

Inhoud

Rubrieken

Damn, geiten op de dam

Artikelen

Iduzzel

2 3GLV Idun GLV Idun



Op ontdekkingstocht met serotonine 

Lysergeenzuurdi-ethylamide, beter bekend als 
LSD, is een niet-selectieve serotonine receptor ago-
nist en in 1938 voor het eerst gesynthetiseerd. In de 
jaren 50 en 60 werd deze drug gebruikt in psycho-
logische onderzoeken. Dit tripmiddel werd populair 
in de flowerpowerperiode en wordt tot heden nog 
steeds gebruikt als partydrug. Hallucinaties en een 
euforisch gevoel zijn de bekende gevolgen van het 
innemen van de drug, maar wat gebeurt er in het 
brein precies? Tot op heden was dit nog niet precies 
onderzocht, maar Tagliazucchi et al. hebben het 
antwoord gevonden. Aan de hand van fMRI, functi-
onele MRI, is de hersenactiviteit van specifieke ge-
bieden gemeten. Hieruit bleek dat LSD zorgde voor 
een extreme communicatie tussen de cortex en de 
thalamus. Hierdoor ervaar je een soort van ‘ego dis-
solution’, oftewel je verliest het besef van je eigen ik 
in de omgeving. De zintuiglijke grens tussen ‘ik’ en 
‘de omgeving’ gaat verloren. Zo zie je de normaal-
ste dingen als iets geheel nieuws. Wie weet, 
wat altijd onbereikbaar leek, wordt toch bereikbaar 
dankzij het wonderlijke stofje serotonine!

Apentanden bewijzen eeuwen oude 
  migratie

In het Panamakanaal zijn fossiele tanden van apen 
opgegraven, die suggereren dat apen Noord-Ame-
rika miljoenen jaren  eerder bereikten dat weten-
schappers tot heden dachten. De ontdekking ont-
hult nieuwe informatie over de verspreiding van 
primaten in de VS . Het team van Jonathan Bloch, 
paleontoloog van het Florida Museum of Natural 
History, vond een zevental apentanden. De tan-
den behoren tot een voorheen onbekende soort, 
Panamacebus Transitus, dat bijna 21 miljoen jaar 
geleden leefde. De tanden zijn tot nu toe het oud-
ste bewijs voor de verspreiding van zoogdieren van 
Zuid- naar Noord-Amerika. Deze tocht is erg bij-
zonder, omdat 21 miljoen jaar geleden beide conti-
nenten ook al door water van elkaar waren geschei-
den. Het is van geen enkel ander zoogdier bekend 
dat het deze oversteek heeft gemaakt.

Schizofrenie door DNA-modificatie?

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte die 
ongeveer bij één op de honderd mensen voorkomt. 
De oorzaak is tot nu toe onbekend, maar Sarah 
Gagliano en haar team hebben een link gevonden 
tussen DNA-modificatie en schizofrenie. Recente 
studies suggereren dat fenotypische effecten, zoals 
schizofrenie, kunnen worden gemoduleerd door 
epigenetische ‘marks’. In dit onderzoek is gekeken 
naar epigenetische veranderingen van het DNA op 
basis van ‘allele-skewed DNA modificatie’(ASM). 
Er is onder andere gekeken naar hersenen van 
overleden schizofreniepatiënten in vergelijking tot 
de hersenen van gezonde mensen. Gagliano vond 
dat in schizofreniepatiënten de ASM’s aanzienlijk 
hoger waren dan bij gezonde mensen. Verder on-
derzoek toonde aan dat deze ASM’s zich vooral op 
transcriptiefactor bindende regionen van het DNA 
en DNase I hypersensitieve sites bevonden, wat ge-
nexpressie kan beïnvloeden. Deze modificaties zou-
den dus de oorzaak kunnen zijn van het ontstaan 
van schizofrenie. 

Zwarte beer redt Japanse kers.

De Japanse kers zal in de toekomst, net als vele an-
dere planten, te maken krijgen met een toenemen-
de temperatuur op aarde. Voor een aantal soorten 
zal dat betekenen dat de temperatuur te hoog wordt 
om nog te kunnen leven. Helaas voor planten kun-
nen ze niet op een koelere plek gaan staan omdat 
ze niet kunnen bewegen. Maar gelukkig heeft de 
Japanse kers daar een oplossing voor. Deze kers 
heeft zijn grote vriend en redder: de zwarte beer. 
De zwarte beer eet doorgaans kersen op die aan de 
boom hangen. Nadat de kersen zijn verteerd wor-
den de pitten uitgepoept. Doordat de beer rond kan 
lopen en de boom niet, worden op deze manier toch 
kersenpitten ver weg verspreid. Beren lopen over 
het algemeen ook graag in bergen en juist hierdoor 
kan de kers op een natuurlijke manier gered wor-
den. Door de beren blijken tegenwoordig kersen-
bomen op grotere hoogte voor te komen, zo’n 300 
meter hoger. Deze extra meters aan hoogte zorgt 
voor een lichte temperatuurdaling, wat perfect is 
voor het voortbestaan van de Japanse kers. Bere-
handig zeg.

WETENSCHAPS
NiEuWS

Medicatie met terugkoppeling

Bij het bestrijden van kanker in patiënten is het 
moeilijk om te weten of de medicatie wel of niet 
werkzaam is. Vaak kom je er pas na een poosje 
achter dat de medicatie effectief is. Je weet nooit of 
de medicatie de specifieke kankersoort kan bestrij-
den. In Science is een baanbrekende techniek ge-
publiceerd die hier verandering in brengt. Bij deze 
techniek is er aan de medicatie een fluorescent 
molecuul vast gemaakt. Hier aan vast bevindt zich 
een molecuul dat de fluorescentie onderdrukt. Pas 
als het medicijn in werking treedt en de kanker-
cel wordt aangevallen, wordt deze fluorescentie-
ondrukker  weggehaald. Hierdoor licht de tumor 
op en weet je dat de kanker wordt aangevallen. De 
tumor blijft nog 24 uur oplichten. Er is dus ook vol-
doende tijd om de fluorescentie te bekijken. Door 
deze techniek weet je binnen een dag of de behan-
deling wel of niet aanslaat bij de patiënt, dat is voor 
patiënten zeker een geruststellende gedachte.

Dodelijke Europese export

De zwarte dood, ook wel de pest genoemd, is een 
ziekte die uit Azië komt en via handelsroutes hele 
delen van de wereldbevolking heeft gedecimeerd. Al-
thans, dat is wat de gangbare theorie is. Volgens een 
artikel uit Science komt de zwarte dood inderdaad uit 
Azië, maar heeft deze ruime tijd in Europa rondge-
dwaald. Hier in Europa is die juist in schadelijkheid 
toegenomen en juist deze Europeanen hebben de 
schadelijkste pest geëxporteerd in alle richtingen. De 
Aziaten zijn hier dus niet verantwoordelijk voor. De 
wetenschappers hebben dit ontdekt door de stam-
men van de pestbacterie te vergelijken. Hieruit bleek 
dat deze dodelijke peststammen allemaal overeen-
komstig zijn en een gemeenschappelijke bron heb-
ben in Europa. In Europa is de pest dus gemuteerd 
in een dodelijkere variant dan de oorspronkelijke 
Aziatische pest. Door alle handel van de Europea-
nen is deze zeer dodelijke variant van de pest overal 
ter wereld neergedaald. Dat de zwarte dood uit het 
oosten kwam is dus deels waar, maar pas in Europa 
en vanuit Europa is de echte schade ontstaan.

Door Aukje Dietje Dijkstra & Jasper Stinenbosch
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Gespleten brein
Een innerlijk conflict
Iedereen heeft weleens te kampen met onbereikbaarheid, zoals 
ergens tussen Zwolle en Groningen, als je in de trein zit. Maar 
gelukkig is die tijdelijk. Een ander verhaal wordt het als de 
onbereikbaarheid langduriger is en de verbinding permanent 
verstoord wordt. Dat is het geval bij mensen met een gespleten 
brein (split-brain), waarbij het corpus callosum, dat de beide 
hemisferen verbindt, doorgesneden of afwezig is. Het resultaat 
is twee onafhankelijk functionerende hersenhelften, die ieder 
op hun eigen manier omgaan met de buitenwereld.

Weliswaar zorgt het wegnemen van het corpus callosum niet 
voor een volledige verbreking van communicatie, want de helf-
ten zijn nog met elkaar verbonden door middel van kleine ver-
bindingen: de anterior en posterior commissure. Maar logisch 
is dat de communicatie alsnog minder goed verloopt (vooral 
hersenschorsen vertrouwen op het corpus callosum). Zie het 
als een schiereiland waarbij de auto’s plotseling in plaats van 
een Golden Gate Bridge een A-brug moeten nemen om de stad 
te verlaten. Het gevolg is files en chaos.

Gespleten brein in de praktijk
Een gespleten brein is het meest bekend als behandeling van 
epilepsie. Bij epilepsiepatiënten waarbij de ziekte zo uit de 
hand gelopen is dat normaal functioneren lastig is, wordt in 
sommige gevallen het corpus callosum doorgesneden (corpus 
callosotomy). Voor epilepsie is dit een waardevolle behandeling, 
omdat het voor verbetering zorgt. Het corpus callosum zorgt 
voor de overdracht van epileptische signalen naar de overkant. 
Door de behandeling wordt deze verbinding afgekapt en is er 
geen doorstroming mogelijk. Het resultaat is dat epilepsie-
aanvallen minder frequent voorkomen en dat de kwaliteit van 
leven toeneemt.

Bijwerkingen corpus callosotomy
Een corpus callosotomy is dus goud waard voor epilepsiepati-
enten, maar iedere medaille heeft een keerzijde, zo ook zulke 
behandelingen. Logischerwijs gaat de communicatie tussen de 
hemisferen stroever, waarbij de samenwerking tussen de helf-
ten minder gestroomlijnd gaat. Zo zijn er allerlei symptomen 
en verschijnselen die kunnen plaatsvinden door het feit dat de 
helften een op zichzelf staand functionerend onderdeel zijn. Een 
(zeldzaam) voorbeeld is het alien hand syndrome, waarbij een 
persoon zijn hand beweegt zonder dat er een bewuste coördi-
natie aan vooraf ging, de hand heeft dus een ‘mind of his own’. 
Voorbeelden zijn bekend van mensen die met hun linkerhand 
iets aanraken en vervolgens met hun rechterhand hun linker 
wegslaan. Kennelijk omdat beide hersenhelften een andere 
mening hebben over wat er zou moeten gebeuren.

Syndromen en voorbeelden
Gescheiden hersenhelften zorgen dus voor minder samenwer-
king en misschien zelfs autonoom leven van de hemisferen. 
Soms lijkt het dan wel alsof er niet slechts een enkel bewustzijn 
aanwezig is in een lichaam. Een voorbeeld hiervan is de bekende 
patiënt Kim Peek, de inspiratie voor de film Rain Man. Hij had 
het Opitz-Kaveggia syndroom. Een zeldzame, X-chromosomale, 
mutatie die onder andere zorgde voor macrocefalie (vergroot 
hoofd) en een afwezigheid van het corpus callosum. In zijn geval 
waren ook de commissures er niet. Dat beide helften onafhan-
kelijk leefden, bleek al snel uit allerlei verschijnselen. Zo bleek 
dat hij verborgen talenten had. Hij kon zich dingen herinneren 
van toen hij 20 maanden oud was en kon een bladzijde van een 

boek lezen in 8 tot 10 seconden. Daarbij kwam ook dat hij zowel 
de linker als de rechter bladzijde in dezelfde tijd las, want beide 
ogen lazen een aparte bladzijde. In een uur kon hij dus een 
boek uitlezen. Ook bleek op een gegeven moment dat hij zich 
de precieze inhoud van 12.000 boeken kon herinneren. Maar 
toch had hij een IQ van 87 en waren alledaagse dingen, zoals 
aankleden, voor hem lastig. Daarentegen was hij bevlogen in 
het werk: hij deed wat 160 werknemers in dezelfde tijd deden, 
en dat zonder rekenmachine.

Schizofrenie en gespleten brein
Een gespleten brein wordt dikwijls ook gerelateerd aan schi-
zofrenie (gespleten geest). Dit zijn echter twee verschillende 
dingen. Weliswaar hebben de hersenverbindingen wel te maken 
met schizofrenie. Een onderzoek dat dat had aangetoond was 
van Downhill et al. in 2000. Deze onderzoeksgroep toonde aan 
dat bij mensen met schizofrenie het corpus callosum minder dik 
was dan bij controlepersonen. Maar de symptomen zijn duide-
lijk anders: schizofrenen hebben last van waanbeelden, hallu-
cinaties en psychotische episodes, terwijl split brain-patiënten 
in tegenstelling tot deze psychische problemen meer te maken 
hebben met motorische ongemakken. Het moge duidelijk zijn 
dat er nog onderzoek nodig is naar zowel schizofrenie als een 
gespleten brein, en wellicht blijken deze twee in de toekomst 
wel meer met elkaar te maken te hebben dan eerder gedacht. 
In ieder geval heeft Downhill et al. het onderzoek een stap in 
de goede richting gegeven.

Door Lars de Ridder

Aangeven met pijl: corpus callosum

De film Rain Man

Kim Peek (1951 - 2009)

Bas en zijn beestjes
Dorcas gazelle

Kikkers, kwallen en krabben. Naast dat deze dieren allemaal 
met de keurige letter K beginnen hebben ze ook nog een ander 
zeer belangrijke overeenkomst: Water. Al deze dieren brengen 
een groot gedeelte van of hun hele leven in de buurt van of in 
het water door. Tijd om bij de laatste Bas en zijn beestjes van 
het jaar het even helemaal anders doen. Deze keer gaat het over 
een dier dat zijn hele leven nauwelijks tot niet met water in 
aanraking komt. Dit dier is zelfs nog beter daar op voorbereid 
dan de kameel die toch echt eens per maand eens water moet 
drinken. Het volgende beestje krijgt het zelfs voor elkaar om 
zijn hele leven te overleven zonder ook maar een keer water te 
drinken. Bas en zijn beestje gaat dit keer over de dorcas gazelle.

De dorcasgazelle (Gazella dorcas) komt uit de familie van 
holhoornigen. Het is een relatief kleine gazelle met een schoft-
hoogte van 55-65 cm en een gewicht van 15-20 kilo. De gazelle 
komt overal in noordelijk Afrika voor van de kusten van Mau-
ritanie in het westen tot de kusten van Eritrea in het oosten.

Een van de meest opvallende kenmerken van de gazelle is dat 
het geen water hoeft te drinken om te overleven. Al het water 
dat het nodig heeft haalt het beestje uit zijn voedsel. Daarnaast 
heeft hij allerlei handige manieren om zo min mogelijk water 
te verliezen. Een van de meest opvallende is dat de gazelle zijn 
urine zo goed kan concentreren dat er geen water nodig is en 
het er als een zurige pellet uitkomt. 

Naast dat hij erg goed zonder water kan is de gazelle ook nog 
eens erg snel. Met snelheiden van tachtig tot zesennegentig 
kilometer per uur is alleen de cheetah sneller. Dit is dan ook 
gelijk na de mens de belangrijkste predator voor de gazelle. 
Echter, weet een gezonde dorcasgazelle de cheetah er meestal 
wel uit te lopen door gebruik te maken van zigzag-technieken. 
Maar hij begint niet zomaar met rennen als hij een cheetah ziet. 
Voordat hij het op een lopen zet springt de gazelle eerst recht 
op in de lucht met al zijn benen gestrekt. Dit springen wordt 
ook wel stotting genoemd en wordt ook gedaan door sommige 
andere viervoetigen. Waarom een gazelle dit precies doet is niet 
bekend maar er zijn over het algemeen 2 verschillende theori-
een. De eerste is de “honest signal” theorie die denkt dat met 
het springen de gazelle zijn fitheid toont aan de predator die 
daardoor weet dat het geen zin heeft om op de gazelle te jagen 
omdat hij hem waarschijnlijk er toch wel uit loopt. De andere is 
de “alarm signal” theorie waarbij men denkt dat op deze manier 
gazelles elkaar waarschuwen voor een predator zodat de groep 
een grotere kans op overleven heeft.

Water wordt altijd gezien als voorwaarde nummer 1 voor leven 
op aarde of andere planeten (marsrover “curiosity” heeft als 
hoofdmissie om water te vinden op mars). Hoewel er nog geen 
dier of plant is gevonden die volledig zonder water kan is het 
toch bijzonder om te zien hoe sommige dieren met zo weinig 
weten te overleven. Als al het drinkbaar water op aarde over 
een paar honderd jaar opgedronken of vervuild is kunnen we 
waarschijnlijk nog veel van deze dieren leren.

#1: 98 km/h 

#2: 96 km/h

Door Bas van Boekholt
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De Linnaeusborg dierfaciliteiten

Een student meent na een tijdje wel het wel en wee te kennen 
van de Linnaeusborg. Velen hebben echter nooit de kans om 
een kijkje te nemen in de onbereikbare dierfaciliteiten. De Li-
feline besloot in een gezellig interview met Wanda Douwenga 
een kijkje achter de schermen van de dierfaciliteiten te nemen.
De dierfaciliteit bestaat uit verschillende vleugels binnen met 
knaagdieren, aquaria en vogels, en een heel gedeelte buiten. 
Uiteenlopende onderzoeksgroepen doen hier met name (vrij 
fundamenteel) gedragsonderzoek en in veel mindere mate 
weefselonderzoek naar ziektes. De gehele faciliteit behoort niet 
de grootste, maar is in verschillende opzichten wel uniek. In 
vele andere dierfaciliteiten wordt bijvoorbeeld meer microchi-
rurgisch onderzoek gedaan, waar veelal steriel wordt gewerkt. 
De Linnaeusborg is in vergelijking daarmee grotendeels niet 
steriel. Er is een individually ventilated cages (IVC) gedeelte 
voor muizen die zo schoon mogelijk worden gehouden achter 
een barrière, maar voor een bezoek aan de meeste dieren is een 
labjas al afdoende voor de hygiëne. Met name voor de buitenver-
blijven, zoals de vliegkooien, kun je je voorstellen dat de dieren 
niet steriel zijn te houden. Maar ook binnen zitten bijvoorbeeld 
uit het wild gevangen woel- en veldmuizen die niet volledig 
gesaneerd worden voor binnenkomst.
Ook wordt er heel goed op alle dieren gepast. Iedere diersoort 
heeft een zo geschikt en natuurlijk mogelijke leefomgeving. 
De meeste vleugels beschikken dan ook over klimaatkamers, 
waar bijvoorbeeld licht en temperatuur handmatig kunnen 
worden gereguleerd. Het dierwelzijn is uitermate belangrijk, 
omdat er alleen goed onderzoek mogelijk is wanneer de dieren 
zelf zo happy en tevreden mogelijk zijn. Het is in te beelden 
dat wanneer de dieren slecht verzorgt zouden worden, ze geen 
natuurlijk gedrag meer vertonen en goed onderzoek onmogelijk 

wordt. Voor knaagdieren houdt dit bijvoorbeeld in dat er rolletjes, 
knaaghoutjes, balkonnetjes, huisjes en nestmateriaal kunnen 
worden aangeboden. In de buitenverblijven is er bijvoorbeeld 
een groot verschil tussen de huisvesting van de duiven en de 
zeemeeuwen, de eerste hebben duiventillen terwijl de tweede 
de mogelijkheid hebben om te zwemmen. Een zeer sceptische 
stagiair die niks van dieronderzoek wilde weten, gaf aan dat de 
werknemers in de dierfaciliteiten geen brute mensen zijn maar 
juist dieren misschien nog wel meer liefhebben dan anderen.

Buitenverblijven
De buitenverblijven omvatten onder andere unieke muizentui-
nen, Zuid-Amerikaanse cavia’s en vele vliegkooien met duiven, 
zeemeeuwen, zebravinken, kippen, bankiva kippen en ganzen. Er 
zijn vele observatiehuisjes zodat de dieren tijdens onderzoek zo 
min mogelijk gestoord worden in hun natuurlijke gedrag. 

Aquarium
In het aquarium van de Linnaeusborg zijn verscheidende onver-
wachte en bijzondere vissoorten te zien. Zo worden koffervissen 
bijvoorbeeld gebruikt omdat ze zo extreem wendbaar zijn in klei-
ne ruimtes. Door 3D modellen van de koffervis na te bouwen en in 
een stromingsbad te plaatsen, kan er onderzoek gedaan worden 
voor onderwatervoertuigen. Diklipharders worden gebruikt voor 
scholenonderzoek en lepelsteuren hebben waterfilters die nooit 
verstoppen. Ook zijn er enkele Canadese kreeften en cichliden 
die hun intrek hebben gedaan in de kelder van de Linnaeusborg. 

Bijzondere dieren
Naast de knaagdierverblijven waar met name ratten, muizen 
maar ook cavia’s zitten, herbergt de dierfaciliteit ook enkele 

Door Hennie Godthelp

Koffervissen

Muizentuin

Drosophila Melanogaster

Toepaja

Knaagdier 
kooiverrijking

bijzondere dieren. Het meest bijzonder zijn de toepaja’s, of 
boomspitsmuizen, die voor slaaponderzoek worden gebruikt. 
Dunnarts, of smalvoetbuidelmuizen, hebben ook een tijdje deel 
uitgemaakt van de beestenbende van chronobiologie. Een iets 
minder exotische diersoort maar zeker niet minder uniek, is de 
Groninger wild type rat. Deze rattenlijn is uniek omdat ze nog 
zoveel mogelijk natuurlijk gedrag vertonen met een wijd scala 
aan persoonlijkheden. Dit in tegenstelling tot de standaard al-
bino labratten die zoveel mogelijk gedomesticeerd zijn.  Er zijn 
dus ook wetenschappers die speciaal voor deze wilde ratten naar 
Groningen komen voor onderzoek. 

Dier ziek? En wat na het onderzoek?
Iedere dag, zonder uitzondering van feestdagen, wordt het welzijn 
van alle dieren gemonitord. Er wordt gekeken naar onder andere 
hun uiterlijk en hun leefomgeving. Onregelmatigheden worden 
gelijk verholpen en mocht een dier er minder dan perfect gezond 
uitzien wordt het gelijk onder controle geplaatst. Wanneer een 
behandeling nodig is, dan wordt het dier behandelt. Mocht een 
specifieke behandeling niet passen binnen het onderzoek waar-
van het dier onderdeel is, of als het dier echt te ziek is, wordt 
het afgemaakt. Dit wordt gedaan binnen het kader van zo veel 
mogelijk dierenleed beperken. 
Wanneer een onderzoek is afgerond en de dieren niet meer ge-
bruikt kunnen worden voor het instant houden van een populatie 
of een nieuw onderzoek, dan moeten ze helaas worden afgemaakt. 
Onderzoeksdieren kunnen helaas niet worden herplaatst of ge-
pensioneerd raken, dit is onderdeel van de wet op proefdieren. 
Het is soms wel mogelijk om dieren te verplaatsen naar een ander, 
soortgelijk onderzoeksinstituut.  

Fokprogramma’s
In de Linnaeusborg is er voor alle diersoorten, indien nodig, een 
strikt fokprogramma. Het aantal surplus dieren die niet direct 

voor onderzoek kunnen worden gebruikt word  zo nihil moge-
lijk gehouden. Het is echter onmogelijk dat er nooit overbodige 
dieren uit de fok ontstaan, dus de universiteit is hard bezig om 
juist deze dieren voor leerdoeleinden in te zetten. Momenteel is 
men bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling om surplus dieren te 
gaan balsemen, waardoor bijvoorbeeld surplus ratten een nuttige 
bestemming krijgen bij het rat anatomiepracticum.

Maar er is meer…
Onze Linnaeusborg herbergt echter meer onderzoeksfacilitei-
ten dan enkel de dierverblijven binnen en buiten. Er is ook een 
tijdvrije ruimte voor humaan onderzoek en er zijn verschillende 
soorten plantenkassen. Echter is er ook nog een onverwacht ‘die-
renlab’, het ML1 fruitvliegenlab waar genetisch gemodificeerde 
fruitvliegen de dienst uitmaken. Deze faciliteiten zijn misschien 
geen onderdeel van de dierfaciliteiten, maar kunnen minstens 
zo onbereikbaar en tevens interessant zijn. Daarnaast doet de 
universiteit ook nog veel aan veldwerk, denk aan de koolmezen 
van Vlieland of de herdershut op Schiermonnikoog waar plant- en 
dieronderzoek wordt verricht. Misschien wel het meest exotische 
veldwerk vind plaats op Curaçao, waar slaaponderzoek (zonder 
interventies) bij dolfijnen wordt gedaan. 

Zelf een keertje bij de dierfaciliteiten kijken?
De grootste kans om zelf eens bij de dierfaciliteiten te kijken 
is toch wel een master volgen en onderzoek te gaan doen met 
labdieren. Hierdoor ben je ervan verzekerd alle ins- en outs van 
jouw onderzoekssoort te leren kennen. Ook is het dan verplicht 
de ‘Animal and Human Experimentation’ cursus te volgen die 
sterke overeenkomsten heeft met de artikel 9 cursus voor lab-
dieronderzoek. Voor anderen zullen de faciliteiten altijd onbe-
reikbaar blijven.
 

Canadese kreeft
Muizen IVC

Bankiva kippen

Vliegkooien links en observatie  huisjes 
rechtsCavia

Cichlide
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???
eigenschap: het doden van kankercellen. 

Injecteer dus Salmo-
nella in een tumor, en 
het zal op deze zuur-
stofarme plek gaan 
groeien en kankercel-
len doden. Wanneer 
het echter in de buurt 
van zuurstof komt, is 
het niet in staat verder 
te groeien en zal even-
tueel zelfs dood gaan. 
Zo snijdt Salmonella 
de tumor weg, precies 
tot waar gezonde cellen 
tegen de kankercellen 
liggen en zal het niet verspreiden tot de rest van het lichaam. 
De bacterie kan namelijk niet de zuurstofrijke barrière buiten 
de tumor overleven.

Om optimale resultaten te bereiken, moet de bacterie genetisch 
gemodificeerd worden. Ons lichaam heeft namelijk alsnog een 
heftige reactie op bijvoorbeeld de suikerlaag die Salmonella be-
vat. Om zo min mogelijk bijwerkingen te hebben, moet de bacterie 
dus aangepast worden zodat het geen, of een andere, suikerlaag 
bevat. Bijwerkingen kunnen natuurlijk ook verminderd worden 
door zo steriel mogelijk te werken, zodat er in de rest van het 
lichaam niks van de bacterie komt. De reactie van het lichaam 
op de bacterie zal dan niet of vrijwel niet aanwezig zijn.

Dit maakt de Salmonella bacterie enorm geschikt voor het ver-
wijderen van tumoren die zich bevinden op plekken die voor het 
mes van de chirurg onbereikbaar zijn. Gebruik maken van deze 
bacterie zal zelfs een hogere precisie van verwijdering geven 
dan een chirurg ooit zal kunnen bereiken. Dit zal de bacteriële 
behandeling boven bijvoorbeeld chemotherapie plaatsten, omdat 
bij chemotherapie niet alleen de zieke cellen worden verwijderd, 
maar ook omliggende gezonde cellen dood gaan.

Al met al is de bacteriële behandeling van kanker en de bijbe-
horende tumoren een veel belovende methode, waar we in de 
toekomst wellicht veel levens mee gaan redden.

Door Jolien Rietkerk

Kanker is een ernstige ziekte en inmiddels doodsoorzaak nummer 
één in Nederland. Met middelen als chemotherapie kan kanker 
behandeld worden, maar vaak komt het zelfs na verwijdering van 
tumoren en uitgebreide behandeling hardnekkig terug. Weten-
schappers blijven daarom streven naar een beter geneesmiddel. 
Zo ook Dr. William Coley.

Hij was actief in het ziekenhuis van New York als chirurg en 
deed daar onderzoek naar kanker. Een van zijn bezigheden was 
het verwijderen van tumoren. Hij zag iets opmerkelijks bij een 
patiënt die na de operatie een bacteriële infectie kreeg. Bij deze 
patiënt bleken de tumoren te krimpen en de kankersymptomen te 
verminderen. Later bleek dat tumorverwijderingsoperaties beter 
slaagden bij patiënten die er een bacteriële infectie bij kregen 
dan bij patiënten die deze infectie niet kregen na een operatie.

Dit bracht Coley op ideeën. Hij maakte een mengsel van bacte-
riën en injecteerde dit in de tumoren van patiënten. De tumoren 
bleken in veel gevallen te slinken of volledig weg te verdwijnen. 
De patiënten hadden echter wel erg last van vervelende bijwer-
kingen door de infecties. Helaas werd het onderzoek van Coley 
door de toenmalige wetenschappelijke wereld niet geaccepteerd. 
Dit kwam mede door het gebrek aan precieze rapportage van 
zijn onderzoek, en het ontbreken van vervolg afspraken met 
zijn patiënten.

Het idee van bacteriën die tumoren verwijderen is dan ook ver-
worpen en het onderzoek van Coley is een tijd lang verdwenen. 
De gemeenschap ging verder met onderzoek naar behandelingen 
als chemotherapie. Tot vrij recent een groep onderzoekers zijn 
werk opnieuw bekeek en zijn onderzoek vervolgden.  

Een van deze mensen was Neil Forbes, onderzoeker aan de uni-
versiteit van Massachusetts Amherst op de afdeling Chemical 
Engineering. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheden die de 
bacterie Salmonella heeft wat betreft tumorbestrijding. 

Hardnekkige kanker tumoren, die chemotherapie overleven, zijn 
vaak zuurstofarm. Bacteriën als de Salmonellabacterie leven in 
een anaerobe omgeving en kunnen hier dus goed overleven. Sal-
monella kennen we als een bacterie die ons voedselvergiftiging 
geeft, we worden er ziek zwak en misselijk van. Naast al deze 
nare eigenschappen heeft Salmonella dus ook een zeer goed 

Microscopisch kleine chirurgen

Prenataal testen gebeurt al jaren. De vlokkentest en vrucht-
waterpunctie zijn bijvoorbeeld belangrijke testen die chromo-
soomafwijkingen kunnen aantonen. Nu is er iets nieuws, wat 
eerder nog onbereikbaar leek. Namelijk een 
nieuwe prenatale test waarbij naar 
het hele DNA van de foetus gekeken 
kan worden. Door naar het DNA te 
kijken kan er onderzocht worden of 
de foetus een genetische afwijking 
heeft die zal resulteren in een ziekte. 
Maar breekt straks iedereen hun 
zwangerschap af als blijkt dat hun 
kind op latere leeftijd een ziekte 
ontwikkelt?

De Niet-Invasieve Prenatale Test 
(NIPT) bestaat al 2 jaar in Neder-
land en wordt tot nu toe alleen 
aangeboden aan vrouwen waaruit 
na een combinatietest (een bloed- 
en echo-onderzoek) blijkt dat ze een 
verhoogde kans op een kind met het 
syndroom van Down, Edward of Patau 
hebben. Eerder konden vrouwen met een verhoogde 
kans alleen de vlokkentest of vruchtwaterpunctie doen, nadeel 
hiervan is dat er een kleine kans bestaat op een miskraam. Bij 
de NIPT is dit risico er niet. 

In Nederland moet de overheid een vergun-
ning verlenen aan artsen, als zij de prena-
tale screening willen doen, want voor de 
aandoeningen waarop de NIPT test zijn 
geen behandelingen of preventieme-
thoden. Hierdoor kleven er niet alleen 
voordelen aan, het kan ook een reden 
geven tot een moeilijke beslissing. Dit 
laat zien dat het prenataal testen niet 
alleen een zaak van geld en effectiviteit 
is. Er zijn heel wat ethische dilemma’s 
waar rekening mee gehouden moeten 
worden. Want mogen we wel voor god 
spelen of moeten we accepteren dat 
er risico’s zijn bij een zwangerschap?

Al in 1997 werden “cell-free fetal DNA” 
fragmenten in het maternale plasma ont-
dekt, wat leidde tot onderzoekstechnieken 
naar foetale kenmerken zoals geslacht. Maar 
nu zijn we heel wat stappen verder en is er de 
NIPT, een simpele bloedtest bij de moeder die 
kan aantonen of zij een verhoogde kans heeft op een 
kind met het syndroom van Down. 

Het gebruik van de test voor screening op de aanwezigheid van 
foetale aneuploïdie (waar het syndroom van Down als trisomie 
ondervalt) werd uitvoerbaar tijdens de ontwikkeling van MPS 

(massive parallel sequencing) en het tellen van cffDNA 
fragmenten. cffDNA is vrij foetale DNA en 

wordt door de placenta afscheiden 
via apoptose. Dit cffDNA zit in het 
plasma van de moeder tussen haar 
eigen DNA-fragmenten, en kan ge-
analyseerd worden na 10 weken als 
het in een voldoende hoog niveau 
aanwezig is. Kwantitatieve verschil-
len in chromosoomfragmenten 
in het maternale bloed kunnen 
gebruikt worden om foetussen met 
trisomie 21 te onderscheiden. Een 
eenvoudige en niet-invasieve test: 
gaat dit ervoor zorgen dat iedereen 
straks de NIPT doet? Maar als je dan 
een kind blijkt te krijgen met Down, 
wat doe je dan met deze informatie?

Bovendien ligt met deze test het volledige genoom 
van de foetus binnen handbereik. Er kan op veel meer aandoe-
ningen getest worden. Stel dat het genoom van de foetus volledig 
in kaart kan worden gebracht en dat blijkt dat jouw kind later de 

ziekte van Huntington krijgt, wat doe je dan? Elke vrouw 
kan ervoor kiezen haar zwangerschap af te breken, 

maar is het de bedoeling dat deze test een recht-
vaardiging wordt voor abortus? Aan de ene 

kant kun je zeggen dat het verstandiger is 
om niet een kind op de wereld te zetten 

die een beperkende ziekte heeft. Maar 
welke ziektes zijn “erg genoeg” om in 
te grijpen? 

Stel we kunnen straks echt op alles 
selecteren, van Huntington tot blauwe 
ogen, dan zijn de gevolgen niet meer 
te overzien. Hoe ver mogen we gaan, 
en wie bepaalt wanneer je jouw zwan-
gerschap nog mag afbreken? De NIPT 
wordt nu nog niet als eerste screenings-
test ingezet, hoewel de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit 

wel graag wil. Maar de ontwikkelingen 
gaan snel en dus moet er opnieuw over 

dit onderwerp nagedacht worden. De ge-
zondheidsraad geeft als advies dat er opgepast 

moet worden dat de test niet standaard uitgevoerd 
wordt. Want wil je eigenlijk wel weten wat er allemaal 

mis zou kunnen zijn met je ongeboren kind? 

  Door Meiske Pieters ? Prenatale screening:
                    hoe ver mogen we gaan
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Hoe vaak heb je wel naar iemand gekeken en gedacht: 
wat gaat er toch in jou om? Hoe kom je bij deze ge-
dachte? Het niet kunnen weten wat iemand zijn men-
tale staat is, noemt men in de filosofie the problem 
of other minds. Je weet niet wat iemand denkt, heeft 
onthouden of voelt. Deze problemen met mentale 
processen staan in contrast met fysieke processen. 
Bij het mentale praat je over gedachtes, en bij het 
fysieke heb je het over lichamelijke processen die je 
zou kunnen meten met apparaten (denk bijvoorbeeld 
aan al die keren dat je ‘mentaal’ niet aanwezig bent 
bij colleges). Wij mensen kunnen onze ideeën relatief 
goed overbrengen door over onze gedachtes te praten, 
maar precies zal je nooit weten wat een ander denkt. 
Je moet er maar vanuit gaan dat dit lijkt op jouw 
eigen gedachtes. 

Om toch een idee te krijgen wat iemand anders denkt, 
zijn we nu met MRI-scanners, PET-scanners en an-
dere neuro-imaging technieken ‘in het brein’ aan het 
kijken. Ondanks dat we hierdoor veel te weten zijn 
gekomen over de hersenen, heb ik toch het idee dat 
mijn gedachte ‘ik hou van kaas’ (nog) niet helemaal 
begrepen kan worden door alleen naar stroompjes 
(of andere fysiologische processen) in mijn brein te 
kijken. In onze verwoede pogingen om toch meer 
over het mentale te weten te komen doen we veel 
onderzoek, vaak in dieren. Maar in dieren heb je ook 
eenzelfde soort probleem: the problem of animal 
minds. We weten nog minder goed wat de hersen-
spinsels van dieren zijn, en toch trekken we er best 
vaak conclusies over in biologisch onderzoek. Kan 
dieronderzoek wel uitspraken doen over het mentale 
(van mensen)?

Omdat het ethisch vaak lastig is om biologisch on-
derzoek te doen in mensen, wordt er veel gebruik 
gemaakt van diermodellen in biologisch onderzoek 
om iets te zeggen over mensen. Dit wordt gedaan 
onder de veronderstelling dat deze diermodellen ver-
gelijkbaar zijn met mensen. Vaak zijn diermodellen 
uitgekozen op hun genetische en fysiologische over-
eenkomst met de mens. Bijvoorbeeld als een medicijn 
iets doet in een muis, dan is het waarschijnlijk dat dit 
hetzelfde fysiologische effect heeft in mensen. Stel je 
voor dat stof X de hartslag verhoogt in de muis, dan 
is het erg waarschijnlijk dat bij mensen stof X ook 
een hartslag verhogend effect heeft. Het effect van 
stof X is redelijk objectief te meten in mens en dier, 
namelijk met een hartslagmeter. Dieronderzoek lijkt 
dus een goede manier om uitspraken te doen over 
fysiologie van de mens.

Dit is echter een ander verhaal als er uitspraken 
worden gedaan over mentale processen zoals: “stof 
Y zorgt voor een verbetering van een depressie.” We 
kunnen niet goed kunnen weten wat er omgaat in 

dieren, helaas kan een muis niet zeggen: ‘ik voel me een beetje sip vandaag’. 
Daarom wordt in dit soort onderzoek gekeken naar ‘depressief gedrag’. Dit 
gebeurt door middel van gedragstesten die aspecten van depressie bekijken 
(passiviteit, beloning of angst). Door naar de uitslagen van de gedragstes-
ten te kijken interpre-
teren wij het gedrag 
(en dus de mentale 
staat) van de dieren. 
Bijvoorbeeld, die muis 
lijkt minder angstig, 
dus is minder depres-
sief. Conclusies van 
dit soort onderzoek 
worden vaak doorge-
trokken naar de mens, 
maar kan dat wel zo-
maar? 

Ten eerste weten we 
niet precies wat er om-
gaat in een dier, dus 
proberen we het beste 
ervan te maken met 
onze interpretatie. Dit 
resulteert in de valkuil 
om het gedrag van die-
ren met een menselijke 
bril (antropomorfisch) 
te interpreteren. Daar-
naast wordt ook nog 
weer verondersteld dat 
mentale processen in 
dieren vergelijkbaar 
zijn met die in men-
sen. Het lijkt dus wel 
een erg grote sprong 
in het diepe om iets te 
zeggen over het men-
tale van de mens, door 
dieronderzoek te doen. 
Toch betekent dit niet 
dat al het onderzoek 
in dieren voor niks 
is, we leren namelijk 
veel van de fysiologi-
sche parameters van 
cognitie en gevoelens 
uit dieronderzoek. De 
conclusies van dier-
onderzoek naar het 
mentale moeten wel 
wat voorzichtiger wor-
den gesteld, want de 
gedachtes van dieren 
blijven toch altijd op 
een zekere manier on-
bereikbaar. 

Problem of animal minds
Door Jorrit Waslander

Wie weleens een klimwand 
heeft beklommen, weet dat 
het niet altijd makkelijk is om 
de top te bereiken zonder een 
keer te vallen, ook al hebben 
we opponeerbare duimen en 
die handige handgreepjes die 
in de muur zijn geschroefd. 
Sommige deskundigen en 
intens dappere mensen kun-
nen zelfs zonder veiligheids-
maatregelen rotswanden be-
klimmen zonder te pletter te 
vallen. Natuurlijk heel knap 
en speciaal voor ons mensen, 
maar er zijn beestjes die dat 
dagelijks doen. En zij doen 
dat op hoeven.

Als je in de bergen leeft is het niet altijd eenvoudig om eten te vin-
den, omdat de ondergrond rotsachtig is en boven de boomgrens 
de hoeveelheid begroeiing sterk afneemt. Om toch aan voedsel en 
mineralen te komen moet je soms op moeilijk bereikbare plek-
ken zoeken, ook als dat betekent dat je tot duizelingwekkende 
hoogten moet klauteren voor een plukje gras of een likje zout.

De alpensteenbok is zo’n bergbeklimmer. Deze wilde geitensoort 
leeft in de (jawel) Alpen, waar het met grote regelmaat op steile 
rotswanden te vinden is. Er zijn zelfs exemplaren gefotografeerd 
die de damwand in Gran Paradiso Nationaal Park in Noord-Italië 
beklimmen. 

Dieet
Een van de redenen voor het beklimmen van bergen is voor het 
voedsel. Geiten hebben een heel gevarieerd dieet. In tegenstelling 

Damn, geiten op de dam
Door Aline Joustra

tot veel andere grazers, die vooral gras eten, willen geiten liever 
wat meer variatie in hun maaltijden. Zo eten zij naast gras ook veel 
bloemen, twijgjes, mos en zelfs boomschors. Door op plekken te 
eten waar andere herbivoren niet echt bij kunnen, minimaliseren 
de steenbokken concurrentie voor een voedselbron. 

Ook denkt men dat geiten die rotsen beklimmen om mineralen 
van de stenen te likken. Dit zou ook een reden kunnen zijn voor 
het beklimmen van de damwand. De geiten kunnen in de rest 
van hun hun leefomgeving misschien niet alle mineralen vinden 
die ze nodig hebben, dus beklimmen ze de damwand om daar de 
mineralen die uit de stenen lekken, op te likken.

Veiligheid
Het beklimmen van steile wanden dient ook als een verdedigings-
mechanisme. Geiten kunnen niet heel hard rennen, waardoor het 
leven in een open vlakte voor hen gevaarlijk zou kunnen zijn. De 
steenbokken zorgen ervoor dat roofdieren niet in de buurt kun-
nen komen door daar te leven waar de meesten zich nooit veilig 
zouden voelen: zonder enige ondersteuning op een nagenoeg 
verticale rotswand. Daar zijn ze buiten bereik van gevaar en kun-
nen ze de wereld onder hen goed in de gaten houden.

Gereedschap
De alpensteenbok kan de zwaartekracht tarten door hun ge-
specialiseerde gereedschap, namelijk hun hoeven. Die hebben 
zachte, rubberachtige voetkussentjes om grip op de rotsen te 
vergroten. Daarnaast hebben hun hoeven harde, scherpe randen 
waardoor de geiten op de smalste randjes kunnen staan. Ook 
hun evenwichtsorgaan is heel goed ontwikkeld, wat helpt bij het 
balanceren op die randjes.

Geiten klimmen dus vrij moeiteloos naar plekken die voor ons 
onbereikbaar zijn. Toch rest de vraag nog hoe ze dan omkeren 
en weer naar beneden klauteren.
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Sommige handelingen zijn voor veel mensen onbereikbaar, ze 
zijn anatomisch (nagenoeg) onmogelijk. Niezen met je ogen open. 
Daarnaast het volgende: leg je hand op tafel, buig je middelvinger 
naar binnen en probeer nu alle vingers één voor één op te tillen. 
Je ringvinger lukt niet he? Onverwrikbaar, zou daarom je een 
trouwring om deze vinger dragen?

Het eiland Tristan da Cunha, deel van een groep vulkanische 
eilanden in het zuiden van de Atlantische Oceaan, is het meest 
onbereikbare eiland op aarde. Het is per vissersboot te bereiken 
vanuit Zuid-Afrika, alleen varen deze slechts 8 of 9 keer per jaar 
uit.

Tijdens haar vruchtbare levensperiode kan een poes meer dan 
100 kittens op de wereld zetten. Een enkel paar katten en hun 
nakomelingen kunnen in slechts 7 jaar maar liefst 420 duizend 
kittens krijgen. 

Verliefd op een onbereikbare celebrity? Verlies nog niet de hoop, 
want wist je dat Matt Damon een fan ging daten nadat ze elkaar 
ontmoeten in de bar waar zij serveerde. Ze zijn nu 10 jaar en 4 
kinderen verder.

Wil je even helemaal onbereikbaar zijn, download de White Spots 
App. Deze app laat de plekken over de hele wereld zien waar je 
geen mobiele ontvangst hebt.

Wist je dat Australië onbereikbaar is voor vulkaanuitbarstingen? 
Het is namelijk het enige continent waar geen actieve vulkanen 
voorkomen.

Bacteriën van het geslacht Borrelia, wat de ziekte van Lyme kan 
veroorzaken, zich letterlijk door weefsels heen boren en zo (bijna) 
onbereikbaar is voor antibiotica?

  Door de Lifeliners

Facts & figures

Ook in deze editie staat weer een commisshier, de rubriek waarbij 
een commissie wordt bezocht door de Lifeline. Om een bijpas-
sende commissie te vinden voor het thema hebben we gekozen 
voor de PaparazCie. Het is een commissie die wel aanwezig is bij 
activiteiten, maar toch ook niet. Op afstand genieten ze van de 
festiviteiten, verscholen achter een camera. Toekijkend naar hoe 
de rest plezier heeft. De commissie bestaat momenteel uit negen 
leden. Bij elke activiteit van Idun zijn er in ieder geval twee leden 
aanwezig om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Hiervoor 
gebruiken ze een camera van Idun. Ze zeggen zelf dat dit niet 
alleen een verplichting is, maar dat ze het daadwerkelijk vrijwil-
lig doen en ook echt leuk vinden. De mooie foto’s worden op de 
Idunsite gezet, zodat iedereen even kan terugkijken hoe leuk die 
activiteit ook al weer was. Wij van de Lifeline zijn ook erg blij 
met deze foto’s, de twee middelste pagina’s zijn altijd gevuld met 

PaparazCiefoto’s. Het is echter niet altijd zo makkelijk geweest 
om foto’s te krijgen van je activiteit. Een tijdje terug bestond de 
commissie nog maar uit twee leden, het waren donkere tijden. 
De commissie was zelfs bijna opgeheven. Gelukkig is dit aantal 
leden weer aangesterkt en is het nu weer een gezellige groep. 
Iedereen van Idun kan gelukkig weer genieten van de foto’s die 
ze maken. Wil je ook lid worden van deze exclusieve club? Geef 
je dan in september op!

Commisshier - PaparazCie
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H   w it W   rks
Door Jasper Stinenbosch en Aline Joustra

Zou het mogelijk zijn? Een soort Jurassic Park, 
maar dan echt? Misschien, al is een Jurassic park 
waarschijnlijk niet mogelijk, zou een Pleistocene 
park wel een ding kunnen worden. 
Een tijd terug was er door onderzoekers in Japan 
een muis gekloond, die al 16 jaar in de diepvries 

lag. Dit is natuurlijk niets vergeleken met de 4000 jaar 
sinds de laatste populatie mammoeten uitstierf, maar het 
is wel een beginnetje richting een heus Pleistocene Park.
Bij klonen denken sommigen aan hordes identiek men-
sen die uit een machine komen marcheren, maar dat is 
(helaas?) niet helemaal hoe het werkt. In werkelijkheid 
verwijst het woord naar een proces dat nucleaire transfer 
genoemd wordt. Kortgezegd (héééél kortgezegd) wordt 
hierbij DNA uit de cel van een donor dier (in dit geval de 
dode muis) gehaald en in een leeggehaalde eicel van een 
ander (levend) dier geplaatst. Vervolgens wordt de eicel 
in een surrogaatmoeder geplaatst, om daar de zwanger-
schap uit te zitten. Na de zwangerschap wordt er een ba-
byversie van het originele donordier geboren. 
Het verschil tussen een bevroren muis van 16 jaar oud en 
een bevroren mammoet van meer dan 4000 jaar oud is 
natuurlijk best groot, want is er wel genoeg onbeschadigd 
genetisch materiaal om een mammoet te klonen? Er zijn 
mensen die denken van wel. Sommige bevroren mam-
moeten zijn namelijk zo goed bewaard gebleven, dat in 
1951 mammoet geserveerd werd bij een diner van de Ex-
plorers Club. Dus als je het kan eten, waarom niet klonen?
(In werkelijkheid is het klonen van een dier dat al millen-
nia is uitgestorven best lastig, om niet te beginnen over de 
ethische discussies die er rondom klonen bestaan.)

Kun je een mammoet 
klonen??

!
Nu iedereen in het bezit is van AH moestuintjes 
ontstaat er bij een aantal mensen de vraag: Hoe 
kan ik mijn planten succesvol in de ruimte – in het 
ISS, of op Mars - laten groeien? Waarop ik in eer-
ste instantie zeg: Goede vraag, misschien voor de 
meeste lezers een beetje onbereikbaar, ik zal een 
korte uitleg geven. 
Op aarde is het moestuinen best eenvoudig. Volg de in-
structies op van het AH moestuintje en het moet wel 
goedkomen. In de ruimte zijn er een aantal zaken waar je 
rekening mee moet houden: zwaartekracht, licht, lucht, 
temperatuur, water en bemesting. In de ruimte zijn deze 
zaken een stuk complexer dan op aarde. Vanaf het begin 
van de ruimtemissies is men al bezig om in de ruimte 
groenten te kunnen oogsten. Na zeventig jaar onderzoek 
werd in 2015 de eerste groente, sla, door astronauten in 
de ruimte geoogst en opgegeten. Hiervan werd de helft 
terug naar aarde gestuurd voor verder onderzoek. Na al 
dit onderzoek weet men nog steeds niet helemaal hoe de 
buitenaardse moestuin onderhouden moet worden. Zo is 
er geen zwaartekracht om de wortels en stengels de goede 
richting te geven. Ook is het toedienen van water nog een 
punt van discussie. Water in de ruimte vormt druppels 
en is moeilijk alleen bij de plant te krijgen, zonder dat het 
gaat rondzweven in je ruimtestation. De planten krijgen 
rood en blauw licht toegediend, dit zijn de kleuren die een 
plant het meest energie-efficiënt opneemt. In de ruimte 
blijft het tot nu toe dus nog lastig.
Hiernaast heb je natuurlijk ook nog Mars. Groenten ver-
bouwen hier zal al een stuk eenvoudiger gaan. De grond 
op Mars schijnt erg geschikt te zijn, met een beetje extra 
kunstmest moet het al lukken volgens NASA. Maar dit 
wist je natuurlijk al van de film The Martian, waarin Matt 
Damon aardappelboer wordt op Mars nadat zijn beman-
ning hem heeft achtergelaten zonder eten..
Kort samengevat zou ik je in ieder geval aanbevelen om 
gewoon op aarde je moestuintjes te laten overleven, maar 
ga vooral de ruimte-uitdaging aan. Succes!

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

?Hoe groei ik succesvol 
planten in de ruimte?

!



Een man loopt over straat en ziet daar een enorme stoot lopen. 
De gevoelens beginnen op te spelen in zijn hoofd en hij begint 
gelijk te glimlachen. Liefde op het eerste gezicht heeft iedereen 
weleens meegemaakt, alleen soms is dit niet geheel wederzijds. 
Die compleet vreemde vrouw loopt verder en de man baalt dat 
hij niet datgene gezegd heeft om de vlam te doen overslaan. 
Waarschijnlijk twijfelde hij aan zichzelf, of vond hij het niet het 
juiste moment. Maar wat moet je nou eigenlijk tegen zo’n com-
pleet vreemde zeggen om de liefde binnen handbereik te krijgen?

In 1997 hebben psychologen een sociale test ontwikkeld met 36 
vragen die ervoor zorgen dat twee compleet vreemden gevoelens 
voor elkaar zouden ontwikkelen. Volgens de onderzoekers zorgen 
de vragen voor herhaaldelijke escalerende zelfonthulling. Dit 
houdt in dat je beetje bij beetje steeds meer over jezelf blootgeeft. 
Door deze privégevoelens en ervaringen te delen met de com-
pleet vreemde schijnt het zo te zijn dat er langzaam verbindende 
gevoelens opkomen bij elkaar wat kan leiden tot verliefdheid.

De vragen zijn opgedeeld in drie keer twaalf vragen. De eerste set 
vragen beginnen erg willekeurig en bouwen op tot meer serieuze 
onderdelen. Zo zijn de eerste vragen die gesteld worden in het 
kaliber van: ‘Zou je graag beroemd willen worden, en wat zou 
je dan zijn?’ Dit is op het eerste gezicht een onschuldige vraag, 
maar geeft na het beantwoorden ervan wel een klein beetje weg 
over hoe je over je toekomst denkt. Een andere vraag in deze set 
is, hoe je graag dood zou willen gaan. Ook weer een rare vraag 
voor een eerste afspraakje, maar blijkbaar toch niet erg genoeg 
om de liefde te stoppen. Volgens de onderzoekers zouden, na het 
einde van de eerste set vragen, de gevoelens al zover opgebouwd 
zijn dat de vreemde wel een tweede afspraakje met je zou willen.

De tweede set vragen gaat al wat dieper op persoonlijke dingen in, 
maar er zitten nog steeds erg willekeurige vragen bij. Zo luidt de 
eerste vraag, wat je graag zou willen zien wanneer je een kristallen 
bol voor je hebt die je de waarheid kan vertellen over jezelf, je 
leven, je toekomst of iets compleet anders. Door de opbouw van 
deze vraag, zal gelijk gepeild kunnen worden door de vraagsteller, 
hoever de vreemde in het proces zit van gevoelens opbouwen. Na 
verscheidene vragen eindigt deze set met een willekeurige vraag, 
hoe je je relatie met je moeder vindt. Door deze laatste vraag hou 
je de date open en schijnt het zo te zijn dat de vreemde nog wel 
een date met je wil hebben om de sociale test af te maken.

De laatste set vragen zijn vragen die diep over persoonlijke pro-
blemen en over relaties gaan. Maar, omdat er al zoveel gedeeld is 
bij de voorafgaande twee afspraken, is het makkelijker om luchtig 
over deze dingen te praten. Na het einde van de date schijnt de 
vreemde compleet verliefd te zijn op de ander.

Volgens de wetenschappers werkt de vragentest alleen wanneer 
de twee personen elkaar niet kennen, en de vreemde niet weet 
dat deze test zorgt voor gevoelens. Natuurlijk lijkt deze test te 
mooi om waar te zijn, daarom zou ik zeggen, probeer het zelf uit! 

Wil je de test zelf doen? Scan 
dan de QR-code en bekijk of het 
werkt. Heb je de test succesvol 

uitgevoerd of een hilarisch verhaal 
aan over gehouden, dan zijn wij 

benieuwd en kun je jouw ervaring 
delen via ons Lifeline Facebook 

account.

Onbereikbare liefde
Door Eric Sietsema

Hallo! Ik ben Suzan en ben in 2010 begonnen aan mijn bachelor 
biologie en stiekem ben ik een beetje een wereldreiziger als het 
aan komt op studeren. Nouja, wereldreiziger valt ook nog wel 
mee, maar ik houd wel van onze buurlanden. Voor mijn minor heb 
ik een half jaar in München gestudeerd. Doordat het collegejaar 
daar van oktober tot april loopt, liep ik wat studievertraging op. 
Maar door deze vertraging, kon ik uiteindelijk wel Biologie van 
Kanker en de Oncologie research volgen. Tijdens deze vakken 
hoorde ik van de kans om een eenjarige master Cancer Sciences 
te volgen in Glasgow. 

Doordat dit een volledige master is die los staat van Groningen, 
was dit zo veel sneller geregeld dan mijn Erasmus in München. 
Voor mijn Erasmus heb ik redelijk veel drama gehad met mijn 
vakken en huisvesting. Voor je Erasmus moet voor vertrek je vak-
kenlijst goedgekeurd worden in Groningen, maar aangekomen in 
München bleek meer dan de helft van mijn vakken niet gegeven 
te worden. Hierdoor moest ik vanuit München mijn hele pakket 
opnieuw goed gekeurd krijgen door de examencommissie. Ontzet-
tend veel drama! Om aangenomen te worden in Glasgow heb ik 
twee sollicitatiegesprekken gehad en daarna was alles klaar. Geen 
gezeur met een examencommissie die nog iets moest goedkeuren, 
ik kon gewoon beginnen. 

Omdat je in Glasgow gezien wordt als een buitenlandse student 
(duh), krijg je altijd een kamer in student halls. Omdat ik in Gro-
ningen al samenwoonde met Bart (Geerdink) op onze woonboot, 
had ik eigenlijk niet zo’n zin om weer terug te gaan naar een 

studentenkamertje van 12 vierkante meter. Nou is mijn kamer 
alsnog 12 vierkante meter, maar ik heb wel mijn eigen badkamertje 
en ben dus aardig verwend. Om de luie student te faciliteren rijdt 
er ook busje vanaf de student halls naar de universiteit zodat je 
geen 15 minuten hoeft te lopen. In dat opzicht is het hier ontzet-
tend goed geregeld. 

De main campus is prachtig! Het is echt zo’n typisch Britse uni-
versiteit en lijkt ontzettend veel op Hogwarts (zie foto). Helaas 
heb ik daar nooit colleges. Voor mijn colleges en onderzoek moet 
ik naar the Beatson Institute for Cancer Research, wat net 3 jaar 
oud is. Dus echt super mooi.
 
Verder is het qua studiedruk redelijk hetzelfde als in Nederland. 
In het weekend heb ik lekker de tijd om Schotland te zien en dat is 
ook als je hier niet studeert een aanrader! Ik was eerlijk gezegd een 
beetje sceptisch over Schotland en wilde er sowieso niet heen op 
vakantie, want vakantie is voor mij zon, zee  en strand. Maar wat 
is Schotland ontzettend mooi! Glasgow zelf is misschien niet de 
meest mooie stad, maar wel een ontzettende leuke stad. Er zijn heel 
veel kroegjes/concertzaaltjes en na Londen de beste winkelstad 
van de UK. Daarnaast zijn Sterling en Edinburgh echt prachtige 
steden en echte aanraders. Mijn nieuwe hobby is wandelen, want 
de natuur hier is schitterend. 

Mijn verhaal komt er eigenlijk op neer dat ik het iedereen kan 
aanraden om naar het buitenland te gaan, want het is een ervaring 
en je leert er veel van. 

Student Buitenland
Door Suzan Datema
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Review Vodka & Snoep

Gummibeertjes & Cola flesjes
De gummibeertjes en de cola flesjes hebben 
we een nacht in de vodka laten liggen, zodat 
het snoep de vodka op kon zuigen. Iedereen 
was het er eigenlijk wel mee eens dat het niet 
lekker is dat je eerst door een glibberige zachte 
buitenkant kauwt en dat dan de binnenkant 
nog hard is. Misschien wordt dat beter als je 
de gummibeertjes en cola flesjes langer in de 
vodka laat liggen. 

Alcohol en snoep, allebei natuurlijk erg lekker, maar ook als ze gecombineerd worden? Dat hebben wij voor 
jullie tot op de bodem uitgezocht, ad fundum. De review gaat deze keer over vodka en snoep. We hebben 
gummibeertjes en colaflesjes in vodka gelegd en het erin laten trekken. De Fruittella en Skittles hebben we 
laten oplossen in vodka. 

Cheap

Vodka
Fruittella

Fruittella opgelost in vodka smaakt best wel 
zoet, het had een beetje een romige struc-
tuur. Aline: ‘het ruikt en smaakt een beetje 
naar biggetjes gekruist met Danoontjes.’ 
Klinkt goed toch?

Vodka+ Jasper Jorrit Aline Jolien Lars Meiske Eric Angela Gem.

Groene Skittles 5 6,5 6 4,8 8,1 4 6 5 5,7

Gummibeertjes 6 6,5 7 5 6 3,5 7 7 6

Colaflesjes 7,5 7 5 5,5 6,9 6 8 5 6,4

Fruittella 8 7,5 7 6,8 7,6 6,5 8,5 7 7,4

Gele Skittles 7,5 7,8 7,5 7 8,3 8 9 8 7,9

Rode Skittles 8,5 8 7,5 8 8,5 7,5 10 8 8,3

Paarse Skittles 9 9 10 10 10 9,5 7 9 9,2

Skittles

Hier kunnen we kort over zijn: heel vies, ziet eruit als vergif en zo 
smaakt het ook. ‘Heksendrankje’, ‘smaakt naar zeep’ en ‘het lijkt ge-
maakt van kernafval’ zijn een aantal opmerkingen van het testpanel. 
Misschien een aanrader als je iemand wilt vergiftigen. Iedereen vond 
de kleur dan wel weer leuk. Alle skittle-vodka combinaties werden 
trouwens heel gekleurd.Groen

“Waar ruitenwisservloeistof 
naar ruikt, zo smaakt dit”

Geel

Vodka met gele Skittles ruikt een beetje naar de Italiaanse likeur Li-
moncello en smaakt naar Ricola (die gele keelsnoepjes), aldus Eric. Het 
heeft misschien wel een beetje een neppe, chemische citroensmaak. 

Rood

Volgens Jasper smaakte het erg goed en skittle-ig. De meeste van ons 
vonden de rode Skittles met vodka wel een goede combinatie, lekker 
zoet en een echte Skittle smaak. 

Paars

And last, but not least: vodka met paarse Skittles. Bijna iedereen was 
het erover eens dat dit de lekkerste combinatie Skittle met vodka is. Het 
werd omschreven als heerlijk en het had een beetje een cassis smaak. 
Kortom, iedereens favoriet. Er moet misschien wel even bij vermeld 
worden dat het de laatste shot is die we gingen proeven, misschien 
dat dat onze mening een beetje heeft beïnvloed.

“mijn leven heeft weer zin”

Door Angela Roelofs
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Autisme 
Een overgevoelig brein? Door Angela Roelofs

Onder autismespectrumstoornissen vallen verschil-
lende vormen van autisme, zoals Asperger, PDD-
NOS en klassiek autisme. Autisme kan komen door 
verschillende genetische factoren in combinatie met 
omgevingsinvloeden. Geen enkele autist is daarom 
precies hetzelfde en dat maakt onderzoek ernaar 
doen erg lastig. Er zijn echter een aantal kenmerken 
die alle autisten in meer of mindere mate gemeen 
hebben. Ze hebben moeite met sociale interacties 
en verbeelding. Mensen met autisme zijn daarnaast 
ook vaak overgevoelig voor prikkels van buitenaf. 
De onderliggende neurologische oorzaak hiervan 
wordt nog onderzocht maar er zijn al wel een aan-
tal onderzoeken die mogelijke oorzaken aandragen.

Eén van die mogelijke oorzaken kan zijn dat autis-
ten een tekort hebben aan het hormoon oxytocine 
of een defect hebben in de receptoren hiervoor. 
Autisten hebben lagere levels van oxytocine in het 
bloed. Onderzoekers van de universiteit in Yale on-
derzochten het effect van het toedienen van oxyto-
cine aan kinderen met autisme. De ene helft kreeg 
oxytocine toegediend, de andere helft een placebo. 
Vervolgens moesten de kinderen kijken naar fo-
to’s van auto’s en foto’s van mensen, ondertussen 
werd hun hersenactiviteit gemeten. De foto’s van 
mensen werden beschouwd als een sociale stimu-
lus, de foto’s van auto’s als een niet-sociale stimu-
lus. De kinderen die oxytocine toegediend had-
den gekregen vertoonden meer hersenactiviteit bij 
de sociale foto’s en minder hersenactiviteit bij de 
niet-sociale foto’s vergeleken met de placebogroep. 
Oxytocine bevorderde dus hersenactiviteit op so-
ciale stimuli en verminderde de hersenactiviteit 
op niet-sociale stimuli bij kinderen met autisme.

Een mogelijke oorzaak voor de overgevoeligheid van 
autisten voor prikkels van buitenaf werd gevonden 
door onderzoekers van de Columbia universiteit in 
New York. Zij onderzochten het hersenweefsel van 
kinderen die overleden waren tussen de 2 en 20 
jaar. De helft van deze kinderen had autisme. Als 
de hersenen van een baby zich ontwikkelen, neemt 
het aantal synap-
sen toe, dit gebeurt 
vooral in de cortex. 
In de kindertijd en 
pubertijd verdwijnt 
de helft van deze 
synapsen normaal 
gesproken weer. 
Dit zorgt ervoor dat 

verschillende hersengebie-
den specifieke functies kunnen ontwikkelen en niet 
overbelast worden met prikkels. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat dit fenomeen bij autisten veel min-
der sterk optreedt. Bij adolescenten met autisme 
was maar ongeveer zestien procent van de synap-
sen verdwenen. Autisten hebben dus veel meer sy-
napsen in hun cortex dan mensen zonder autisme, 
wat ervoor zorgt dat prikkels van buitenaf bij hun 
veel sterker binnenkomen dan bij anderen. Waar-
schijnlijk is dat de oorzaak van de overgevoelig-
heid voor prikkels waar veel autisten last van heb-
ben. De onderzoekers maakten gebruik van muizen 
om de onderliggende oorzaak van dit overschot 
aan synapsen bij autisten te achterhalen. Ze kwa-
men erachter dat bij ‘autistische’ muizen het eiwit 
mTOR in de neuronen overactief was. Dit onder-
drukte het weghalen van synapsen. In de hersenen 
van autistische mensen werd dit overactieve eiwit 
ook aangetroffen en dit zou dus mogelijk de oor-
zaak van het overschot aan synapsen kunnen zijn.

Er wordt vaak gezegd dat autisten minder empath-
isch vermogen hebben dan mensen zonder autisme. 
Ze zouden zich slechter kunnen inleven in een ander. 
Als verklaring wordt slechter functionerende spiegel-
neuronen gegeven. Spiegelneuronen zorgen ervoor 
dat je iemands gedrag kan imiteren, wat zou helpen 
bij het inleven in iemand anders. Spiegelneuronen 
zitten op verschillende plekken in onze hersenen 
en kunnen informatie doorgeven aan de insula. De 
insula stuurt vervolgens verschillende gebieden van 
de cortex aan, waardoor je je bewust wordt van deze 
prikkels en er een reactie kan volgen. Uit verschil-
lende onderzoeken blijkt echter dat autisten zowel 
bewust als onbewust op iemand kunnen reageren 
en gedrag kunnen imiteren. Autistische hersenen 
kiezen er in de praktijk vaker voor om dit niet te 
doen. Dit zou kunnen komen door hun overgevoe-
ligheid voor prikkels van buitenaf. De relatie tussen 
spiegelneuronen, empathisch vermogen en autisme 
kan dus niet zomaar gelegd worden en er is nog veel 
meer onderzoek nodig om autisme te doorgronden.

Regisseur:  Jennifer Yuh Nelson

Cast: Jack Black, Bryan Crantson, Dustin Hoffman, 
Angelina Jolie, Kate Hudson, Jackie Chen, Lucy 
Liu, J.K. Simmons.

Het verhaal van de drakenvechter ‘Po de panda’ heeft 
een nieuw hoofdstuk gekregen. Wanneer een boos-
aardige vijand ‘Yak’ oude kung fu-meesters  opzoekt  
om hun levenskracht te stelen, is Po uitverkoren om  
kung fu te gaan doceren. Terwijl de drakenvechter 
niet geheel blij is met zijn nieuwe status, duikt zijn 
vader op om Po de positieve kracht terug te geven. 
Blijkbaar zijn Panda’s geboren met de kracht om ‘chi’ 
te ontladen en is zijn vader de juiste persoon om dit 
de drakenvechter te leren. Alleen het verkrijgen van 
chi is niet zo makkelijk. Oude kung fu-meesters kun-
nen wel 10 jaar bezig zijn om deze kracht te leren! 
Het is noodzakelijk voor de wereld dat Po opnieuw 
leert om een panda te zijn, want alleen met behulp 
van chi kan de boosaardige Yak gestopt worden!

Door de goed uitkomende humor van Jack Black, 
die de stem inspreekt van Po, maakt de Kung Fu 
Panda reeks een genot van hilariteit en komische 
scenery. Naast de humor is de animatie erg gede-
tailleerd, waardoor een dromerige, utopische Aziati-
sche sfeer volledig nagebootst is. Vergelijkbare films 
waar deze sferen in terugkomen zijn de Disney ‘Mu-
lan’ reeks. Al moet ik eerlijk bekennen dat ze met de 
Kung Fu Panda-films steeds iets hierin verder gaan.  
Natuurlijk hoort in een animatiefilm, naast 
mooie beelden, ook een goed verhaal te zitten. 
KungFu Panda 3 doet ook hier niet aan onder. 

Een goede dosering van humor en serieuze drama 
komt allemaal terug. De film is anders dan andere 
animatie films. Op momenten dat je het niet ver-
wacht, drukt de regisseur er weer een plottwist in 
waardoor de film erg boeiend blijft om naar te kij-
ken. De verhoudingen tussen de personages zorgen 
ook voor de nodige spanning die dan weer afgewis-
seld wordt met een komische opmerking. Ook ver-
scheidene running gags, bijvoorbeeld van Po’s bio-
logische vader en de eend waar Po mee opgegroeid 
is die concurreren om de liefde van Po, houdt het zo 
fantastisch leuk om naar deze film te blijven kijken.

Naast dat wij ontzettend enthousiast zijn, moe-
ten er toch nog wat negatieve punten van deze 
film opgenoemd worden. Po wordt namelijk op 
het eind opeens enorm sterk, en kan opeens chi. 
Dit vinden wij dan wel weer jammer, want de 
film duurt ook maar anderhalf uur. Graag hadden 
wij gezien dat deze film nog wel een uur verder-
ging, waardoor het einde niet zo snel kwam. 
Om alles bij elkaar te nemen, kunnen wij conclude-
ren dat deze film zeker de moeite waar is om in de 
bioscoop te gaan kijken. Vanwege de mooie beel-
den, een sterk plot en gedoseerde hilarische hu-
mor verdiend deze film volgens ons een dikke 8,5!

Filmreview: Kung Fu Panda 3 Door Eric Sietsema

Kung Fu Panda 3

'... Een dikke 8,5!'
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De vorige iduzzel met het thema ‘dik’, is ge-
wonnen door Josien Janssen. Ze heeft het 
dikmaakpakket - een frituurpan - gewonnen!

Iduzzel onbereikbaar

Stuur je antwoord o.v.v. 

“Iduzzel onbereikbaar” 

voor 1 september 

naar redactie@idun.nl 

en maak kans op een 

prijzenpakket 

t.w.v. €20,-!

 

 

 

 

  a=e h=z + t g=d 

- t 
Hint: jarige 

+ n + t 

m=t -b 
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g=b - n 

+ 

-n 

+ 

meerdere v=m -op t=l 
. 

-r -k u=e p=v 

- 

+ d 

+ 

- e i=v –ej 

b=u k=h l=r 

+ 

? 

f=op 

Deze rebus bestaat uit een stellende zin en een vraagzin. Beantwoord ook de vraag.
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