
Lifeline 46 - jaargang 11 - nummer 2Lifeline 46 - jaargang 11 - nummer 2Lifeline 46 - jaargang 11 - nummer 2

Het Begin
LL46 geheel (DI 2351).indd   1 21-3-2017   13:21:28



4

7

8

9

12

17

20

23

23

6

10

11

14

15

16

18

19

22

Wetenschapsieuws

Bas en z’n beestjes

Student buitenland

Idunfoto’s

How it works

Filmreview

The be-gin-ning
review

Commisshier BaF

Ontstaan van 
homoseksualiteit

de jeugd van tegenwoordig

even voorstellen: Devi

een heerlijk begin van de dag

een enkel celletje

het begin van de perfecte mens

het begin van Een 
goede nachtrust

matrix lever

Inhoud

Rubrieken

Jolien heeft iets 
kleins gezien

Artikelen

Even praten met 
Maarten Linskens

2 GLV Idun

LL46 geheel (DI 2351).indd   2 21-3-2017   13:21:29



De Lifeline is het onafhankelijke tekstueel orgaan van de Groninger Levenswetenschappen Vereniging (GLV) Idun en komt eens per kwartaal uit. 

Oplage: 550
Druk: Door Drukkerij Almanakker te Oosterhout, januari 2017

Hoofdredactrice: Aline Joustra
De redactie: Lianne van de Belt • Delân Çağlar • Aline Joustra • Meiske Pieters • Jolien Rietkerk • Lars de Ridder • Angela Roelofs • Devi 
Seijkens • Eric Sietsema • Jasper Stinenbosch • Julia Vonk • Jorrit Waslander
Lay-out: Lianne van de Belt • Aline Joustra • Jolien Rietkerk • Lars de Ridder • Eric Sietsema • Jasper Stinenbosch
Eindredactie: Lars de Ridder • Angela Roelofs • Jasper Stinenbosch • Jorrit Waslander
Deze editie bevat bijdragen van: Bas van Boekholt • Fleur Ruijne
Niets uit deze uitgave mag  gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder schriftelijk toestemming van de redactie.Omdat 
de redactie voor het grootste gedeelte afhankelijk is van inbreng van derden kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteldvoor onjuiste 
informatie.De redactie en/of GLV Idun hoeft de zienswijze van geplaatste stukken niet te onderschrijven. Auteur dient  bij de redactie bekend 
te zijn.

Lidmaatschap GLV Idun: kijk op www.idun.nl

Lieve leden,

Veel plezier met het lezen van deze editie van de 
Lifeline!

Nu we aan het einde zijn, rest mij enkel nog om 
jullie veel plezier te wensen met het lezen van deze 
editie van de Lifeline. In herhaling vallen is niet 
iets wat ik graag doe, desalniettemin gebeurt het 
ook mij zo nu en dan. Dat heb ik overigens in mijn 
vorige voorwoord al gedaan. Ik had natuurlijk een 
heel verhaal kunnen fabriceren over de oerknal, of 
het begin van het leven op aarde. Ik dwaal helaas 
alweer af van het onderwerp waarmee ik begonnen 
was: het begin. Hedendaags gebruik van tipp-ex is 
koffievlekken op een witte muur maskeren. Tegen-
woordig gebruik je het niet meer voor correctie in 
teksten, daar hebben we immers de backspace/
deleteknop voor. Dit komt doordat die machines 
het prachtproduct tipp-ex in de wereld geholpen 
hebben. Ik ben echter wel blij dat er in het begin 
typemachines uitgevonden zijn. Ik denk dat ik 
daar niet helemaal het type voor ben. Vroeger met 
typemachines was dat een stuk ingewikkelder. Dat 
kan tegenwoordig gelukkig heel makkelijk met be-
hulp van computerprogramma’s zoals Word, Excel 
en Powerpoint. Pas later zet je de zinnen in andere 
volgorde in elkaar. Je begint uiteraard bij het be-
gin. Maar hoe begin je dan? Met het thema “Het 
begin” leek het mij leuk om deze juist niet bij het 
begin te beginnen, maar om bij het begin te eindi-
gen en bij het einde te beginnen. Het is me een eer 
en een waar genoegen om wederom een inleiding 
voor jullie te mogen schrijven.

Kusjes,

     Jorick Hiemstra
          Voorzitter der GLV Idun 2016-2017

Voorwoord
Lieve lezers,

Welkom lieve lezers in de tweede Lifeline van 
het academisch jaar! Dit is dus niet het begin van 
het jaar voor de Lifeline, maar wel voor de kalen-
der. 2017, 365 nieuwe dagen die zich weer kunnen 
vullen met allerlei teleurstellingen (David Bowie, 
Alan Rickman, Prince, George Michael en toen we 
dachten dat het wel klaar was, Carrie Fischer nog). 
Maar een nieuw jaar brengt ook nieuwe kans op 
goede dingen met zich mee (Star Wars episode VIII 
en.. euhh…misschien is Trump de ergste niet?).  
Wellicht hebben jullie goede voornemens gemaakt 
met Oud en Nieuw, of juist voorgenomen geen go-
ede voornemens te maken (een paradox, want ei-
genlijk heb je toch een voornemen gemaakt). Dan 
is er ook geen teleurstelling als kerst ineens weer 
voor de deur staat en je, oeps, niks van je goede 
voornemen lijstje hebt kunnen afstrepen. Onze 
commissie heeft in ieder geval weer hard gewerkt 
om een mooie nieuwe Lifeline te kunnen leveren in 
het begin van dit (mooie/verontrustende/drukke) 
jaar.

Met als thema “Begin” zullen er uiteraard veel 
artikelen zijn die zich bezighouden met het begin 
van allerlei dingen, evenals het begin van een gloed-
nieuwe rubriek van onze eigen Jolien Rietkerk! In 
haar nieuwe rubriek neemt Jolien jullie mee in de 
wereld van het microscopisch kleine leven.

Al met al wens ik jullie veel leesplezier en een 
heel goed 2017!

    Aline Joustra
        Voorzitter Lifelineredactie 2016-2017
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Spermidine, een herontdekt middel 
Spermidine, voor het eerst ontdekt als pH regulator in sperma, is een belangrijk onderdeel van het functioneren van het 

cellulair metabolisme. Hiernaast is het ook van belang voor het autofagieproces van de cel. Spermidine komt van nature voor 
in het lichaam en onze voeding. Eerder onderzoek had al aangetoond dat de hartfunctie van muizen kan worden verbeterd met 
behulp van spermidine. Door extra spermidine toe te voegen aan de voeding wordt het autofagieproces geïnduceed waardoor 
muizen een verbeterde hartfunctie krijgen en een langer leven hebben. De toepassing op mensen wordt momenteel onderzocht. 
Het is eenvoudig om spermidine aan mensen toe te dienen, aangezien spermidine dus al voorkomt in onze voeding. Het gaat dan 
alleen om het verhogen van de concentratie van spermidine. De prijzige en tijdrovende clinical trials kunnen hierdoor worden 
overgelslagen. Bij het eerste onderzoek blijkt het verhogen van spermidine in het bloed bij mensen te leiden tot een verbeterde 
hartfunctie. Er wordt momenteel verder onderzoek naar spermidine gedaan om hier een definitiever antwoord over te krijgen. 
Het is een interessant middel om eenvoudig mee te testen, hopelijk leidt het tot goede resultaten.

Corn porn: supersize maize, nice!
Na het bestuderen van een 5310 jaar oud maiskofje is 

gebleken dat mais ouder is dan gedacht. Er werd gedacht dat 
mais ongeveer 5000 jaar geleden werd gedomesticeerd in 
Mexico. Mais, ook wel bekend in de Nederlandse taal als maïs, 
behoort tot de grassen en stamt direct af van de teosinte, een 
grassoort uit de Tehuacanvallei in Mexico. Uit het genetisch 
onderzoek bleek dat alhoewel de 5000 jaar oude maiskolf 
niet zo zeer lijkt op de hedendaagse kolf qua uiterlijk, deze 
genetisch gezien hier wel sterk op lijkt. De oude kolf lijkt qua 
uiterlijk meer op de teosinte, maar genetisch gezien minder. 
Uit het onderzoek komt voort dat het domesticatieproces van 
mais eerder is gestart dan voorheen werd gedacht. De nieuwe 
schatting komt nu uit tussen de 10.000 en 6250 jaar geleden. 
De oude Amerikanen zijn dus eerder dan gedacht aan het do-
mesticeren begonnen. Het onderzoek is gepubliceerd in Cell.

WETENSCHAPS
NIEUWS

Groeiende telomeren in de relmuis
In de mens zitten telomeren als kapjes aan het einde 

van de chromosomen. Ze beschermen de chromosomen en 
worden korter wanneer een cel zich deelt. Op een gegeven 
moment zijn de telomeren zo kort dat een cel zich niet meer 
kan delen. De cel veroudert en sterft uiteindelijk. Dit proces is 
gecorreleerd met allerlei ouderdomsziektes. Echte, het korter 
worden van telomeren gebeurd niet in de relmuis.

Onderzoekers bestudeerden wilde relmuizen gedurende 
drie jaar, waarbij ze regelmatig het DNA van de dieren 
analyseerden. “We ontdekten dat de telomeren bij jongere 
dieren korter werden, maar de lengte ervan nam toe zodra de 
muizen zes jaar of ouder waren,” vertelt onderzoeker Franz 
Hoelzl. “Daar komt nog eens bij dat de snelheid waarmee 
telomeren langer werden, toenam naarmate de muizen ouder 
werden.” De langere telomeren resulteren echt in een langere 
levensduur. De relmuizen kunnen wel 13 jaar oud worden! Dit 
onderzoek kan wel eens implicaties hebben voor de veroude-
ring van mensen, een soort die met steeds korter wordende 
telomeren kampt en nog geen manier heeft gevonden om 
deze te verlengen.

Door Eric Sietsema & Jasper Stinenbosch
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Multitasken is echt een vrouwending
Eigenlijk weten wij mannen dit allang, maar wij willen het niet accepteren. Vrouwen kunnen beter multitasken dan man-

nen. Maar waar komt dit nu eindelijk door en zijn er bewijzen? Uit experimenten waar 140 vrijwilligers aan meededen blijkt 
dat de reactiesnelheid van vrouwen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar sneller is dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Uit 
MRI-scans is te zien dat vrouwen eff ectiever multitasken, aangezien de hersenen minder energie gebruiken. Bij mannen is er 
meer hersenactiviteit te zien op fMRI scans en lichten er dus meer hersengebieden op. “Het lijkt er op dat het voor vrouwen 
makkelijker is om verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren”, zegt onderzoeker Svetlana Kuptsova. “Vrouwen hoeven geen 
extra hersengebieden te mo- biliseren in tegenstelling tot mannen.” Hoewel de reactiesnelheid verschilt, is dit in het dagelijks 
leven amper merkbaar. Het is dus niet zo dat jouw vrouwelijke collega haar werk sneller af heeft dan een mannelijke collega. 
Wetenschappers hebben tot dusver nog geen oorzaak gevonden waarom multitasken bij mannen meer energie kost. Wellicht dat 
het te maken heeft met de oorspronkelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Mannen jaagden en ontwikkelden hierdoor 
een beter ruimtelijk inzicht, terwijl vrouwen zorg droegen voor de kinderen en goed moesten communiceren. Maar hard bewijs 
voor deze hypothese is nog niet gevonden.  

 Het onhandelbare haar syndroom
Heb je ook wel eens een bad hair day gehad? Wanneer dit af en toe voorkomt 
is er niets ergs aan de hand. Alleen als je lijdt aan een chronische bad hair day 
kan dit uit een genetische oorsprong komen. Vaak gaat het om mensen met 
lichtblond haar, die kampen met extreem droog en pluizig haar. Zelfs de beste 
kam ter wereld krijgt het haar niet plat. De symptomen zijn het ergst in de jeugd 
en zwakken later af. Het fenomeen is vrij zeldzaam, waardoor er weinig onder-
zoek naar is gedaan. “We denken echter dat veel meer mensen er aan lijden”, 
zegt professor Regina Betz van de universiteit van Bonn. Uit haar onderzoek 
blijkt dat één (of meerdere) van deze drie genen gemuteerd is: PADI3, TGM3 
en TCHH. Het zegt je mogelijk niets, maar deze genen zijn verantwoordelijk 
voor de vorm en structuur van het haar. “We kunnen nu genetisch vaststellen 
of iemand lijdt aan het onhandelbare haarsyndroom”, schrijft professor Regina 
Betz. Dat is goed nieuws, want mensen met haarafwijkingen hebben vaker 
gezondheidsproblemen, die soms pas op latere leeftijd naar voren komen. Dus 
heb je vaker last van een bad hair day en koop je je scheel aan kammen, dan 
is een genetische screening misschien wel de oplossing!
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Homoseksualiteit 
nature or nurture?

Homoseksualiteit. Waar vroeger men z’n best moest doen 
om zijn of haar verlangens te verbergen is het tegenwoordig een 
stuk makkelijker en meer geaccepteerd om jezelf te zijn.  Ho-
moseksuelen kunnen hand in hand op straat rondlopen en op 
steeds meer plaatsen zijn de kleurrijke “gaybrapaden” te vinden. 
Echter, er heeft na al die voortgang nog steeds geen ontwikkeling 
plaatsgevonden op het volgende gebied: hoe ontstaat homosek-
sualiteit precies? Is er een zogenaamde “gay gene”? Begint het 
bij je geboorte, of wordt het juist bepaald door je omgeving? 
Nature of nurture, niemand weet het zeker. Wel zijn er enkele 
theorieën hierover.

Eén theorie heeft te maken met de ontwikkeling van de 
hersenen tijdens de zwangerschap. Bij mannen en vrouwen is 
er namelijk een verschil in de ontwikkeling van de neuronen en 
dendrieten in de amygdala en hypothalamus. Deze spelen een 
belangrijke rol bij het gedrag en de emoties van de mens. Tijdens 
de foetale ontwikkeling vormen deze onderdelen zich anders bij 
aanwezigheid van testosteron, wat bij de foetale ontwikkeling van 
mannen in grotere mate voorkomt. Zo worden bepaalde delen in 
de amygdala en hypothalamus groter bij mannen dan bij vrou-
wen. Dit verschil in ontwikkeling lijkt te wijzen op de verschillen 
in de manier waarop mannen en vrouwen denken, maar ook in 
hun seksuele oriëntatie, agressie en cognitieve functies. Onder-
zoekers denken hierdoor dat homoseksualiteit (bij mannen) 
zou kunnen ontstaan doordat er in de embryonale ontwikkeling 
wel testosteron vrijkomt, maar niet in de foetale ontwikkeling. 

Doorslaggevend bewijs voor deze theorie is er echter nog niet. Fun 
fact: dit is wel in overeenstemming met onderzoek dat gedaan is 
naar mensen wiens wijsvinger langer zijn dan hun ringvinger. Dit 
wordt namelijk ook veroorzaakt door een tekort aan testosteron 
in de baarmoeder. Deze mensen zouden een grotere aanleg heb-
ben om homoseksueel te zijn (ik heb het net bij mezelf gecheckt, 
mijn wijsvinger is inderdaad langer).

Een andere theorie bekijkt het meer van de evolutionaire 
kant. Uiteraard levert homoseksualiteit voor diegenen zelf geen 
selectievoordelen, maar hoe zit dit met de familieleden van die-
gene? Een tweetal Italiaanse wetenschappers vroeg zich blijkbaar 
hetzelfde af, want in 2004 toonden zij aan dat vrouwen bij wie 
homoseksualiteit voorkomt in de mannelijke lijn van hun fami-
lie significant meer nakomelingen krijgen. Dit zou volgens hen 
duiden op de aanwezigheid van een gen dat een andere functie 
heeft voor beide geslachten. In heteroseksuele vrouwen zou dit 
gen hen een groter reproductief succes geven. 

Bewijs voor dit soort genen is er volgens andere onderzoe-
kers genoeg. Zij geloven daarom ook dat seksuele oriëntatie 
genetisch wordt beïnvloedt. Eigenlijk is het dan ook gek dat 
homoseksualiteit relatief veel voorkomt bij de mens, gezien het 
lage reproductieve succes. Ze denken daarom juist dat genen 
die aanleg geven voor homoseksualiteit bij hen leidt tot dat lage 
reproductieve succes, maar dat dit bij heteroseksuelen juist een 
reproductief voordeel levert. Dit zou kunnen verklaren waarom 
homoseksualiteit behouden blijft in de populatie, in plaats van 
te verdwijnen.

Alle theorieën hierboven wijzen erop dat homoseksualiteit 
genetisch bepaald is. Maar speelt je omgeving hier dan helemaal 
geen rol in? Uit onderzoek naar kinderen van hetero- en homo-
seksuele ouders lijkt dit niet zo te zijn. Het merendeel van de ho-
moseksuelen werden grootgebracht door heteroseksuele ouders, 
terwijl de (biologische) kinderen van homoseksuele ouders voor 
het grootste deel opgroeiden tot heteroseksuelen. Verder blijkt uit 
onderzoek dat dingen als slechte opvoeding of seksuele misbruik 
geen invloed hebben op de seksuele oriëntatie.

Hoewel de theorieën wijzen op een grotendeels genetische 
aanleg, wordt er over het algemeen door onderzoekers aangeno-
men dat seksuele oriëntatie bepaald wordt door biologische- en 
omgevingsfactoren. Zelf geloof ik ook dat er een genetische aanleg 
is, maar dat het afhankelijk is van de omgeving waarin je opgroeit 
of of wanneer je je hier ook aan toegeeft. 

Door Delân Çaglar

Door Bas van Boekholt

Bas en zijn beestjes
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Door Bas van Boekholt

In de vorige Lifeline had ik het over de kampioenen onder 
de vogels. De winnaars van het luchtruim en onverslaanbaar in 
de wolkenwereld. Deze keer ga ik het weer hebben over win-
naars. Niet boven de grond, maar onder het water. Deze beest-
jes worden gemiddeld 10 cm lang, maar jagen zelfs volwassen 
octopussen de stuipen op het lijf. Ze hebben meerdere records 
op hun naam staan en kunnen dingen zien die wij ons niet eens 
kunnen voorstellen, letterlijk! Ik heb het natuurlijk over de orde 
der bidsprinkhaankreeften.

De bidsprinkhaankreeften (Stomatopoda) worden in het 
Engels Mantis shrimp genoemd maar ze hebben ook wel bij-
namen als prawn killers of thumb splitters. Er zijn zo’n vier-
honderd verschillende soorten bekend en ze staan bekend als 
belangrijke predatoren in ondiepe mariene habitats. Ze leven 
het grootste deel van hun leven in holen in rotsformaties en ver-
laten hun nest alleen voor jagen of verhuizen. Net als bidsprink-
hanen waarnaar ze vernoemd zijn hebben de kreeften een soort 
van pootjes aan de voorkant 
van hun lichaam. Deze po-
tjes komen in twee vormen 
voor en verdelen de orde in 
tweeën, inclusief stoere bij-
namen. Je hebt de Spearers 
waarbij de pootjes scherp 
en met weerhaakjes zijn om 
prooien te spietsen en mee 
te sleuren. Het andere kamp 
heet de Smashers waarbij 
de pootjes een beetje op 
bowlingballen op een stokje 
lijken die gebruikt worden 
om slakkenhuisjes of andere 
prooien open te breken.

Vooral de Smashers zijn de moeite waard om naar te kijken. 
Om echt te begrijpen hoe vet dit is, gaan we het scenario van 
een smasher die een slak tegenkomt van begin tot eind afspelen. 
Eerst voelt de kreeft met zijn kleine voelpootjes wat hij precies 
voor zich heeft en legt hij zijn prooi precies klaar voor zijn knup-
pel. Dan komt de slag. Hij versnelt zijn poot met 102.000 m/
s2 of 10.400 g. Even ter vergelijking: Een frontale autobotsing 
is gemiddeld zo’n 100 g en de versnelling van een kogel uit een 
pistool 31.000 g. Daarmee is de bidsprinkhaankreeft record-
houder voor snelste versnelling van een dierlijk lichaamsdeel. 
Door deze versnelling van de poot ontstaan er achter zijn poot 
vacuümbellen. Op topsnelheid bereikt de knuppel 23 m/s wat 
gelijk is aan 82,8 km/u. Dan de impact: met een kracht van 1500 
Newton slaat de knuppel in op het slakkenhuis. Een halve mil-
liseconde later implodeert de vacuümbel achter de poot waarbij 
een zelfde kracht nog eens op het slakkenhuis wordt losgelaten. 
Hierbij komt ook nog energie in de vorm van licht en geluid vrij. 
Dit hele gebeuren speelt zich af in acht milliseconden. Ter il-
lustratie knipperen van onze ogen duurt ongeveer driehonderd 
milliseconden.

Naast dat dit beestje verschrikkelijk agressief is en dodelijke 
klappen kan uitdelen heeft het ook nog een vrij bijzondere kijk 
op deze wereld. Hij heeft namelijk een van de meest complexe 
ogen van het dierenrijk. Wij mensen hebben drie verschillende 
kegeltjes voor kleurperceptie. De bidsprinkhaankreeft heeft er 
maar liefst zestien. Hij kan daarmee zowel ultraviolet licht als 
lange golflengtes zien. Zijn beide ogen staan op stokjes die onaf-
hankelijk alle kanten uit kunnen kijken. Elk oog bestaat uit drie 
gebieden met elk een eigen pupil. Dit betekent dus dat hij al met 
een oog trinoculair kijkt, en dus diepte kan onderscheiden. Het 
middelste gedeelte van zijn oog kan zelfs verschillende vormen 
van gepolariseerd licht zien.

Deze stoere kreeft kan met een tik een aquarium openbre-
ken. Hij komt voor in alle kleuren van de regenboog, soms zelfs 
al die kleuren op een lichaam. Het moge duidelijk zijn: met zijn 
supersnelle reflexen en superieure zicht kan dit kreeftje zich ko-
ning onder water noemen en behoort ook hij in mijn lijstje van 
bijzondere beesten. 

Bas en zijn beestjes
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Fantastic Beasts
And Where To Find Them : Review

In 1926 brengt Newt Scamander (Eddie Redmayne), een 
Britse (magi-)zoöloog een koffer vol met magische beesten New 
York in. Per abuis raakt die koffer verwisseld met die van een 
dreuzel, Jacob Kowalski (Dan Fogler), waardoor een aantal van 
de beesten die erin opgesloten zaten, ontsnappen. De beesten 
hebben de vrije loop in New York en Newt en Jacob zullen 
moeten samenwerken om de magische dieren terug in hun koffer 
te stoppen, voordat zij al te veel schade toebrengen. De dieren 
blijven gelukkig vrij onopgemerkt door dreuzels, maar trekken 
wel de aandacht van Tina Goldstein (Katherine Waterston), een 
gedegradeerde medewerker van het Amerikaanse Ministerie 
van de Toverkunst. Zij verdenkt Newt’s illegaal geïmporteerde 
dieren ervan de aanrichters te zijn van een verontrustende 
explosie in New York. Samen met haar gedachtenlezende zus, 
Queenie (Alison Sudol), gaan Newt, Tina en Jacob op pad om 
de loslopende dieren te vinden. 

Het is een opluchting om eindelijk de magische wereld van 
Harry Potter vanuit een ander perspectief te zien, of liever: 
meerdere andere perspectieven. Enerzijds zijn we verlost van 
de muren van het inmiddels oude, vertrouwde Zweinstein en 
krijgen we een nieuw toneel: namelijk het New York van voor 
de Great Depression. Daarnaast zijn niet langer een stel tieners 
de focus van alle aandacht, maar zien we hoe een stel volwassen 
tovenaars omgaat met de problemen die de magische wereld met 
zich meebrengt. Voor iemand die de klassieke Potterfilms minder 
waardeerde, zijn die twee veranderingen heel erg welkom.

Het verhaal is wat gehaast, en er zijn aspecten die wat beter 
uitgediept hadden kunnen worden. De schurk van het verhaal 
bijvoorbeeld, die er lang over doet om zich te onthullen. Door de 
kleine hoeveelheid expositie gedurende de film, is die onthulling 

minder indrukwekkend dan het had kunnen zijn. Dit had 
verholpen kunnen worden door wat extra aandacht gedurende 
de film. Door een klassiek voorbeeld van vertellen in plaats van 
laten zien, moet het publiek maar geloven dat die schurk een 
verschrikking is. Sommige personages voelen wat oppervlakkig, 
maar dat is waarschijnlijk te wijten aan de snelheid waarmee het 
verhaal zich voortbeweegt. 

Waar de film wel volledig in slaagt, is het afschilderen van 
een steampunk-achtige magische wereld in New York, compleet 
met fantastische wezens en onheilspellende duistere krachten. 
De film zit visueel erg goed in elkaar en de wezens zijn erg mooi 
ontworpen. De dynamiek tussen Newt en Jacob is ook sterk. Geen 
moment voelt hun samenwerking te geforceerd en Jacob is als 
comic relief ook erg goed op zijn plaats.

De film voelt als een origin story, maar dat komt omdat het 
dat ook is. Fantastic Beasts and Where to Find Them is de eerste 
film in een reeks van vier, dus de hoofdrollen krijgen hun kans 
nog wel om zich uit te diepen. En met de bedenkster van de 
Potterverse, J.K. Rowling aan het roer, zullen de komende films 
hoogstwaarschijnlijk goed in de magische wereld 

De meeste diehard Potterfans zullen de film al gezien hebben 
(sommigen zelfs al drie keer). Maar voor diegenen die hem nog 
niet hebben gezien: Fantastic Beasts is een aanrader, ook voor 
mensen die niet zo’n fan zijn van de Harry Potter serie. Het is een 
mooi gemaakte fantasyfilm met leuke personages, goed geplaatste 
humor en daadwerkelijk fantastische wezens.

Regisseur: David Yates
Hoofdrollen: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Katherine waterston, alison sudol

Door Aline Joustra
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Student Buitenland
Door Fleur Ruijne

“Daaancing! With tears in my eeeyes..” 

-jazekers uw oude 80’s hitjes- zo verliet deze moleculair bio-
loge haar Idiomotor laiverds op zoek naar avontuur in Berlijn. 

 Want een avontuur, dat was (en is) het. Een klein meisje 
uit een kleine stad in de bus – hop -  naar hipstertown om een 
onderzoeksstage te doen naar de veelbelovende nieuwe antibio-
tica. Door mijn interesse in het ontwerpen van nieuwe antibiotica 
samen met het gevoel om eens te weten hoe het is om in een grote 
stad te wonen en in het tweede jaar van m’n master toch eens 
echt m’n vleugels uit te slaan, kwam ik door een gesprekje met 
professor Kuipers uit op het Biochemie lab aan de Technische 
Universität. Een simpele email aan het lab met de vraag of ze 
een voor een half jaar een gratis masterstudent wilden, werd 
natuurlijk snel met een “ja” beantwoord. Maarja, zelf zo’n stage 
regelen is zelf je een weg banen door de papieren rompslomp (en 
Duitsland = bureaucratiehemel) en Leider Erdnüssekäse geen 
Erasmusfeesten, geen ESN en zelf op zoek naar een kamer in het 
drama dat Wg-gesucht heet. Eind goed al goed, een kamer was 
uiteindelijk gefixt en zo tufte het busje naar Berlijn. 

 Al gauw stond ik te pipetteren tussen mijn (overwegend) 
Duitse collega’s. Dit keer echter zonder dansjes en zangsolo’s, nee 
hier was efficientie en structuur gewenst. Ook de lunch moest 
pünktlich gegeten worden en de schaarse gesprekken aan de 
lunchtafel werden in het Duits gevoerd, ook met andere niet-
Duitsers erbij. Toegegeven, op deze manier was een sterk welkom 
gevoel er niet en zo werd ik toch een beetje teleurgesteld in deze 
(cultuur)verschillen met onze buren. Toch scheen het zwakke 
lentezonnetje steeds sterker. Met de zon verruilde ik de stinkende 
underground voor de wind in m’n haren met afstanden vérder 
dan Beijum. Ook konden de onverwachts mooie massaspectrome-
trieresultaten een lach op mijn begeleidster’s serieuse gestresste 
gezicht toveren. Die vervolgens dit keer zonder knikkende knieën 
– of zo stelde ik het me voor – de geslaagde experimenten aan de 
almachtige professor achter het gouden bureau kon presenteren. 
Een hoge werkdruk en hiërarchie was dus sterk aanwezig, “Zeg 
maar Ad” en “morgen is ook wel goed” hoef je ook niet overal te 
verwachten. 

 Jeetjemina! Heisse Scheisse! Lange werkdagen, mas-
saal wintergedipte mensen, geen medelijdende medestudenten. 
Waarom ben je niet de eerste de beste keer met de wind mee terug 
naar Groningen gesjeesd? Ookal mis ik de grachten, de mensen, 
stadjers, studenten, Berlijn trekt interessante mensen uit de hele 
wereld en de internationale omgeving is heel stimulerend en 
uitdagend. Vooral in de zomer is er vanalles te doen, van karaoke 
in het park tot technodanspasjes bewonderen. Heb ik ook weer 
eens nieuws voor m’n zing en dans labrepertoir. Bovendien, met 
drie universiteiten is er vast wel een lab dat je aanspreekt. Maar 
opgepast! Betaalde banen zijn hier schaars, dus onthoud: 

Berlijn is als een Groningse student aan het eind van de 
maand, arm maar sexy.

Liebe Grüsse en veel succes,

Fleur Ruijne 
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e jeugd van tegenwoordig
Als student zijnde sta je dagelijks voor moeilijke keuzes. Eet 

ik vanavond een pizza of toch een gezonde maaltijdsalade? Ga 
ik vanavond bier drinken in de stad of wil ik morgen toch wel 
fi t zijn tijdens college? Je staat aan het begin van je volwassen 
leven en soms maak je verstandige keuzes, maar het zal ook vaak 
genoeg voorkomen dat je donderdagnacht om half vijf nog in de 
karaokebar staat te zingen. Wetenschappelijk gezien is dit gedrag 
wel te verklaren, als student zit je namelijk nog in je adolescentie. 
Het woord adolescentie stamt af van het Latijnse werkwoord 
adolescere wat opgroeien betekent. Het is de fase waarin je ver-
andert van kind naar volwassene en duurt van ongeveer 12 tot 
24 jaar. Tijdens de puberteit, van 12 tot 16 jaar, zie je de grootste 
lichamelijke veranderingen, maar de geestelijke ontwikkeling 
gaat nog door tot ongeveer 24 jaar.

Tijdens de adolescentie zijn er een aantal grote veranderingen 
te zien in het brein. Eén daarvan is het verschil in de hoeveelheid 
witte en grijze stof. Rond de leeftijd van zes jaar zijn de hersenen 
qua grootte al ongeveer uitgegroeid. In de vroege kindertijd wor-
den er heel veel nieuwe verbindingen tussen neuronen gevormd. 
Tijdens de adolescentie wordt er gesnoeid in deze verbindingen. 
Veel gebruikte verbindingen worden gemeyliniseerd, waardoor 
de impulsgeleiding sneller verloopt. De verbindingen die weinig 
gebruikt worden verdwijnen. De hersenen groeien qua omvang 
dus niet meer, maar ontwikkelen zich nog wel en worden als het 
ware effi  ciënter georganiseerd. Hierdoor neemt de hoeveelheid 
grijze stof af, terwijl de hoeveelheid witte stof juist toeneemt. 

Het reorganiseren van het brein verloopt niet even snel in 
verschillende hersengebieden en vroeger dacht men dat dit de 
oorzaak was van het emotionele en irrationele gedrag van jon-
geren. Gevaarlijk gedrag zoals teveel alcohol drinken en drugs 
gebruiken of risicovol gedrag in het verkeer komt veel vaker 
voor onder jongeren. Jongeren laten zich leiden door emoties 
en zouden de gevolgen die hun acties mogelijk kunnen hebben 
niet overzien. De temporale kwab, onder andere belangrijk voor 
het verwerken van emoties, is sneller uitontwikkeld dan de pre-
frontale cortex. De prefrontale cortex is belangrijk voor plannen, 
beslissingen nemen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. 

De prefrontale cortex ontwikkelt nog door tot het einde 
van de adolescentie en men dacht dat dit ervoor zorgde dat het 
gedrag van jongeren minder geremd en emotioneler is dan dat 
van volwassenen. Uit recent onderzoek van wetenschappers 
van de universiteit Leiden blijkt echter dat het niet zo simpel in 
elkaar zit. Jongeren zijn prima instaat om te bedenken wat de 
gevolgen kunnen zijn van hun acties, ze zijn alleen gevoeliger 
voor beloningen. Dat komt omdat de nucleus accumbens, het 
beloningscentrum van de hersenen, extra gevoelig is voor prikkels 
als je nog jong bent. Bij volwassenen wordt dit beloningscentrum 
meer in toom gehouden door de prefrontale cortex. Bij jongeren 
gebeurt dit nog veel minder waardoor de directe beloning van 
bijvoorbeeld het drinken van alcohol opweegt tegen de mogelijke 
risico’s op lange termijn. Ook de koppeling tussen de prefrontale 
cortex en de amygdala is nog niet volledig ontwikkeld tijdens de 
adolescentie. De amygdala koppelt zintuigelijke informatie aan 
emoties als angst of agressie. Bij het afwegen van risico’s in de 
prefrontale cortex worden bij volwassenen ook angstgevoelens 
meegerekend, bij jongeren gebeurt dit veel minder.

Dat de hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn 
is dus wel duidelijk. ‘De jeugd van tegenwoordig’ wordt soms 
misschien negatiever afgeschilderd door volwassenen dan nodig 
is. Er zitten namelijk ook veel voordelen aan het nog niet volledig 
ontwikkelde brein van jongeren. Doordat de koppeling van de 
prefrontale cortex en de amygdala nog niet volledig voltooid is 
durven jongeren meer risico’s te nemen. Ook wordt hun gedrag 
nog minder geremd door de prefrontale cortex. Dit zorgt ervoor 
dat jongeren ondernemender, fl exibeler en creatiever zijn dan 
volwassenen. Voel je de volgende keer dat je ’s nachts nog in de 
kroeg staat dus ook vooral niet schuldig, het ligt gewoon aan je 
nog ontwikkelende brein. 

Door Angela Roelofs
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e jeugd van tegenwoordig Even voorstellen
Een nieuw lid stelt zich voor!
Ik ben Devi Seijkens, 22 jaar oud en nieuw redactielid van de Lifeline! Inmiddels 

bezig aan mijn 5e jaar als student, met mijn Master in Biomedical Sciences. Oorspron-
kelijk kom ik uit het mooie Emmen, waar ik tot mijn negentiende bij mijn ouders 
heb gewoond. Naast de studie houd ik erg van sport. Ik honkbal zelf al meer dan 10 
jaar en ben fan van de Boston Red Sox. Bovendien ben ik fan van Ajax. Daarnaast 
speel ik gitaar en ben dol op rockmuziek. Ik ben een aantal jaren baarouder geweest 
bij Idun en heb vaak overwogen om ook écht actief te worden binnen Idun. Nu heb 
ik dan eindelijk de knoop doorgehakt. Op de middelbare school mocht ik al graag 
schrijfopdrachten doen en dit vind ik  nog steeds leuk, vandaar dat ik ging solliciteren 
bij de Lifeline. Mijn eerste stukje kunnen jullie al in dit nummer lezen. Ik wil vooral heel 
graag schrijven en mijn rol binnen de Lifeline zal dus ook veelal bestaan uit het schrijven 
van stukjes voor jullie. Hopelijk lezen jullie deze editie ook weer met veel plezier door.

Het begin volgens thomas aquinas
Het begin van het leven en van de wereld zoals we die ken-

nen zal de mens altijd bezighouden. Tegenwoordig speelt de 
wetenschap daar een grote rol in, maar voordat die empirische 
wetenschap ontwikkeld was, stond de tijd niet stil. Ook toen hield 
het mensen (fi losofen) bezig hoe de wereld gemaakt was, 
door wie en waarom.

Eén van die theorieën is bedacht door 
Thomas Aquinas, een Italiaanse fi losoof en 
priester, geboren in 1225 en overleden in 
1274. Hij geloofde, net zoals vele anderen, 
dat God de aarde had gecreëerd. Hoewel 
veel mensen dat toen geloofden, werd er 
maar weinig concreet bewijs geleverd, of in 
zekere zin een redenering gegeven waarom 
God zou bestaan.

Thomas Aquinas echter bedacht een serie bewijzen om op 
een logische manier het bestaan van God te bewijzen. Zo stelde 
hij als eerste, in de theorie van motion, dat elke beweging in de 
wereld een begin nodig heeft, net zoals de eerste dominosteen in 
een rij door een vinger omgegooid moet worden, zo moest ook 

de wereld aan het draaien gebracht worden. En niemand 
anders dan God had dat kunnen doen.

Thomas Aquinas had door deze bevindin-
gen en zijn boek, waarin nog meer theorieën 
staan over het begin van de aarde, Summa 
Theologica, zeker stof tot nadenken gegeven 
en daarmee ook een discussie aangezwengeld 
die vandaag de dag nog steeds woedt. Zijn rol 

in de moderne fi losofi e is daarom ook groot.

Het concept van de ‘Unmoved Mover’, de persoon of 
kracht genoemd die de aarde heeft laten spinnen, gaat 
veel verder terug dan Thomas Aquinas. Het begon al 
bij Aristoteles die de Unmoved Mover beschreef als 
‘perfectly perfect’, en ‘contemplating the perfect 
contemplation: itself contemplating’. Oftewel, deze 
Unmoved Mover krijgt en geeft feedback aan nie-
mand anders dan zichzelf.

The Unmoved mover

Door L.ars de Ridder
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The Unmoved mover

Door L.ars de Ridder
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Wie maakt het nou niet elke dag mee? Je wordt wakker met 
een dromerig hoofd. Stapt uit bed en loopt al zwalkend naar de 
keuken om het koffi  ezetapparaat aan te zetten. De dag beginnen 
met een kopje koffi  e, waarna vervolgens de nieuwste Donald 
Duck uit de brievenbus gehaald wordt en een bezoek aan de 
plaatselijke pot wordt gebracht. Mensen met dit ochtendritueel 
kunnen haast geen ochtendhumeur hebben. Maar wat nou als je 
niet kan genieten van dit zalige zooitje poep? 

Wanneer mensen lijden aan een chronische ontsteking aan 
de dikke darm, colitis ulcerosa, wordt in ernstige gevallen vaak 
de dikke darm geheel verwijderd. Meestal gebeurt dit wanneer 
de beschikbare medicatie niet aanslaat, of wanneer dikkedarm-
kanker ontstaat. Na verwijdering van de dikke darm, kregen de 
betreff ende patiënten vroeger een stoma. Tegenwoordig is ook 
een pouch, een inwendig reservoir, een optie om toch de poep 
kwijt te kunnen. Alleen wat is precies het verschil tussen een 
pouch en een stoma?

Een pouch is een inwendig reservoir gemaakt uit het laatste 
deel van de dunne darm. Dit deel wordt aangesloten op het 
laatste stukje endeldarm net boven de anus. De pouch bootst de 
functie van de endeldarm na, waardoor een stoma overbodig is. 
Er zijn verschillende soorten pouches. Meestal wordt er begon-
nen met een J-pouch. Alleen bestaat er ook een S-pouch en een 
W-pouch. De letters geven de vorm aan van de pouch (zie fi guur). 
Bij de J-pouch wordt het eind van de dunne darm één keer dub-
belgevouwen. Bij de S-pouch twee keer en bij de W-pouch drie 
keer. Onderaan het reservoir wordt een gat gemaakt dat wordt 
aangesloten op de anus. Zo kan de ontlasting via de normale weg 
naar buiten. Als de J-pouch in de loop van de tijd te klein blijkt 
te zijn, kan er eventueel nog uitgebreid worden naar een S of een 
W. Een stoma is een uitwendig poepzakje, wat veel patiënten 
onprettig vinden om bij zich te dragen.

Een voordeel van een pouch ten opzichte van een stoma 
is natuurlijk dat niemand ziet dat je een aandoening hebt. Je 
poept gewoon uit je anus in plaats van in een stoma waardoor 
je kwaliteit van leven toch wat vooruit gaat. Dit lijkt natuurlijk 
fantastisch! Maar toch lopen veel ouderen nog met een stoma. Dit 
komt doordat een voorwaarde om een pouch te krijgen is dat de 
kringspieren nog goed moeten werken. Ook mogen de patiënten 
niet de ziekte van Crohn hebben. Colitis ulcerosa zit alleen in de 
dikke darm, maar de ziekte van Crohn heeft eff ect op het gehele 
maagdarmstelsel. Hierdoor heeft een pouch geen nut omdat deze 
bij de ziekte van Crohn ook gaat ontsteken.

Pouchdragers hebben dunnere ontlasting dan normaal, om-
dat de dikke darm weg is. De functie van de dikke darm is dan 
ook om vocht uit de ontlasting te halen. Gelukkig gaat de pouch 
na enige tijd steeds meer functioneren als endeldarm, dat is het 
laatste stuk van de dikke darm. De pouch wordt dan wat ruimer 
en de ontlasting wordt wat beter ingedikt. Kort na de operatie 
moet een patiënt nog erg vaak naar het toilet, maar uiteindelijk 
nog maar vier tot zes keer op een dag. Dus gelukkig, zelfs met 
een aandoening als collitis ulcerosa is er nog hoop op een heerlijk 
begin van de dag. 

Door Eric Sietsema

Een heerlijk begin van de dag
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Door Devi Seijkens

Eén enkel celletje
beeld van de toekomst. Doordat iPSCs naar alle celtypes kunnen 
diff erentiëren, lijken ze een geweldig middel, maar deze eigen-
schap blijkt ook enigzins een vloek. Doordat ze namelijk naar 
allerlei types kunnen diff erentieren zijn ze vaak de oorzaak van 
een speciale soort tumor: een teratoom. Een teratoom is een 
tumor die allerlei verschillende celtypes bevat. Waarschijnlijk 
kent iedereen het beeld wel, een gezwel met bijvoorbeeld tanden 
en haar. Teratomen worden gezien als het grootste risico voor 
het gebruik van iPSCs in het behandelen van patiënten. Om dit 

probleem te omzeilen proberen wetenschappers de 
iPSCs in cel culturen alvast te laten diff erentiëren 

richting het gewenste celtype. Dit brengt ech-
ter ook weer een grotere kans op tumoren 

met zich mee, doordat deze ‘geforceerde’ 
diff erentiaties vaak extra DNA schade 

tot gevolg hebben.

Een voorbeeld van een grote 
doorbraak die door de iPSCs is be-
reikt is het regenereren van zenuw-
weefsel. Beschadigd zenuwweefsel 
van het centrale zenuwstelsel is 

niet of nauwelijks in staat zichzelf 
te herstellen en dit is de oorzaak voor 

vele neurologische aandoeningen. Dit 
wordt gezien als een enorm probleem 

in de neurologie. Recent onderzoek heeft 
echter uitgewezen dat via iPSCs verschillende 

soorten zenuwcellen kunnen worden ontwikkeld. 
Deze cellen hebben vervolgens ook weer de potentie om 

gebruikt te worden voor bijvoorbeeld transplantaties, maar bie-
den nu al een nieuw model voor onderzoekers om neurologische 
aandoeningen beter te onderzoeken.

Stamcelonderzoek biedt erg veel potentie voor de medische 
wereld. De hoop is dat we uiteindelijk in staat zullen zijn organen 
te vervangen met nieuwe organen, gemaakt uit stamcellen van 
patiënten zelf. Toch bijzonder, dat we het begin van ons leven 
onderzoeken om te voorkomen dat we aan ons eind komen.

Vraag een willekeurig gezicht in de stad of je van één enkele 
cel een heel mens zou kunnen maken, de meesten zullen zeggen 
dat dat niet kan. Wij mensen zijn zulke complexe organismen, 
met meer dan tweehonderd verschillende celtypes, het kan 
toch niet dat dat uit één enkele cel kan ontstaan? Maar, niks is 
minder waar. Wij waren ooit namelijk allemaal één enkele cel, 
een bevruchte eicel. Heel raar eigenlijk, dat wij allemaal ooit als 
eencelligen zijn begonnen en daaruit uiteindelijk allemaal een 
mens werden. Tien vingers, tien tenen, meestal een volle bos 
haar op ons hoofd. 

Dit proces wordt al jaren door weten-
schappers onderzocht. Als zo’n cel, een 
totipotente stamcel, een heel mens kan 
maken, dan kunnen stamcellen aller-
lei medische functies vervullen. Ze 
kunnen beschadigde of slecht func-
tionerende organen vervangen of 
helpen bij wondhelingsprocessen. 
Eerder werden stamcellen vooral 
geoogst uit ongeboren embryo’s. 
Maar in 2012 werd potentie van 
stamcellen op een andere manier 
erkend, door het nobelprijscomité. 
John Gordon en Shinya Yamanaka 
kregen de prijs voor fysiologie en ge-
neeskunde ‘voor de ontdekking dat vol-
wassen cellen geherprogrammeerd kunnen 
worden tot pluripotente stamcellen die alle cellen 
kunnen vormen in het menselijk lichaam’. 

Deze hergeprogrammeerde cellen, zogenoemde induced 
Pluripotent Stem Cells (iPSCs), bieden het perspectief waarin 
artsen cellen van patiënten kunnen oogsten, bijvoorbeeld uit 
het buikvet, en deze cellen kunnen herprogrammeren. De cellen 
kunnen dan delen en diff erentiëren om een nieuwe lever, nier 
of long te maken. Dit klinkt natuurlijk geweldig, stamcellen van 
embryo’s zijn niet langer nodig en patiënt eigen cellen zullen 
ook geen immuunreactie oproepen. Maar helaas is dit nog een 
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Met behulp van ‘genome editing’, het herschrijven van DNA, 
kan de mens zijn eigen evolutie ter hand nemen. Dit betekent dat 
er een wereld lonkt waarin niemand agressief is. Of dik, lelijk of 
dom. Mits deze eigenschappen allemaal genetisch bepaald zijn. 
Maar is dat wel de wereld die we in de toekomst willen zien?

De recente doorbraak van CRISPR-Cas9 heeft heel wat losge-
maakt de laatste maanden. CRISPR-Cas9, afkorting voor cluste-
red regularly interspaced short palindromic repeats –Cas9, kan 
DNA in levende organismen veranderen op het moment dat die 
organismen alleen nog maar bestaan uit een hoopje cellen. Wat 
heeft zo’n systeem daar eigenlijk voor nodig? CRISPR gebruikt 
‘guide RNA’ dat precies past bij het stukje DNA dat je wilt bewer-
ken. De sequentie wordt aan een cel toegevoegd samen met het 
eiwit Cas9, Cas9 treedt op als een soort schaar die het DNA knipt. 
Het DNA wordt geknipt precies daar waar je het stukje DNA wilt 
bewerken. Cas9 en het RNA, dat zojuist weggeknipt is, verlaten 
de cel en het ‘juiste’ DNA wordt hersteld. Dat herstellen gebeurt 
door de cel zelf. Zo’n genetische modificatie verandert niet alleen 
het bewerkte organisme maar ook zijn nakomelingen en is daar-
door structureel. De mens is dus in staat haar eigen bouwstenen 
te veranderen en de natuurlijke selectie, het mechanisme achter 
de evolutie, volledig te vervangen door kunstmatige selectie. 

Dankzij CRISPR-Cas9 kunnen genetici binnenkort het verve-
lende gen dat zorgt voor de ziekte van Huntington in een embryo 
uitschakelen. Dat is natuurlijk ontzettend voordelig. Maar wat 
ze binnenkort ook kunnen is van een bruin oog een groen oog 
maken. Misschien niet net zo voordelig als het aanpakken van 
een ziekte. Zaken die ook aangepakt kunnen worden en waar 
we vanaf willen zijn bijvoorbeeld gevoeligheid voor alcoholisme 
en gewelddadigheid. Dit zijn zaken die bepaald worden door 
meerdere genen en deels ook door invloeden vanuit de omgeving. 
Om dit uit het DNA te halen is dus een behoorlijke klus; wat nu 
nog niet is, kan nog komen. Maar je hebt beter maken en je hebt 
beter maken. Verbeteren van menselijke eigenschappen is iets 
anders dan ziekten genezen.

CRISPR-Cas9 is niet alleen beter, goedkoper en nauwkeuriger 
dan andere genetische manipulatietechnieken, maar in zekere zin 
ook ethischer. Zeker als je dit vergelijkt met embryoselectie. Want 
bij embryoselectie worden kwalijke stukjes DNA weg geselecteerd 
– embryo’s die zieke genen bevatten, gaan niet de baarmoeder 
in maar gewoon rechtstreeks naar de prullenbak. Tegenwoordig 
kunnen deze kwalijke stukjes DNA met CRISPR-Cas9 eenvoudig 
worden uitgeschakeld. 

Volgens de Nederlandse Embryowet uit 2001 is het verboden 
‘het genetisch materiaal van de kern van menselijke kiembaancel-
len waarmee een zwangerschap tot stand zal worden gebracht, 
opzettelijk te wijzigen.’ Maar in Zweden, China en het Verenigd 
Koninkrijk wordt al geëxperimenteerd met CRISPR-Cas9 op 
menselijke embryo’s, alleen deze onderzoeken mogen niet leiden 
tot zwangerschappen. Deze nieuwe technieken trekken zich van 
grenzen weinig aan. Mensen die een designerbaby willen zullen 
hem krijgen ook. Wanneer we die horde over zijn is het nog maar 
de vraag waar de grens wordt getrokken en wanneer die wordt 
overgeschreden door weer nieuwere technieken.

Het komt erop neer dat we met genome editing niet voorzich-
tig genoeg kunnen zijn. De evolutie waarin het menselijk DNA 
is ontstaan, is een trial-error proces van honderden miljoenen 
jaren. We hebben nauwelijks een idee van de complexiteit daar-
van. Evolutie is niet mogelijk zonder imperfecties. De imperfectie 
impliceert dat je mogelijkheden hebt om je aan te passen. Op het 
moment dat je gaat ingrijpen in de evolutie op zodanige wijze 
dat alles perfect is, en je dus feitelijk geen adaptatievermogen 
meer hebt, haal je misschien wel de motor van de evolutie weg.

Door Julia Vonk

Het Begin van de Perfecte Mens
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Door Jorrit Waslander

HOE ONTSTAAT MULTIPLE SCLEROSIS?

Multiple sclerosis (MS) is progressieve ziekte waarbij myelineschedes rond de axonen in het centrale zenuwstelsel (CZS) 
worden afgebroken. Waarschijnlijk ontstaan er door een auto-immuunreactie tegen myeline kleine ontstekingen in het CZS 
rond myelineschedes. Deze ontstekingen zorgen ervoor dat het myeline wordt afgebroken en er gebieden ontstaan met onher-
stelbare schade (plaques). Als een axon bijna compleet gestript is van zijn myeline, sterft het neuron zelfs af. Maar waarom 
beslist het lichaam opeens om de myeline in het CZS aan te vallen? Het juiste antwoord op deze vraag staat nog niet vast, maar 
er zijn twee grote kandidaten.

Ten eerste is er de ‘inside-out’ hypothese. Deze hypothese stelt dat MS ontstaat uit schade in het CZS. Een stukje myeline 
is beschadigd en wordt herkend door een immuuncel. Deze immuuncel brengt een ontstekingsreactie op gang, specifi ek ge-
richt op myeline van het CZS. Deze ontstekingsreactie kan het hele ziekteproces van MS starten, waarbij uiteindelijk axonen 
demyeliniseren. Zo zou dus de auto-immuunreactie tegen myeline kunnen ontstaan. Deze hypothese past in het progressieve, 
neurodegeneratieve karakter van MS.

Een andere hypothese is de ‘outside-in’ hypothese. Hierbij wordt aangenomen dat er ergens buiten het CZS een eiwit is dat 
heel erg lijkt op myeline, een soort moleculaire mimicry (na-apen). Dit eiwit kan worden herkend door het immuunsysteem 
als vijandig, waarna het wordt opgeruimd. Helaas denken deze geactiveerde immuuncellen nu ook dat myeline een vijandig 
eiwit is, waardoor ze myeline nu ook gaan aanvallen. Deze hypothese stelt dus een auto-immuunreactie op een omgevingseiwit 
voor als oorzaak. Een mogelijke rol voor het westerse dieet (waarbij veel rood vlees wordt gegeten) is hiervoor geopperd. Na de 
tweede wereldoorlog steeg de incidentie van MS in Japan sterk, dit viel samen met het invoeren van het westerse ‘hamburger’ 
dieet. Toch is één specifi ek myeline-imiterend eiwit nog niet gevonden.

Er is nog geen consensus welke hypothese de juiste is voor het ontstaan voor MS. Beide hypotheses passen goed in het 
verloop van MS. Echter of de trigger van MS van binnen (inside-out) of buiten (outside-in) het CZS komt, is en blijft de heilige 
graal van MS onderzoek.

HOE ONTSTAAT HET GELUID VAN EEN SCHEET?
Je doet het liever niet op een date of tijdens een sollicitatiegesprek. Maar als je eindelijk weer de omgeving voor jezelf hebt, 

kun je los. Onder het motto: ‘Harde die klinken, en zachte die stinken.’ Iedereen heeft wel eens een scheetje gelaten, of zoals 
de medici het noemen ‘fl atuleren’. Sommige mensen hebben hier vaker last van (vooral mensen van het mannelijk geslacht). 
Er zijn zelfs mensen die winden laten als beroep. Petomanen zijn entertainers in de kunst van het winden. Anderen hebben 
gewoonweg een opgeblazen gevoel van de bruine bonensoep van gisteravond. 

Waar komt dat gas allemaal vandaan? We slikken regelmatig een beetje lucht 
in en daarnaast produceren bacteriën in onze darmen allerlei soorten gas, en dat 
moet er natuurlijk een keer uit. Deze kunnen stinken door methaan en zwavel-
verbindingen die je als gas uit je lichaam perst. Toch stinkt het overgrote deel van 
je windje niet, dit bestaat namelijk uit geurloos stikstof, zuurstof, waterstof en 
koolstofdioxide. 

Maar dat karakteristieke geluid, waar komt dat toch zo vandaan? Het gas dat 
het lichaam verlaat wordt er onder druk uitgeperst. Doordat het gas een degelijke 
snelheid van 11km/h bereikt, gaat je anusopening (met name je kringspier) trillen, 
wat uiteindelijk zorgt voor het geluid van een scheet. Uiteraard is het geluid van 
verschillende scheten nooit gelijk, elke bestaat uit een net iets andere gassamen-
stelling. Ook is de kringspier niet altijd even aangespannen, een losse kringspier 
kan meer resoneren en daarbij een hardere scheet produceren. Dus als je de 
volgende keer een scheetje hoort, weet je dat je eigenlijk luistert naar het trillen 
van iemands anus.

Heb je zelf nog een leuke vraag? Stuur hem naar redactie@idun.nl!
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actief) het VLPA gebied. Echter wordt het noradrenerge systeem 
geremd door adenosine, waardoor de rem op het VLPA juist 
wordt opgeheven. De concentratie adenosine is ’s avonds het 
hoogst. Het VLPA wordt dan gestimuleerd waardoor je ’s avonds 
in slaap kunt vallen. 

Om goed in slaap te vallen, is het dus handig om de hoeveel-
heid melatonine en adenosine in je lichaam te verhogen.  Dat kan 
door het eten van bepaalde voedingsmiddelen, zoals bananen. 
Bananen bevatten tryptofaan en serotonine, stoff en die nodig 
zijn om melatonine te produceren. Een glas melk met havermout 
is daarnaast ook gunstig. Melk bevat namelijk tryptofaan en in 
havermout zit melatonine. Ook zou je voor een glas kamillethee 
kunnen gaan, want deze theesoort bevat adenosine. Een kop kof-
fi e kun je beter laten staan. Koffi  e bevat namelijk veel caff eïne, 
wat een remmend eff ect heeft op adenosine.

 Naast voeding kan ook de kleur van licht een invloed heb-
ben op slaap. Zo is het beter om geen blauw licht vlak voor het 
slapen te zien. Licht met een golfl engte rond de 460 tot 480 nm 
(blauw licht) remt melatonine,Door het blauwe licht van je laptop 
of computer kun je deze apparaten voor bedtijd daarom beter 
vermijden. Een golfl engte groter dan 530 nm heeft echter geen 
invloed meer op het stofje. 

Kortom, het begin van een goede nachtrust heb je deels zelf 
in handen. Voor alle nachtbrakers: Met deze tips val je straks of 
vanavond vast en zeker snel in slaap. Slaap lekker alvast!

 

Om de dag fris te beginnen is een goede nachtrust erg be-
langrijk. Een goede nachtrust begint met snel en makkelijk in 
slaap vallen. Hiervoor is het handig om je al een beetje slaperig te 
voelen. Nog even tien kilometer hardlopen voor bedtijd is daarom 
niet zo slim en werkt averechts. Adrenaline vliegt door je lijf, wat 
natuurlijk niet erg een slaapverwekkend eff ect heeft. Wat is wel 
rustgevend? Bepaalde omgevingsinvloeden, zoals een donkere 
kamer, kunnen ervoor zorgen dat je sneller in slaap valt. Daar-
naast is het eten van bepaald voedsel, zoals bananen, ook slaap-
bevorderend. Dit alles heeft te maken met een belangrijk stofje 
wat een grote rol speelt bij een goede nachtrust: melatonine.

Melatonine is een hormoon dat geproduceerd wordt in de 
epifyse (pijnappelklier).Het reguleert het dag-nacht ritme. Over-
dag wordt de productie geremd, terwijl vlak voor het slapen gaan 
juist veel wordt geproduceerd. Het hormoon is belangrijk voor 
het rustig maken van je lichaam. Onder 
invloed van licht en het noradrenerge 
systeem vindt melatoninesecretie plaats 
in de hersenen. Als het donker wordt, 
verhoogt noradrenaline de cyclisch AMP 
(cAMP) concentratie in de cel, wat een 
aantal processen in gang zet waarbij 
serotonine een rol speelt. Serotonine 
wordt gevormd uit tryptofaan Vervolgens 
ontstaat uit een aantal verschillende 
reacties melatonine. Bij (dag)licht stopt 
de stimulatie van melatonine en wordt 
de stof gelijk vernietigd. 

Melatonine werkt via de G-eiwit 
gekoppelde MT1 of MT2 receptor. Deze 
receptoren zijn aanwezig in de supra-
chiasmatische nucleus (SCN). De SCN is 
een klein gbied in het brein in de hypo-
thalamus. Het blijkt dat melatonine via 
deze receptoren cAMP en cGMP remt. 
CAMP zorgt voor een actiever brein. Tijdens slaap heeft je brein 
rust nodig, waardoor het stofje dus logischerwijs wordt geremd. 

Het noradrenerge systeem kan ook via het VLPA (ventrola-
terale preoptisch gebied) zorgen voor slaapinductie. Het VLPA 
bestaat uit een groep GABA neuronen die remmend werken en 
daarmee slaap promoten. Hoe wordt dit gebied gestimuleerd? 
Normaal gesproken remt het noradrenerge systeem (overdag 

Door Lianne van de Belt

vanavond vast en zeker snel in slaap. Slaap lekker alvast!

actief) het VLPA gebied. Echter wordt het noradrenerge systeem 
geremd door adenosine, waardoor de rem op het VLPA juist 
wordt opgeheven. De concentratie adenosine is ’s avonds het 
hoogst. Het VLPA wordt dan gestimuleerd waardoor je ’s avonds 
in slaap kunt vallen. 

Om goed in slaap te vallen, is het dus handig om de hoeveel-
heid melatonine en adenosine in je lichaam te verhogen.  Dat kan 
door het eten van bepaalde voedingsmiddelen, zoals bananen. 
Bananen bevatten tryptofaan en serotonine, stoff en die nodig 
zijn om melatonine te produceren. Een glas melk met havermout 
is daarnaast ook gunstig. Melk bevat namelijk tryptofaan en in 
havermout zit melatonine. Ook zou je voor een glas kamillethee 
kunnen gaan, want deze theesoort bevat adenosine. Een kop kof-
fi e kun je beter laten staan. Koffi  e bevat namelijk veel caff eïne, 
wat een remmend eff ect heeft op adenosine.

Om de dag fris te beginnen is een goede nachtrust erg be-
langrijk. Een goede nachtrust begint met snel en makkelijk in 
slaap vallen. Hiervoor is het handig om je al een beetje slaperig te 
voelen. Nog even tien kilometer hardlopen voor bedtijd is daarom 
niet zo slim en werkt averechts. Adrenaline vliegt door je lijf, wat 
natuurlijk niet erg een slaapverwekkend eff ect heeft. Wat is wel 
rustgevend? Bepaalde omgevingsinvloeden, zoals een donkere 
kamer, kunnen ervoor zorgen dat je sneller in slaap valt. Daar-
naast is het eten van bepaald voedsel, zoals bananen, ook slaap-
bevorderend. Dit alles heeft te maken met een belangrijk stofje 
wat een grote rol speelt bij een goede nachtrust: melatonine.

Melatonine is een hormoon dat geproduceerd wordt in de 
epifyse (pijnappelklier).Het reguleert het dag-nacht ritme. Over-
dag wordt de productie geremd, terwijl vlak voor het slapen gaan 
juist veel wordt geproduceerd. Het hormoon is belangrijk voor 
het rustig maken van je lichaam. Onder 

Door Lianne van de Belt

het rustig maken van je lichaam. Onder 

Het Begin van een Goede Nachtrust
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Een nieuw begin voor een lever. De afgelopen jaren zijn er 
belangrijke ontwikkelingen geweest voor leverpatiënten. Van 
deze patiënten zijn er in Nederland zo’n dertig tot veertig per 
jaar die wachten op een lever. Alleen door het grote tekort aan 
transplantatielevers overlijdt een vijfde van de mensen die op 
de wachtlijst staan al voordat zij een orgaan konden krijgen. 
Het probleem van deze patiënten wordt ook steeds groter. Eer-
der kwamen donororganen vaak van jonge verkeersslachtoff ers 
die hersendood waren. Maar nu zijn donorlevers steeds vaker 
van oudere mensen die overlijden doordat hun hart stopt. De 
organen zijn hierdoor van slechtere kwaliteit, wat voor donatie 
natuurlijk niet voordelig is. Maar de levertransplantatiechirurg 
Jan IJzermans van het Erasmus MC in Rotterdam lijkt een mo-
gelijke oplossing te hebben.

In de nabije toekomst draait het nog om levers opknap-
pen. Hierbij worden mogelijke donorlevers aan de beademing 

gezet, met een ap-
paraat waarin het 
orgaan koud blijft 
en er zuurstofrijke 
vloeistof doorheen 
stroomt. Dit proces 
gebeurt met levers 
die niet goed genoeg 
zijn voor transplan-
tatie. Maar er zijn 
wel wat minpunten, 

de tijd om de schade te herstellen is namelijk beperkt. De lever 
kan maar een paar uur in dit apparaat blijven, omdat er anders 
doorstroomproblemen komen. Het verschil met een lever in de 
buikholte is dat deze continue een soort massage krijgt, door het 
middenrif die door ademen en beweging op en neer gaat. Er wordt 
gekeken door de ingenieurs van de TU Delft of het apparaat dit 
kan nabootsen tijdens de vochttoediening. Als dit lukt zou dat 
betekenen dat de levers misschien wel dagen goed gehouden 
kunnen worden, waardoor het tekort aan levers al veel minder 
kan worden. Maar dan zijn we er nog niet.

Een levertransplantatie brengt namelijk wel iets meer compli-
caties met zich mee dan andere orgaantransplantaties. Natuurlijk 
is het bij elke transplantatie belangrijk dat de weefselkenmerken 
van de donor en ontvanger matchen, om afstoting te voorkomen. 
Maar omdat de lever een essentieel orgaan is, kan het meer com-
plicaties veroorzaken bij een vervanging ervan. Daarom wordt 

er aan een alternatief 
gewerkt dat nog in zijn 
experimentele fase is. 
Namelijk het maken 
van lege levers. 

Op “losse” mense-
lijke levers wordt een 
siliconenslang aan de 
poortader bevestigd 
waardoor een sterke zeepoplossing de lever in stroomt. Uit een 
andere slang loopt het vloeistof weer uit de lever. Hierdoor wor-
den alle cellen uit het orgaan gehaald en hou je een “lege” lever 
over, alleen collageen en elastine zijn nog aanwezig. Vervolgens 
wordt deze matrix dan weer opgevuld met levercellen. Deze 
cellen kunnen van de patiënt zelf afkomstig zijn, waardoor er 
geen sprake zou zijn van afstoting. En omdat alle bloedvaten en 
galgangen nog aanwezig zijn werkt de lever prima. Althans, voor 
nu alleen nog in een slanke supergezonde ratten. De stap naar de 
zieke patiënten die de levers nodig hebben is nog groot.

Het liefst zou je dus levers maken met cellen van de patiënt 
zelf. Hiervoor moet je levercellen kweken. Maar als je gewone 
levercellen gaat kweken groeien ze niet meer, ze delen niet en de 
leverfunctie neemt af. Stamcellen daarentegen zijn veel handiger, 
deze blijven goed en één stamcel kan wel een miljoen levercellen 
opleveren. Bij de techniek die gebruikt wordt, halen ze eerst een 
leverstamcel uit de patiënt. Vervolgens wordt daaruit meer lever-
cellen gekweekt. Dit is alleen niet in één nachtje klaar, er wordt 
gedacht dat het kweken van een leverlob 4 tot 6 weken duurt. Toch 
is dit bruikbaar, bijvoorbeeld voor patiënten met levercirrose.

Tot slot nog iets futuristisch, wat misschien dichterbij is dan 
we denken. Namelijk het kweken van mensenlevers in biggetjes. 
Hoe ze dit willen doen gaat als volgt: de genen die belangrijk zijn 
voor het vormen van een lever worden uitgeschakeld in een em-
bryo. Maar er worden menselijke stamcellen toegevoegd en die 
zullen het gat waar eigenlijk een varkenslever zou moeten zitten 
opvullen. Het embryo wordt dan teruggezet in de draagmoeder 
en je krijgt een biggetje met een mensenlever.  

Er zijn dus verschillende ontwikkelingen op het gebied van 
levertransplantaties. Van het oppeppen van levers tot mensenle-
vers kweken in biggetjes. Zo zie je maar weer dat onderzoek echt 
oplossingen, voor in dit geval leverpatiënten, oplevert. 

Matrix Lever
Door Meiske Pieters

Matrix LeverMatrix LeverMatrix LeverMatrix Lever
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Sinds die tijd wordt het product wereldwijd veelvuldig ge-
dronken, vooral in gemixte vorm met een andere drank. Een 
handgreep uit de lange lijst met bestaande combinaties is ‘Gin and 
Tonic’, Gin Fizz, Martini, Moon River, Vesper en The Last Word.

Ook wij, van de commissie, hebben ons verdiept in de veelzij-
digheid die gin met zich meebrengt. De hoeveelheid combinaties 
lijkt eindeloos en daarmee opent er zich een nieuwe wereld. En 
hoewel de meeste combinaties, zoals de ‘Singapore Sling’, een 
waslijst aan ingrediënten omvat, zijn er ook makkelijke com-
binaties te maken, die niet alleen goedkoop zijn, maar hopelijk 
ook lekker.

In deze review hebben we een vijftal combinaties gemaakt 
en deze voor jullie getest. De beoordelingen zijn te vinden op 
de volgende pagina. Hieronder staat nog beschreven in welke 
verhoudingen de dranken bij elkaar gevoegd moeten worden.

The Be-Gin-ning
Review

Al in de middeleeuwen werd er gesleuteld aan gin. Zijn rijke 
geschiedenis begint in 1650, toen professor Franciscus de le 
Boë Sylvius (Nederlands medicus) een destillaat maakte wat hij 
aanvankelijk genova noemde, en wat door de bevolking later 
omgedoopt werd tot jenever. Deze jenever is in Engeland door-
ontwikkeld en heeft daar zichzelf gemaakt tot een typisch Brits 
product, genaamd gin.

Hoe uiteindelijk de jenever in Engeland kwam was door Wil-
lem van Oranje, die de jenever meenam uit Nederland. Destijds 
heerste hij met zijn vrouw Mary II of England over een rijk dat 
onder andere Engeland, Schotland, Ierland en een groot gedeelte 
van Nederland omvatte. Hij introduceerde de jenever bij de 
Engelsen, die er in de loop der tijd hun eigen draai aan hebben 
gegeven door de bessen te gebruiken van de Juniper (of jenever-
bes; Juniperus communis), wat de karakteristieke smaak geeft.

Door Lars de Ridder

Receptenlijst

- Gentleman: 20% Gin + 80% Cassis

- Gin Tonic: 25% Gin + 75% Tonic

- Gin bitter lemon: 25% Gin + 75% 7UP

- Gin ‘n juice: 25% Gin + 75% sinaasappelsap (o
f grapefruit)

- Gin sour: Gin + Citroensap + Suiker (dosering verschilt p
er persoon)

‘‘Lekker, zoals zeemannen dat vroeger dronken’’
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De winnaar is gin-tonic met een dikke 7,9! Op ruim een punt 
achterstand eindigt de sinaasappelsapgin op de tweede plaats met 
een 6,8. De rest van de cijfers liggen ook in die regionen, met een 
kleine uitschieter naar beneden: de 5,7 van de cassis, die door de 
jury als minst lekkere combinatie werd beschouwd.

Gin Tonic Sinaas-
appelsap 7UP Sour Cassis

Angela 7,5 6,5 6 8 5,5

Jasper 10 6 5,5 5,5 4,5

Devi 8,5 8 6,3 9 5

Lars 9 8 6,8 5 4

Jolien 6 6 7 4 8

Meiske & Julia 6,5 6,3 7,5 5,8 7

Gemiddeld: 7,9 6,8 6,5 6,2 5,7

De uitslag

‘‘Lekker, zoals zeemannen dat vroeger dronken’’
‘‘Heb geen tanden meer over’’

‘‘Ik houd niet van stukjes’’

‘‘Ruikt naar schoonmaakmiddel’’
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Een afspraak in lokaal 5172.0530. In de Linneausborg dus. 
Ik vraag mezelf af hoe ik dat kantoor ooit ga vinden. Maar na 
eventjes zoeken, met misschien wat hulp, heb ik uiteindelijk 
diep in het hart van de borg het kantoor van Maarten Linskens 
gevonden. Na een hartelijk welkom in het gezellig volle kantoor 
valt direct mijn oog op een prachtig oud houten bureau in dit 
splinternieuwe gebouw. “Dat was het bureau van Max Gruber, 
de allereerste professor biochemie hier in Groningen. Zijn op-
volger heeft dit bureau later overgenomen, en ik heb het bureau 
van hem overgenomen. De architect van de borg wilde eigenlijk 
geen oude meubels in dit gebouw, maar hier is gelukkig ook een 
uitzondering voor gemaakt.”

Voordat Maarten hier als universitair hoofddocent (UHD) 
dat bureau kon overnemen, heeft hij op vele andere plekken 
gewerkt. Oorspronkelijk is hij opgegroeid in Nijmegen, hier is 
hij ook afgestudeerd in de biologie met een moleculaire/celbio-
logische richting. Zijn interesse in de celbiologische richting werd 
gewekt doordat hij een praktische gewoonte had. Na het fietsen 
naar de universiteit ging hij elke dag eventjes opwarmen in de 
zoogdiercelcultuurkamer. “Ja die kamer was lekker warm, 37 
graden namelijk. En terwijl ik aan het opwarmen was, bekeek 
ik wat cellen onder een microscoop. Ik keek dan vooral naar de 
cellen die aan delen waren en zo was mijn interesse gewekt. Het 
was wel een slimme start van de dag, vond ik zelf altijd.”

Na zijn studie in Nij-
megen ging hij aan de slag 
in Londen aan de Kings 
College Medical School als 
onderzoeker. “Dat was best 
wel bijzonder toen, dat je 
als Nijmegenaar opeens in 
het grote Londen aan het 
werk bent.” Een van zijn hobby’s is voetbal kijken, dus als mooie 
bijkomstigheid kon hij in Londen regelmatig genieten van een 
potje voetbal op de tribune van Arsenal.

Hierna was hij verhuist naar Buffalo (state of New York) voor 
zijn PhD over DNA replicatie, aan het Roswell Park Memorial 
Institute. Vervolgens is hij als post-doc terecht gekomen bij het 
topinstituut Cold Spring Harbor. Dit instituut ligt ook in New 
York. Hier werkte hij mee aan celcyclusonderzoek. Het was leuke 
ervaring. “Je moet in Amerika wel echt veel harder werken, in 
Nederland heb je meer de neiging om het iets gemakkelijker te 
nemen. Je kunt in Amerika echt boven jezelf uitstijgen, maar ik 

zou het absoluut niet mijn hele leven willen doen.” Een antwoord 
op de vraag wat is uw beste ervaring in Amerika, heeft hij snel 
bedacht. “Ik heb op het Roswell Park Memorial Institute mijn 
vrouw ontmoet.” Samen zijn ze een paar jaar later naar Californië 
verhuisd om bij een van de vele start-up bedrijven aan de slag 
te gaan. Hier, bij GERON, heeft hij meegeholpen met het eerste 
onderzoek naar het effect van telomeren op veroudering. Wij 
hadden bij GERON het bekende enzym telomerase ontdekt, dat 
enzym verlengt je telomeren. “Telomerase leek toen de heilige 
graal van veroudering te zijn, maar het heeft helaas nog niet 
opgebracht wat ervan verwacht werd. Veroudering bleekt toch 
complexer te zijn dan oorspronkelijk gedacht werd.”

In ’96 zijn ze samen - inmiddels met zijn drieën, inclusief 
zoon - terugverhuisd naar Nederland. Dit keer niet naar Nijme-
gen, maar naar Groningen! Hier kon Maarten in de groep van 
Peter van Haastert als onderzoeker terecht met als doel om Dic-
tyostelium cellijnen maken die menselijke eiwitten tot expressie 
brengen. Een paar jaar later werd hij, zoals dat toen nog heette, 
universitair docent of zoals we dat in het Engels noemen, assistant 
professor. Iets later is hij universitair hoofddocent (associate 
professor) geworden, waarmee hij zijn monumentale bureau te 
pakken kreeg. 

De meesten studenten kennen Maarten van de eerstejaars-
vakken eerstejaarssymposium, practicum minimale cel en in het 
bijzonder biochemie. Het duo Slotboom-Linskens geeft hier - voor 
mij persoonlijk - de meest memorabele lessen van het eerste jaar. 
Maarten demonstreert het ‘coiling’ van DNA met twee touwen. 
“Dat idee van die touwen heb ik trouwens overgenomen van 
de docent die dat 40 jaar geleden al demonstreerde op die ma-
nier. Het is een 
bekend hulpmid-
del.” Hiernaast 
heeft hij nog een 
gigantisch model 
van de dubbele 
helix naast zijn 
kantoor staan. 
“Vroeger  ging 
d i e  m e e  n a a r 
co l lege ,  maar 
hij is helaas niet 
meer zo stabiel. 
Het model werd 
60 jaar geleden 
aangeschaft voor 
10.000 gulden. 
Dat was het voor-
lichtingsbudget 
van biochemie voor het hele jaar! Er werd toentertijd schande 
over gesproken, maar het is wel het enige van de voorlichting 
van die tijd dat is overgebleven.” Maarten geeft nu al meer dan 
vijftien jaar les en is tot tweemaal toe docent van het jaar van 
LS&T geweest. In 2004 en 2006, met daar tussenin in 2005, 
onze Nobelprijswinnaar Ben Feringa. “Wat dat betekent, laat ik 
aan jou over.” zegt Maarten met een glimlach. 

Door Jasper Stinenbosch

‘Je kunt in Amerika 
echt boven jezelf uit-

stijgen, maar ik zou het 
absoluut niet mijn hele 

leven willen doen.’

Maarten Linskens met zijn touwtjes

Maarten Linskens naast het DNA model

Even praten met ...

Maarten Linskens
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Commisshier
De Business Aff airs, door Idunnaren afgekort tot BAF. Een 

afkorting die ze niet zelf hebben verzonnen. Onder Idunnaren 
accepteren ze BAF, maar voor de echte business houden ze het 
liever bij BA. Ik denk dat het wel duidelijk is waarom. De meeste 
leden kennen de BAF niet, of hebben geen idee van wat de ze 
doen. Dus uitermate geschikt om hier aandacht aan te besteden 
in de commishier! 

De BAF is net als de Kasco een commissie die op de ach-
tergrond werkt maar wel belangrijke taken uitvoert. Zonder de 
BAF geen geweldige sponsoren. Ze vergaderen om de week en 
bestaan nu net anderhalf jaar. De commissaris extern van het 
bestuur is de voorzitter van de commissie en in totaal zitten er 
negen leden in de BAF. Zij houden zich bezig met sponsoring en 

ondersteunen de commissaris extern in het werven van sponso-
ren voor de vereniging. Daarnaast helpen ze ook de commissies 
met hun sponsoring. Ik zeg nu wel sponsoring, maar de BAF 
noemt het liever “een samenwerking aangaan met een bedrijf”. 
Hiernaast is de BAF dit jaar begonnen met het organiseren van 
een acquisitiecursus voor de commissies. Deze cursus is vooral 
van belang voor de ‘hoofd acquisitie’ van een commissie, deze 
leert hier hoe je het best bij een bedrijf kan aankloppen om een 
samenwerking met ze aan te gaan.

Het klinkt misschien allemaal een beetje saai, maar de leden 
zelf vinden het erg leuk om te doen. Het is erg leerzaam en het is 
een goede manier om je netwerk uit te breiden. Het is natuurlijk 
zo leuk als je het zelf maakt. Net als elke andere commissie houden 
ze wel van gezelligheid! Zo zijn ze afgelopen jaar voor commis-
sieweekend naar Praag gegaan, waar vele prachtige verhalen 
over te vertellen zijn. Ik zal ze maar voor me houden. Dit is een 
van de dingetjes van de BAF; altijd een commissieweekend naar 
het buitenland! Verdere tradities binnen deze commissie zijn 
beerpong, Mario Kart en als toetje wordt altijd Mona pudding 
of natuurlijk tiramisú gegeten!

Nog een paar slogans van de BAF: “Nee heb je, ja kan je krij-
gen.” En: “Kilometers maken!” oftewel, veel oefenen bij bedrijven, 
dan leer je het vanzelf.

Dit is het begin van een interessante reeks verhalen waarin 
ik, Jolien, iets kleins in de natuur heb gezien. Met de focus op 
de moleculaire levenswetenschappen zal ik elke Lifeline een in-
teressant klein organisme of verschijnsel uitwerken in een korte 
rubriek. Dit keer in ‘Jolien heeft iets kleiwwns gezien’ introduceer 
ik met plezier de Streptomyces.

Dit is een bacterie die valt onder de 
Actinobacteria, die bekend staan om hun 
draderige vorm en het feit dat ze sporen 
vormen. Het is vergelijkbaar met de struc-
tuur van hyphen in schimmels.

Verder staat de Streptomyces  bekend 
om het produceren van secundaire metabolieten.  Dit zijn stoff en 
die een bacterie aanmaakt wanneer het in een systeem terecht-
komt waar veel competitie om voedsel plaatsvindt. De grond 
heeft een hoge biodiversiteit waardoor de Streptomyces zich 

graag verdedigt. De secundaire metabolieten waar Streptomy-
ces om bekend staat, zijn antibiotica. Want maar liefst 60% van 
de antibiotica die in de medische wereld wordt gebruikt, wordt 
geproduceerd door de Streptomyces. 

Wat mijn persoonlijke interesse in dit organisme echter trok, 
was het feit dat een van de vele secundaire metabolieten, het 
stofje geosmin, de geur van grond veroorzaakt. Doordat er zo 
enorm veel Streptomyces in de grond zitten, is de hoeveelheid 
van dit stofje zodanig groot dat de geur die wij associëren met 
verse bosgrond van deze bacterie komt. 

Wanneer je nu een heerlijke winterwandeling in het bos maakt 
en je valt met je gezicht op de grond, net op dat ene plekje waar 
geen sneeuw ligt. Snuif dan nog eens die heerlijke natuurlijke 
geuren op en weet dan dat ergens in de grond veel Streptomyces 
leven die jou deze heerlijke belevenis kunnen geven. 

Business 
Affairs
F

Jolien heeft iets kleins gezien
De Streptomyces

Een Streptomyces kolonie

Door Jolien Rietkerk

Door Jasper Stinenbosch
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Weet jij het antwoord? Stuur 
dan voor 26 februari de oplos-
sing naar redactie@idun.nl, of 
stuur ons een bericht op Face-
book via de volgende QR-code.

De vorige prijs is gewonnen door Warner 
Hoornenborg. Gefeliciteerd! Hij heeft het prij-
zenpakket gewonnen, met onder andere een fl es 
Blue Curacao! Stuur jouw antwoord op de 
rebus en wellicht sta jij hier volgende keer ook!

Iduzzel rebus

Elf

De rebus is een 
vraag. Weet jij die 
vraag goed te beant-
woorden? Dan win 
jij misschien wel! 

H = J A = E

Hint: wat voor soort beton is dit?

-P -er B=D -N

+ GE +

+

-en

+

Hint: Engels

+

-l -ke

+

R=G
.

-D
Hint: Engels

AS=E

+ +

-E -N + W ?
Voor 26 februari

Hint: Belmond (Castlevania)
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