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Lieve leden,

Het moment waar ik al een tijdje tegenaan hikte, is dan 
helaas toch aangebroken. Mijn allerlaatste bijdrage voor in de 
Lifeline, als voorzitter van GLV Idun, zullen jullie hier te lezen 
krijgen. Met de laatste grote activiteiten achter de rug, als de 
SpecOps van de FA, het survivalweekend van de S.L.A.K. en 
natuurlijk het toneelstuk van de Idiomotor, is het jaar eng snel 
voorbij gevlogen. Eng snel qua activiteiten van Idun, maar ook 
de vakken en tentamens hebben we al weer achter de rug. Een 
welverdiende vakantie is dan ook, voor sommigen misschien 
al aangebroken, zeker verdiend.
Contrast geeft aan dat er een verschil of tegenstelling aanwezig 
is in bijvoorbeeld een foto maar ook tussen opvattingen 
en eigenschappen van mensen. Dit laatste spreekt mij als 
levenswetenschapper en misschien ook wel als “sociaal dier” 
meer aan dan de kunstvorm van fotografie. 
Het contrast tussen mensen en dan vooral het contrast in 
eigenschappen en meningen heb ik zeker afgelopen jaar 
goed kunnen observeren. Als bestuurlid van het achtste 
Idun bestuur heb ik kennis mogen maken met ontzettend 
veel nieuwe mensen. Nieuwe eerstejaars die hun voeten voor 
het eerst over onze Idun-drempel tilden en veel studenten 
van andere studies en besturen in Groningen. Enerzijds is 
er veel overlap te zien tussen deze Groningse studenten. Ze 
storten zich allemaal op hun studie, de een iets meer dan 
de andere, en kunnen zich soms ergeren aan huisgenoten 
in hun studentenhuis. Anderzijds contrasteren studenten 
in Groningen finaal, wat vooral te merken is tijdens 
discussies waarbij de gemoederen soms hoog oplopen! In 
commissievergaderingen, werkgroepen, maar zeker ook in 
de Groningse kroegen wordt heel wat afgediscussieerd. Het 
doel voor velen: de ander overtuigen van jouw gelijk. Maar 
ook: luisteren naar wat de ander te vertellen heeft. Dat laatste 
wordt nog wel eens vergeten en ik moet zeggen dat ik daar ook 
wel eens schuldig aan ben. Laatst nog, in een felle discussie, 
midden in een kroeg onder het genot van een speciaalbiertje.  
Ik was zo overtuigd van mijn gelijk, dat ik achteraf eigenlijk 
geen idee meer had wat nou precies de argumenten van mijn 
sparpartner waren. Op die manier heeft discussiëren natuurlijk 
niet zo veel zin. Als je niet open staat voor opvattingen die 
met die van jou contrasteren, kun je maar beter ophouden. 
Dus ondanks dat ik in Lifeline drie van dit jaar adviseerde te 
praten, zeg ik nu: luister naar elkaar!

Liefs namens het gehele achtste bestuur,    

     Iris Voerman
          Voorzitter der GLV Idun

Voorwoord
Lieve lezers,

Voor jullie ligt alweer het laatste Lifeline exemplaar van dit 
academische jaar. Dit zal ook de laatste Lifeline zijn waarbij 
ik de functie van voorzitter zal bekleden. Tijd voor een nieuwe 
voorzitter en voor een nieuw jaar vol met nieuwe kansen 
en belevenissen, maar natuurlijk eerst tijd voor de zomer. 
Lekker genieten op tropische stranden, rondtrekken door 
verschillende landen of juist lekker barbecueën met vrienden 
in de achtertuin. Wat het ook zal worden, zorg ervoor dat je 
zomervakantie erg ‘contrasterend’ zal zijn met de weken in 
de collegebanken die daarop zullen volgen. Of het nu een 
palmboom is die afsteekt tegen de helderblauwe lucht, de 
contrasterende vormen van de stukken vlees die je op de 
barbecue zal leggen of de contrasterende stukken vlees die je 
zal zien lopen op het strand. Contrast is overal. Vooral in de 
zomer. In de zomer word je haar lichter, terwijl je huid juist 
donkerder wordt. Het zeewater wordt warmer, in tegenstelling 
tot de drankjes die je zult nuttigen. Mens en dier worden vaak 
wat luier, terwijl de dagen ineens haast lijken te hebben. Maar 
goed, laten we er nu nog niet over na gaan denken hoe de 
dagen altijd weer voorbij vliegen. Voor nu zal ik zeggen, ga 
lekker genieten. Ga deze Lifeline lezen met de zomer in je bol, 
want de vakantie is nabij! Maak er vooral iets onvergetelijks 
en moois van!

P.S. Vergeet vooral niet je puzzelantwoorden in te sturen naar 
redactie@idun.nl, want wie weet zal het leuke puzzelpakket 
wat je hier wederom mee kan winnen je zomer nog meer kleur 
geven!

Liefs,

    Lotte ‘t  Hoen
        Voorzitter Lifelineredactie 2013-2014
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NIEUWS

‘Drug Holiday’

Een van de grote problemen bij kankerbehandeling is de 
resistentie die zich ontwikkeld tegen het medicijn. Kankercellen 
muteren en kunnen ongevoelig worden voor het medicijn. 
Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut hebben 
voor een bepaald type melanoom hierop een hele eenvoudige 
oplossing op gevonden; een pauze nemen van de behandeling, 
de zogenaamde ‘Drug Holiday’. Hierover publiceerden ze 
onlangs in Nature. 

Bij deze type melanoom is het BRAF-oncogen overactief 
geworden door een mutatie, wat dus de veroorzaker is van een 
melanoom. De standaardbehandeling hiervoor is vemurafenib; 
een antilichaam die BRAF inhibeert. Maar na een bepaalde tijd 
ontstaat hier resistentie tegen, en brengt de tumor EGFR tot 
expressie waardoor hij verder kan groeien. Voorheen werd er 
gedacht dat hier niets meer tegen mogelijk was, maar een Drug 
Holiday kan hiervoor uitkomst bieden. Na deze Drug Holiday 
is gebleken dat de kankercellen weer gevoeliger worden voor 
de therapie. Hierna kan de behandeling weer verder gaan, 
met een veel beter resultaat. Er moet nog onderzocht worden 
of deze simpele oplossing ook bij resistentie van andere anti-
kankermiddelen helpt.

Reversible and adaptive resistance to BRAF (V600E) inhi-
bition in melanoma. Sun et. al., Nature; 26 maart 2014.

Een belangrijke oorzaak van breinafwijkingen

Onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch 
Centrum hebben bij een groep patiënten de oorzaak 
gevonden van hun erfelijke breinafwijking. Deze patiënten 
komen van vijf verschillende families en lijden allen aan een 
verstandelijke ontwikkelingsachterstand, die gecombineerd 
gaat met epilepsie en hypomagnesiëmie. De onderzoekers 
zijn erachter gekomen dat alle patiënten een mutatie hebben 
in het cycline M2 (CNNM2) gen. Dit CNNM2-eiwit zorgt 
voor magnesiumopname in de cellen. Magnesium is een 
belangrijk spoorelement dat zich in ons voedsel bevindt. Bij 
een mutatie in dit gen ontstaat er een CNNM2 eiwit die niet 
meer goed zijn functie kan uitvoeren. Het gevolg hiervan is 
een slechte magnesiumopname in cellen en een slechtere 
breinontwikkeling.

Om de conclusie te bevestigen dat een niet-functioneel CN-
NM2-eiwit voor een slechte breinontwikkeling zorgt, hebben de 
onderzoekers een zebravis CNNM2 knock-out model gemaakt. 
De zebravissen vertoonden soortgelijk breinafwijkingen als de 
patiënten, en uiteraard een magnesiumtekort. Hierna werden de 
zebravissen geïnjecteerd met wild-type CNNM2 cRNA, zodat ze 
weer het CNNM2-eiwit konden vormen. En inderdaad werden 
de breinafwijkingen verminderd. Het CNNM2 eiwit zou in de 
toekomst een goede target kunnen zijn om deze patiënten te 
behandelen.

CNNM2 Mutations Cause Impaired Brain Development 
and Seizures in Patients with Hypomagnesemia. F. J. Arjona, 
et al. PLOS one; 4 april 2014

Verjonging van het oude brein door jong bloed

Onderzoekers van het Stanford University in de VS zijn er in 
geslaagd om het brein van een oude muis te verjongen door 
het bloot te stellen aan bloed van een jonge muis. Dit werd 
gedaan door de bloedsomlopen van de jonge en de oude muis 
met elkaar te verbinden. Vervolgens moesten de oude muizen 
cognitieve geheugentesten doen, zoals angstconditionering 
en ruimtelijk leren. Hieruit bleek dat er verbetering was 
opgetreden bij het leren en geheugen van de oude muizen. Ook 
waren er met behulp van genome-wide microarray analysis 
transcriptionele veranderingen gevonden in de hippocampus 
wat op een hogere synaptische plasticiteit duidde. 

Het is nog geen duidelijke verklaring hoe deze verbetering 
van het brein kan plaatsvinden. Waarschijnlijk zitten er in het 
bloed van jonge muizen bepaalde factoren die ervoor zorgen 
dat het brein zich verjongt. Enkelen hiervan zorgen voor de 
activering van de transcriptie factor CREB (cyclic AMP response 
element binding protein) in de hippocampus. CREB speelt een 
rol in de moleculaire stappen bij het opslaan van informatie in 
de hippocampus. Het bloedplasma van jonge muizen kan dus 
de effecten van breinveroudering bij oude muizen op molecu-
lair, structurele, functionele en cognitieve niveau tegen gaan. 
Maar het kan breinveroudering ook voor een deel omkeren. 
Dit onderzoek kan mogelijk een stap zijn richting een anti-
verouderingsmiddel.

Young blood reverses age-related impairments in cognitive 
function and synaptic plasticity in mice. S. A. Villeda et al. 
Nature Medicine; 4 mei 2014.
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Gefopt

Het is al langer bekend dat dieren in de omgeving van 
drongo’s – Afrikaanse zangvogels – reageren op kreten 
waarmee de vogels elkaar waarschuwen voor roofdieren. 
Soms gebruiken de drongo’s hun alarmkreet om bijvoorbeeld 
stokstaartjes van hun voedsel af te leiden, zodat zij het kunnen 
stelen. Na een in totaal 847 uur lange observatie is nu ontdekt 
door onderzoekers van de Universiteit van Kaapstad dat 
de drongo’s ook alarmkreten van andere dieren na kunnen 
bootsen. De drongo’s gebruiken deze alarmkreten om van 
allerlei soorten hun voedsel te stelen. De drongo’s zijn in staat 
om de alarmkreet van tientallen diersoorten na te bootsen. 
Verschillende soorten zangvogels, maar ook jakhalzen, 
meerkatten en stokstaartjes kunnen door de drongo misleid 
worden. 

Het effect van de imitaties werd getest door het geluid op 
te nemen van een drongo die de alarmkreet van een eksterbab-
belaar nabootst. Bij het horen van de geluidsopname vluchtten 
de eksterbabbelaars direct uit hun leefomgeving.

De drongo gebruikt niet alleen de alarmkreet van het dier 
waarvan het voedsel probeert te stelen. Wanneer een dier 
namelijk meerdere keren achter elkaar de valse alarmkreet 
van één soort hoort, stopt het daarop te reageren. Door ook de 
alarmkreet van andere soorten te gebruiken weet de drongo 
dit effect te omzeilen en kan het vele keren voedsel stelen van 
één diersoort.

De drongo’s slagen er met hun slimme misleiding in om 
ongeveer een kwart van de voedselvoorraad van hun slachtof-
fers weg te halen.

http://www.nu.nl/wetenschap/3765920/afrikaanse-
vogel-imiteert-alarmkreten-van-andere-dieren.html; http://
www.sciencemag.org/content/344/6183/513.abstract

Spin versus spin 

Onderzoekers van het International Rice Research Institute 
in de Filipijnen hebben de interactie tussen de springspin 
Phintella piatensis, zijn vijand de weversmier Oecophylla 
smaragdina en zijn andere vijand, een lijmspuiterspin 
(Scytodes sp), onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken 
hoe vernuftig de springspin zijn twee vijanden tegen elkaar 
uitspeelt.

Lijmspuiters bespugen hun prooien, waaronder de spring-
spin, van een afstand, waardoor de prooi niet meer kan bewegen. 
Lijmspuiters wonen op dezelfde bladeren als de springspin, 
waar het zijn web graag precies boven een springspinnest weeft. 
Op het moment dat de springspin zijn nest in de buurt van we-
versmieren bouwt, laten de lijmspuiters het afweten, omdat ze 
worden afgestoten door de geur die de weversmier afscheidt. 

Springspinnen zoeken daarom een nestplek uit aan de hand 
van de aanwezigheid van weversmieren. Helaas is het niet zo 
makkelijk, aangezien de springspin ook van de weversmier een 
prooi is. Ze lossen dit op door ongewoon dikke, taaie nesten te 
weven, die bestendig zijn tegen de weversmier. Aan elke uiteinde 
van het nest bevinden zich openslaande zijden deurtjes die de 
springspin razendsnel open en dicht kan slaan wanneer het zijn 
nest moet binnengaan of verlaten, zonder dat een weversmier 
de kans heeft om hem te volgen.

Deze vorm van interactie waarbij een territoriale mier als 
afschrikmiddel gebruikt wordt komt wellicht meer voor. De 
onderzoekers van het International Rice Research Institute ver-

wachten dat er veel meer voorbeelden gevonden zullen worden 
bij het onderzoeken van andere mier-arthropod interacties. 

h t t p : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m / a r t i c l e / 1 0 . 1 0 0 7 % 2
Fs00265-014-1690-2; http://link.springer.comarticle/10.
1007%2Fs004420050302; http://www.biologynews.net/
archives/2014/03/11/timid_jumping_spider_uses_ant_as_
bodyguard.html

Waarom toch die strepen?

Er zijn al verschillende hypotheses die de vraag waarom zebra’s 
strepen hebben zouden moeten beantwoorden. Zebrastrepen 
zouden kunnen zorgen voor camouflage, warmteregulatie, het 
verwarren van roofdieren, sociale regulatie en het ontwijken 
van ectoparasieten. Hoewel deze vraag onderzoekers al 
eeuwen bezighoudt, is nog niet eerder bekeken welke van 
de hypotheses stand houdt bij een systematisch onderzoek. 
Een onderzoeksteam van de University of California heeft 
de taak op zich genomen om van zeven soorten zebra’s, 
paarden en ezels de geografische verspreiding en de dikte, 
locatie en donkerheid van hun strepen te noteren. Vervolgens 
vergeleken zij de streepeigenschappen met de eigenschappen 
van de locaties waarin de paardachtigen voorkomen, zoals het 
voorkomen van roofdieren, temperatuur, en het voorkomen 
van ectoparasieten. 

Uiteindelijk is van de vijf hypotheses één bevestigd. Zebra’s 
hebben strepen om beten van ectoparasieten, zoals de tseetsee-
vlieg en horzels, te voorkomen. Eerder experimenteel werk liet 
al zien dat bijtende vliegen zwart-wit gestreepte oppervlaktes 
vermijden.  

Zebra’s en andere gehoefde zoogdieren leven niet per se in 
andere gebieden, dus rijst de vraag waarom alleen zebra’s zo’n 
uitgebreid strepenpatroon hebben ontwikkeld. De onderzoekers 
hebben gevonden dat alleen zebra’s vachthaar hebben dat korter 
is dan het monddeel van de bijtende vliegen, waardoor ze er 
waarschijnlijk toegankelijker voor zijn.

Nu dit onderzoek de ectoparasietenhypothese bevestigd 
kan de focus verlegd worden naar de vraag waarom bijtende 
vliegen gestreepte oppervlakken vermijden. Oftewel: Waarom 
toch geen strepen?

http://www.biologynews.net/archives/2014/04/01/
scientists_solve_the_riddle_of_zebras_stripes.html; http://
www.nature.com/ncomms/2014/140401/ncomms4535/full/
ncomms4535.html
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Zwart – wit, groot – klein en natuurlijk anaeroob – aeroob. Con-
trast vind je overal. In contrast met de andere volledig uitgewerkte 
artikelen in het vervolg van deze Lifeline, hier slechts wat weetjes.  

CONTRAST
Door Frederike Menage

Grootste land: Rusland, 
17.098.242 km2
Kleinste land: Vaticaan-
stad 0.44 km2

Grootste zoogdier: 
Savanneolifant  
(4.900.000 gram)
Kleinste zoogdier: De 
hommelvleermuis (2 
gram)

Contrast in techno-
logie
Elektrische auto
Elektromagnetische 
auto, ontwikkeld door 
Stratingh (1835) 

Huidige elektrische auto

mobiele telefoon
DynaTAC 8000X van 
Motorola (1983) voor $ 
3995,-. Stand-by tijd: 8 
uur. Beltijd: 30 minu-
ten. Gewicht: 790 gram. 
Lengte: 30,5 cm (incl. an-
tenne). 
Apple iPhone 5s (2014) 
vanaf $ 199,-. Stand-by 
tijd: 250 uur. Beltijd: 10 
uur. Gewicht: 112 gram. 
Lengte: 12,38 cm 

Facts

Hoogste temperatuur in 
Nederland ooit gemeten 
op 23 augustus 1944 in 
Warnsveld. Het werd die 
dag 38,6˚C. In (hoe toe-
passelijk) Winterswijk is 
de laagste temperatuur in 
Nederland ooit gemeten. 
Op 27 januari 1942 werd 
het  -27,4˚C.

Nog een last-minute 
vakantiebestemming 
nodig? Voor de meeste 
zonuren in juli moet 
je naar Redding in de 
USA gaan, daar zal de 
zon deze maand 442.7 
uur schijnen, gemiddeld 
14.28 per dag. Niet zo’n 
behoefte aan de zon? 
In Dumont d’Urville op 
Antarctica zal de zon 
slechts 0.39 uur per dag 
schijnen.

Wij Nederlanders zijn het 
erover eens dat het in ons 
kleine landje veel regent. 
In Nederland valt gemid-
deld ongeveer 800 mm 
op jaarbasis. Het kan er-
ger: het natste gebied ter 
wereld is Cherrapunji in 
India. Daar is de gemid-
delde neerslag 1265 cm 
per jaar. Het droogste ge-
bied is in Peru te vinden, 
in Ica regent het gemid-
deld 0.25 mm per jaar. 

Oudste universiteit: Leiden (1575)
Jongste universiteit: Wageningen (1998)
De RUG is na Leiden de oudste universiteit. Offi cieel is Frane-
ker de één na oudste, maar deze universiteit bestaat niet meer. 

Rijkste land: 
Quatar BBP ± $ 102.000 
Armste land: 
Congo-Kinshasa BBP 
± $ 380

Contrast binnen de RUG

De RUG startte 400 jaar geleden (1614) in een klooster in de 
broerstraat, met zo’n 80 studenten. Zij kregen in het Latijn les 
binnen slechts vier faculteiten: Filosofi e, Geneeskunde, Rech-
ten en Protestante Theologie. Onder de studenten waren geen 
vrouwen te vinden. Pas sinds 1871 studeren er ook vrouwen 
aan de RUG. Aletta Jacobs schreef zich toen in als eerste vrou-
welijke Geneeskunde student. Nu anno 2014 zijn er 10 facultei-
ten, studeren er zo’n 29.407 studenten en is de voertaal Engels 
of Nederlands.
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Door dik EN dun
De contrasterende persoonlijkheden achter obesitas en Anorexia Nervosa

Als je denkt aan ‘door dik en dun’, denk je waarschijnlijk niet meteen aan obesitas en anorexia, maar aan beste maatjes die vaak 
soortgelijke persoonlijkheden hebben en alles voor elkaar over zullen hebben in zowel goede als slechte tijden. Maar wie weet gaan 
de beide eetstoornissen toch meer hand in hand dan gedacht.Beide eetstoornissen behoren namelijk tot belangrijke problemen 
door hun hoge prevalentie en serieuze fysieke en psychosociale consequenties. De drastisch verhoogde prevalentie van obesitas 
is geassocieerd met een variëteit aan bijkomende aandoeningen, zoals cardiovasculaire aandoeningen en diabetes type II. Aan de 
andere einde van het spectrum is er bij Anorexia Nervosa ook sprake van een toegenomen prevalentie.

Door Lotte ‘t Hoen

Dat zit er dik in..
Tijdens de evolutie van de mens was elke graad van overgewicht 
nadelig. Dit omdat het in de tijd van jagers en verzamelaars 
nodig was om te kunnen vluchten of jagen. Mensen moesten 
beschikken over een snelle pas. De absentie van overgewicht 
en obesitas in deze tijd kan verklaard worden door fysieke 
activiteit of door voedselschaarste. De voedselproducten die 
in deze tijd werden gegeten worden gekenmerkt door een 
lage energiedichtheid. Deze producten maken tegenwoordig 
slechts een kwart uit van onze totale energie-inname. Door 
de verhoogde prevalentie van overgewicht komen er steeds 
meer diëten op de markt, waaronder het Paleo-dieet. Dit dieet 
streeft ernaar om “te eten zoals de oermens at”. Zou dit de 
sleutel zijn naar een vernieuwde absentie van obesitas of moet 
er toch meer gedaan worden aan de persoonlijkheden achter 
mensen met obesitas? 

“Extern eten” refereert naar eten in respons op externe 
voedsel-gerelateerde signalen (bijvoorbeeld het zien en ruiken 
van aantrekkelijk voedsel), onafhankelijk van interne signalen 
van honger en verzadiging. Extern eten blijkt relevant te zijn bij 
obesitas. Echter, de relatie tussen extern eten en gewichtstoe-
name is minder duidelijk. Een theorie is dat evolutie ervoor 
gezorgd zou hebben dat genetische aanpassingen die ervoor 
zorgen dat opportunistisch eten gunstig is ervoor hebben ge-
zorgd dat we de neiging hebben om ons te ‘overeten’ wanneer de 
juiste signalen aanwezig zijn. Ook emotionele signalen kunnen 
een grote rol spelen bij obesitas. Een belangrijke vraag die blijft 
bestaan is: wanneer overgewicht de schuld is van de evolutie, 
waarom is er dan ook sprake van een toegenomen prevalentie 
van Anorexia? 

Het vet zit hem niet in de weg..
Normaliter eten hongerige mensen gretig. Ze beseffen zich dat 
ze ondervoed zijn en ze proberen hun energie te behouden. 

Echter, anorexiapatiënten kennen dit besef niet en eten 
“terughoudend”.

“Teruggehouden eten” houdt in dat er minder wordt gege-
ten dan gewenst, zodat er sprake zal zijn van gewichtsverlies. 
Vanuit een onderzoek uit 2009 bleek dat anorexiapatiënten 
een soortgelijke score hadden op extern en emotioneel eten 
als de controlegroep. Dit terwijl obesitaspatiënten juist een 
hogere score hadden op extern en emotioneel eten dan de 
controlegroep. Naast dat obesitaspatiënten een hoger BMI en 
lichaamsgewicht hebben dan anorexiapatiënten, is er bij bei-
den dus ook sprake van verschillende vormen van eetgedrag. 

Uit onder andere een studie uit dit jaar (2014) bleek dat 
emotioneel eten gerelateerd is aan de gevoeligheid voor ‘belo-
ning’ en emotionele instabiliteit. Extern eten bleek betrokken 
te zijn met de karaktereigenschap impulsiviteit, terwijl terug-
gehouden eten juist betrokken bleek te zijn met persistentie. 

Kan het ene ook in het ander overgaan? 
Obese mensen kunnen wel degelijk omslaan naar de 
andere kant. Sterker nog, obese tieners die eetstoornissen 
ontwikkelen worden vaak over het hoofd gezien door 
medici, simpelweg door hun ‘omvang’. Psychologen van 
de Mayo Clinic in Minnesota hebben gevonden dat het 
tot een jaar langer duurt om patiënten met overgewicht 
te diagnosticeren voor ziekten als anorexia. Zo was er 
bijvoorbeeld een meisje dat op haar 14e obesitas had en op 
dat moment ongeveer 82 kilo woog. Ze begon zichzelf een 
limiet van 1500 calorieën per dag op te leggen en liep elke 
dag ongeveer 11 kilometer hard. In drie jaar viel ze meer dan 
36 kilo af. Maar in plaats van dat mensen haar afstraften 
voor haar slechte eetgewoonten in het proces, prezen ze 
haar met haar nieuwe figuur, totdat ze wel erg dun begon 
te worden. Ook kreeg ze last van duizeligheid, rugpijn en 
menstrueerde ze niet meer. Patiënten als deze worden vaak 
over het hoofd gezien, omdat ze er in eerste instantie gezond 
uitzien. Veel mensen hebben het waanidee dat elke vorm 
van gewichtsverlies gunstig is voor mensen met obesitas, 
maar dit is natuurlijk onzin. In Minnesota kwamen ze 
erachter dat 35% van de jonge mensen die met anorexia de 
kliniek binnenkwamen, gestart waren in de gewichtsrange 
van obesitas of overgewicht.        

De persoonlijkheden die nodig zijn voor het krijgen van obesitas 
en Anorexia Nervosa zijn in principe dus contrasterend, omdat als 
gevolg hiervan sprake is van verschillende vormen van eten. Maar 
toch liggen de persoonlijkheden misschien dichterbij elkaar dan 
gedacht, aangezien het ene ook in het andere kan overgaan. Om 
deze reden lijken niet per se diëten, maar juist gedragstherapieën 
gunstig te zijn.
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De kip of het gouden ei
Door Jorrit Waslander

Om te beginnen met het dilemma van het overmatig nuttigen 
van alcohol en roken. Iedereen weet dat dit slecht is voor je 
lichaam en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alcohol 
en roken geven je een plezierig gevoel en dragen volgens velen 
bij aan een geweldige avond. Deze korte termijn voordelen 
wegen hier blijkbaar op tegen de lange termijn effecten, 
namelijk ziektes en een enorme kater. Gelukkig leren we van 
deze lange termijn effecten en zeggen we dan: ‘ik ga nooit 
meer drinken!’

Een ander welbekend voorbeeld van een dilemma 
tussen korte en lange termijn voordeel is de uitgave 
van geld. Hoe vaak is je wel niet verteld dat je moet 
sparen? Een zekerheid opbouwen voor later moet je 
doen! Toch is het wel erg verleidelijk om de 25e van de 
maand net even iets luxer te leven dan anders. Om er 
dan de 20e van de volgende maand erachter te komen 
dat het toch niet zo’n goed idee was. Of denk maar 
eens aan de volwassenenvariant van gratis geld/stufi : 
loterijwinnaars. Hoe vaak heb je wel niet gehoord dat 
ze binnen een paar jaar al hun gewonnen geld over 
de balk smijten? Ze hadden de rest van hun leven 
ruimschoots met het bedrag kunnen rondkomen, 
maar wilden liever een paar jaar in luxe leven.

Het ultieme biologische voorbeeld van lange 
termijn voordeel is het ouderschap. Je brengt vele of-
fers binnen jouw leven (hier de korte termijn), zodat 
jouw genen nog generaties (de lange termijn) zullen 
doorgegeven worden. Toch vindt er tegenwoordig 
een verschuiving plaats, weg van dit Darwinistische 
ideaal. Concepten als power-couples en workaholics 
zijn geboren. Koppels die kiezen voor geld en macht 
en bewust geen kinderen willen. Mensen die ver-
slaafd zijn aan werken en eigenlijk geen tijd willen 
vrijmaken voor kinderen. Is het lange termijn ideaal 
van kinderen hier ook al vervangen door het korte 
termijn voordeel van geld, macht en genot binnen 
je eigen leven?

Elke dag krijg je nieuwe informatie die allemaal 
geselecteerd moet worden op belangrijk of niet be-
langrijk. Binnen je lichaam wordt dan ook gewikt en 
gewogen wat belangrijk genoeg is om voor een lange 
tijd opgeslagen te worden. Als men bijvoorbeeld een 
telefoonnummer hoort, dan wordt deze via het senso-
rische geheugen eerst opgeslagen in het kortetermijn-
geheugen. Als het dan belangrijk wordt ervaren en in 
jezelf een aantal keer herhaald wordt, dan wordt het 
verplaatst naar het langetermijngeheugen. Gelukkig 
hoef je je tegenwoordig niet meer druk te maken om 
telefoonnummers onthouden, dat doet de telefoon 
wel voor je. Hoewel we steeds meer leven met externe 
langetermijngeheugens zoals telefoons en computers 
is dat langetermijngeheugen toch wel handig voor je 

tentamen en moeten we het ook zeker blijven gebruiken. 
Het leven zit dus vol met dilemma’s. Moet ik kiezen voor het 

snelle plezier of geduldig wachten op het langzaam komende 
genot? Als je voor het korte termijn voordeel kiest, weet dan wel 
wat het met je doet op de lange termijn. Als je voor het lange 
termijn voordeel kiest, weet dan wel wat je op korte termijn 
mist. Probeer niet de kip met de gouden eieren te slachten, maar 
zoek het evenwicht tussen korte en lange termijn voordelen.

Iedereen kent de dilemma’s. Als ik vanavond ga stappen, dan kan ik morgen niet goed meer leren. Als ik 
nu elke dag hamburgers met friet eet, krijg ik later misschien een cardiovasculaire ziekte. Als ik nu nog 
even deze serie afkijk, ben ik morgen eigenlijk te moe om iets te doen. Als ik alle leerstof een dag voor 
het tentamen erin stamp haal ik mijn tentamen net, maar weet ik over drie maanden niks meer. Als ik nu 
maximaal mijn Stufi  aanzet kan ik leven als een God in Frankrijk, maar zit ik later wel met een schuld. Dit 
zijn allemaal voorbeelden van het contrast tussen het kiezen voor het korte of lange termijn voordeel. Dit 
zien we niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in de biologie terug. Denk bijvoorbeeld aan alle offers 
die ouders maken voor hun kinderen. Zelfs in ons lichaam zien we het contrast korte en lange termijn terug, 
namelijk in ons geheugen. Ons leven hangt af van de keuzes die we maken. Soms zijn die direct voordelig, 
soms komt de beloning later pas. Het is dus de vraag of je je laat verleiden voor snel plezier en geluk of 
geduld hebt en wil wachten op de langzaam komende beloning. 
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Alumni aan het woord

Hallo, ik ben Maaike Twigt – de Vlas. In 2003 ben ik 
afgestudeerd als plantenecoloog. Mijn studietijd was 
fantastisch. Toen ik eenmaal de juiste afstudeerrichting had 
gevonden, heb ik erg genoten van de interessante vakken en 
bijbehorende excursies. 

Ik vond mijn droombaan als AiO bij een Duitse universtieit: 
onderzoek naar bestuiving van koffi e. Wat op papier zo mooi 
leek, was in werkelijkheid doffe ellende. In mijn ontslagbrief 
staat dat het onderzoek niet goed uitvoerbaar was. Dat was ook 
zo, maar er was meer. Er waren zes AiO’s en ieder deed zijn 
eigen onderzoek. Ik had andere interesses en een ander idee 
van hoe ik mijn tijd in Indonesië wilde besteden dan de rest. 
De begeleiding in Duitsland was wel erg ver weg en ik stond 
er alleen voor. Gelukkig heb ik na veel wikken en wegen deze 
doodlopende weg verlaten.

Daarna was het moeilijk om weer aan een baan te komen. 
Daarom heb ik de lerarenopleiding gedaan. Helaas gaat het orde 
houden me niet makkelijk af. Gelukkig kon ik aan het werk als 
technisch onderwijsassistent (TOA) biologie op een school in 
Harlingen. Ik genoot van de vrijheid en kon lesmateriaal maken. 
Toch bekroop me het idee dat ik wel beter kon dan dit. Ik wilde 
carrière maken! 

Na drie jaar als TOA, kreeg ik een baan als onderzoeker in de 
fruitteelt bij Wageningen UR. Het onderzoek ging voornamelijk 

over de werking van 
schimmeldodende 
middelen. Ik had 
een hekel aan al die 
giftige chemicaliën. 
Bovendien was aan 
de proefopzet ook 
weinig eer te be-
halen. Weer heb ik 
ontslag genomen, 
dit keer om samen 
te gaan wonen aan 
de andere kant van 
het land.

Het werd een jaar zoeken naar een nieuwe baan, terwijl ik 
me bezig hield met mijn design bedrijfje. Mijn man was kost-
winner, we zijn getrouwd en ik werd zwanger. Ik vond weer een 
baan als TOA biologie voor drie dagen per week bij een school 
in Zaandam. Met mijn handen bezig zijn, lesmateriaal maken, 
practica uittesten, leerlingen begeleiden – ik vind het heerlijk 
en werk voor een enthousiast team. Het is goed te combineren 
met ons jonge gezin en mijn hobby dwarsfl uit spelen. Dit is 
mijn carrière. Ik voel me als een vis in het water en ga fl uitend 
naar mijn werk. 

Allereerst een paar feitjes over mijzelf: in 2007 ben ik 
afgestuurd als Master Biomedical Engineering (richting 
Biomaterials). Zes jaar daarvoor ben ik begonnen met studeren 
(Technische Natuurkunde) en na een jaartje ben ik naar de 
opleiding Life Science & Technology overgestapt, omdat de 
mix van verschillende bèta-vakken mij hierin aansprak.

Vanaf mijn bacheloronderzoek begon ik me bewuster bezig 
te houden met wat ik na mijn afstuderen wilde gaan doen. Het 
BSc onderzoek leerde mij dat dit niet het veld is waar ik verder 
in wilde; de volgende drie zaken waren belangrijk in het bepalen 
wat ik leuk vind:

1) Zichtbaarheid van de impact – hoewel ik het onderwerp 
van mijn BSc thesis erg interessant vond, merkte ik dat wat ik op 
dagelijkse basis deed slechts een erg klein radertje is in een gro-
ter geheel. Ik leerde dat mijn motivatie vooral gedreven wordt 
door een fundamenteler bijdrage te leveren aan verandering, die 
bovendien ook zichtbaar is binnen een aantal maanden of jaar.

2) Dynamiek van de directe werkomgeving – het solistische 
karakter van onderzoek gaf mij niet voldoende energie: ik miste 
het samen aan problemen werken zoals we dat in groepjes deden 
tijdens de studie (met telkens weer andere mensen). Ik merkte 
dat vooral interacties met anderen mij energie geven in plaats 
van zelf aan een probleem werken. 

3) Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling – een van de 
belangrijkste persoonlijke inzichten die mij hielp om een baan 
te zoeken, was de wil om verder te leren op een breed vlak.

Na dit te hebben gerealiseerd (overigens is dat een proces 
wat een aantal maanden/jaren kan duren) ben ik me breder 
gaan oriënteren. Via verschillende bedrijvendagen ben ik gaan 
kijken wat er nog meer is binnen de (bio-)medische sector en 
daarbuiten. Door het hier met vrienden en studiegenoten over 
te hebben kon ik een aardig beeld vormen van wat andere 
banen inhielden. 

Na mijn studie ben ik als Associate (start functie) begonnen 

bij The Boston Con-
sulting Group (BCG) 
in Amsterdam – een 
van de grootste en suc-
cesvolste strategische 
adviesbureaus wereld-
wijd. Inmiddels ben 
ik Project Leader bij 
BCG en stuur ik een 
team aan dat gezamen-
lijk aan een opdracht 
werkt. BCG adviseert 
bedrijven (vaak beurs-
genoteerde multinati-
onals) over hun strate-
gie. Concreet betekent 
dit dat wij op project-
basis met een team van 
drie tot vijf mensen in 
ongeveer drie maanden 
de klant begeleiden 
met het oplossen van 
een vraagstuk. Een probleem waar ik bijvoorbeeld aan heb 
gewerkt is: wat kan een zorgverzekeraar doen om een meer 
sturende rol te pakken in het veranderende zorglandschap?

Mijn opleiding LS&T helpt me nog zeker in mijn huidige rol. 
Het gestructureerd problemen aanpakken en oplossen vanuit 
BMT is iets wat ik dagelijks nog gebruik bij BCG! Daarnaast is 
het multidisciplinaire werken dat ik heb geleerd, iets wat enorm 
nuttig is gebleken in de teams waar ik nu in werk. Mocht je nog 
vragen hebben met betrekking tot het werk dat ik doe of hoe 
je je kunt oriënteren, dan kun je via de redactie van Lifeline je 
vragen naar mij sturen (redactie@idun.nl).

De � uitende bioloog- Maaike Twigt-de Vlas

Een perspectief van buiten de LS&T sector- Tom Schotkamp
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Geloof & Wetenschap?
Door Lynn van Olst

Geloven en wetenschap, als vuur en water? Of meer als 
water en olie, welke wel mengen na het toevoegen van een 
emulgator. Een stof die helpt bij het mengen van twee stoffen 
die normaal gesproken niet of moeilijk mengbaar zijn. Kunnen 
geloof en wetenschap samengaan? De meeste personen zullen 
dit tegenspreken. Logisch. De evolutietheorie, het scheppings-
verhaal. Water verandert in wijn? Lopen over water? Dit valt 
niet te verklaren, althans, niet wetenschappelijk. 

Zelfs in onze vroege mensheid probeerden we dat wat we niet 
konden begrijpen te verklaren met behulp van Goden. Mensen 
willen een kloppend verhaal, mensen willen begrijpen. Mensen 
zoeken verklaringen, en als deze niet voor handen zijn, grijpen 
ze alles aan om het verhaal wel lopend te maken. Oorzaak en 
gevolg, daarin denken wij. Of in ieder geval, dit is hoe veel 
mensen het ontstaan van de verscheidene geloven uitleggen. 
Toch kun je je als kritisch denker ook afvragen, als er dan zo 
ontzettend veel mensen zijn die geloven, zou er dan niet iets van 
waar zijn? Sommige mensen vertellen ons dat bijvoorbeeld de 
Bijbel de evolutietheorie niet uitsluit: “Het is maar net hoe je 
het leest”. En dat is een verschil. Bij wetenschap is het niet ‘hoe 
je iets leest’, iets is waar of niet waar. Iets kan namelijk niet, 
waar én onwaar tegelijk zijn. Er is geen middenweg. 

Wetenschappelijke ontdekkers werden in vroegere tijden 
vaak beticht als ketters, maar tegenwoordig worden de men-
sen die deze beschuldigen uiten zelf weggezet als ‘levend in 
het verleden’. Het lijken soms twee contrasterende werelden, 
die elkaar over en weer beschuldigen. Maar is het als vuur en 
water, of hebben we alleen een andere denkwijze nodig om de 
twee werelden te mêleren? Gefascineerd over dit onderwerp 
interviewde ik bekend publicist en spreker Willem Johannes 
Ouweneel, cum laude afgestudeerd als bioloog en meervoudig 
gepromoveerd in de biologie, theologie en fi losofi e. Ouweneel 
heeft onder andere gewerkt als docent biologie en theologie, 
als hoogleraar wijsbegeerte, theologie en psychologie en was 
tevens (hoofd)redacteur van het tijdschrift Bijbel en Weten-
schap. Ouweneel is onderdeel van het evangelische/orthodox-
protestantse deel van Nederland en heeft vele boeken op zijn 
naam staan.

-        U heeft een christelijke achtergrond. Toen u tij-
dens uw studie (of misschien zelfs al daarvoor) bekend 
werd met de evolutietheorie, bent u toen anders tegen 
het geloof en het scheppingsverhaal aan gaan kijken? 

Als middelbare scholier en als student stond ik een tijdlang 
open voor de evolutieleer. In 1968 vond mijn ‘bekering’ tot het 
creationisme plaats. 

“Theorie dat het universum en alle plan-
ten, dieren en mensen op aarde het gevolg 
zijn van een afzonderlijke scheppingsdaad 
van een schepper. Het Bijbelse schep-
pingsverhaal gaat uit van een schepping 
in zes dagen, zo’n 5800 jaar geleden.” 

Vooral vanaf de jaren ‘90 begon ik steeds meer oog te krij-
gen voor de tekortkomingen van het creationisme, maar dat 
betekende geen terugkeer tot het evolutionisme.

-        Heeft u tijdens uw werk als bioloog veel te-
genstand ervaren tegen het uitdragen van uw religie? 

Ik deed Biologisch onderzoek van 1966 tot 1976 (daarna 
ging ik over tot de wijsbegeerte en de theologie). Men wist dat 
ik christen en creationist was, maar ach, mijn baas was vrijmet-
selaar, en dat kon ook. In die tijd waren de meeste mensen nog 
redelijk respectvol naar elkaar. 

-        U was een jongeaarde-creationist maar noemt 
uzelf tegenwoordig een ‘ontstaansagnost. Wat was de 
aanleiding voor deze omslag in denken? 

“Jongeaardecreationisme is een vorm van 
creationisme die beweert dat de Aarde en 
(meestal ook) het hele universum in één 
keer betrekkelijk kort geleden (zes- à 
tienduizend jaar geleden) werden ge-
schapen door de directe actie van God.”

“Een ‘ontstaansagnost’ is iemand die niet 
zeker weet hoe het leven zich hier op aarde ont-
wikkeld heeft, en die zich bovendien afvraagt 
of we het ooit zeker zullen kúnnen weten.”

Ik geloof in God als Schepper en in de Bijbel als het Woord 
van God, maar ik ken wel tien verschillende uitleggingen van 
Genesis 1, en dat maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Tegelijk 
heb ik grote moeite met de idee van een algemene evolutie op 
grond van de biologische mechanismen zoals wij die vandaag 
kennen. Dus een puur ‘naturalistisch’ opgevatte evolutie. Die 
moeite vloeit niet voort uit mijn theologisch, maar uit mijn 
biologisch geweten. (Een van de redenen dat ik fi losofi e ben 
gaan studeren is dat ik meer wilde begrijpen van de status van 
wetenschappelijke theorieën.)
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-        Als wetenschapper gelooft u waarschijnlijk 
dat wij door middel van onderzoek en het toetsen van 
hypotheses dichter bij ‘de waarheid’ komen. Verder 
gelooft u als Christen dat in de Bijbel de waarheid 
beschreven staat. Is het dan ook zo dat u gelooft, dat 
we uiteindelijk ook door middel van wetenschappelijk 
onderzoek uitkomen bij de geschreven veronderstel-
lingen in de Bijbel en bij God? 

Nee, het punt is nu juist dat ik geloof dat de Bijbel ‘de 
waarheid’ is en dat God alles geschapen heeft, maar dat ik niet 
weet hoe Hij dat gedaan heeft. Op dat punt is de Bijbel multi-
interpretabel. Bovendien is het evolutionisme zodanig belast 
met ideologische vooroordelen dat ik me afvraag of dát wél het 
antwoord op de vraag zal vinden. Wetenschap levert geen waar-
heid, al kan de opeenvolging van wetenschappelijke modellen 
ons wel dichter bij de waarheid brengen. Maar dat geldt alleen 
als die modellen niet al te zeer ideologisch belast zijn.

-       Hoe kijkt u aan tegen het controleren van Bij-
belse veronderstellingen (bijv. de leeftijd van de Aarde) 
door wetenschappers? 

De Bijbel ‘veronderstelt’ helemaal niets omtrent de ouder-
dom van de aarde. Daar is het Boek eenvoudig niet in geïnteres-
seerd. Omgekeerd wantrouw ik de wetenschap wat de ouderdom 
van de aarde betreft, omdat het evolutionistisch vooroordeel bij 
voorbaat een zeer hoge ouderdom vereist.

-        Heeft u het idee dat Geloven en Wetenschap 
steeds beter samen gaan of juist niet? 

Ze gingen altijd al voortreffelijk samen, want wetenschap 
kán helemaal niet zonder geloof. Alleen was en is dat gewoonlijk 
in veel opzichten een verkeerd geloof. De biologie en het chris-
telijk geloof gaan uitstekend samen, zoals allebei althans niet 
méér beweren te weten dan zij werkelijk kunnen verantwoorden. 
De bioloog roept te gauw: ‘De wetenschap heeft bewezen dat...’, 
en de gelovige roept te gauw: ‘De Bijbel zegt...’, terwijl mijns 
inziens vaak allebei niet klopt.

-        Zouden er in uw ideale wereld wetenschappers 
bestaan, of zou in deze wereld de continue drang naar 
het ‘steeds meer willen weten’ niet voorkomen? 

 Zeker zouden er in die wereld wetenschappers bestaan, 
want de drang tot weten zit de mens nu eenmaal ingebakken. 
Zo heeft de Schepper ons gemaakt.
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Bijensterfte
Een bijenvolk dat plotseling compleet verdwijnt, staat ook wel bekend 

als het mysterieuze fenomeen Colony Collapse Disorder of de bijenverdwijn-
ziekte. De bijensterfte is in Nederland in de afgelopen zes jaar verdubbeld, 
maar de ernst van het probleem begint nu pas door te dringen. De gevolgen 
zijn namelijk niet alleen catastrofaal voor de natuur, maar ook de landbouw en 
daarmee de voedselproductie. De hoofdverdachte in deze zaak is een nieuwe gene-
ratie bestrijdingsmiddelen die extreem giftig is voor insecten, ook voor bijen die op 
zoek zijn naar stuifmeel. Bestrijden we onszelf straks met deze gewasbeschermende 
middelen weg van onze planeet?

Warme Golfstroom
Het broeikaseffect klinkt 

sommigen op koude winter-
dagen niet eens zo slecht in de 

oren. Helaas is er een grote kans 
dat het broeikaseffect voor Ne-

derland op de lange termijn weinig 
warmte in petto heeft. Dit komt door 

de invloed van het broeikaseffect op de 
warme Golfstroom. Door het smelten van 

de Noordpool komen grote hoeveelheden 
zoet water in het noordelijk deel van de 

Golfstroom terecht, waardoor het zoutgehalte 
en daarmee het gewicht van het water daalt. De 

‘pomp’ nabij Groenland die verantwoordelijk is 
voor de warme Golfstroom bij Europa zou hierdoor 

ontregeld raken. Dit kan als gevolg hebben dat de 
warme Golfstroom geblokkeerd wordt en mogelijk 

zelfs stilvalt. Als dit daadwerkelijk gebeurt, is het snel 
afgelopen met ons zachte zeeklimaat en zal het hier even 

koud zijn als in Canada op dezelfde breedtegraad. Moeten 
we alvast een paar Russische bontmutsen aanschaffen, 

of toch wat minder ons best doen op het vergroten van het 
broeikaseffect?

Uitsterven vs. Overleven

Antibiotica
In Frankrijk zijn ze nog steeds zonder voorschrift te koop bij de pharmacie, maar in Ne-

derland moet je al een overtuigend optreden als zieke neerzetten om een recept te krijgen 
van je huisarts. De overweldigende toename in resistente bacteriestammen is te danken 
aan grote hoeveelheden antibiotica in de dierhouderij en de humane geneeskunde.Hoewel 
een antibioticakuur je nu nog kan redden, wordt er al druk gespeculeerd over het post-
antibiotica tijdperk. Hoewel frisse lucht en zonneschijn een uiterst goed middel lijken 
tegen infecties, is dit helaas weinig terug te vinden in de huidige ziekenhuizen. 
Zouden de sanatoria binnenkort hun comeback maken?

En als dit nog niet genoeg is, kan de import van exotische muggensoorten die enge ziektes met zich 
meedragen ook nog voor wat extra spanning zorgen. Overigens helpen de voorziene toename in 
natuurrampen en voedseltekorten door het toegenomen broeikaseffect en bevolkingsgroei daar in mee. 
Daarbij wordt het misschien eens tijd dat de mens gaat afkicken van een hardnekkige aardolie verslaving, 
tenzij iedereen graag BFF’s wil zijn met Poetin en Saoedi Arabië. Hoe dan ook, de voorraad raakt over 
niet al te lange tijd toch wel op. Alleen eerst de Noordpool nog even leegboren.

Een gevecht  om 
schoon drinkwater is één van de vooruitzichten voor komende decennia 
voor de bewoners van de aardbol. Hoewel de watervoorraad redelijk stabiel 
is over de jaren, stijgt deze jammer genoeg niet mee met de enorme be-
volkingstoename die moeder aarde te wachten staat. Het verdelen van 
de drinkwaterbronnen zal daarom steeds moeilijker worden, terwijl 
de voorraad drinkwater verre van gelijk verdeeld is over de wereld. 
Hoe belangrijk wordt het in stand houden van fenomenen zoals 
de energie en water zuipende woestijnstad Las Vegas als mensen 
elders op de aarde dreigen te sterven van de dorst?

Plastic soep
In de stille oceaan is een plek tussen Californië en Hawaï die The Great Pacifi c Gar-

bage Patch wordt genoemd en maar liefst twee keer zo groot is als de Amerikaanse 
staat Texas. De Italiaanse maffi a liet vanaf 1980 schepen met toxisch en radioactief 
afval zinken voor de Italiaanse kust, wat een zeer lucratieve handel was. Deze 
strategie lijkt op grote schaal overgenomen te zijn door de mensheid, waar-
aan laatst ook nog de rel over de micro beads in verzorgingsproducten aan 
toegevoegd is. Dit alles samen zorgt ervoor dat de zee langzaam steeds 
meer op een plastic soep begint te lijken, waarin het zeeleven uiteraard 
altijd nog braaf geacht wordt te vertoeven. Deze laag plastic blokkeert 
het zonlicht voor algen en plankton, waardoor de dieren hogerop in 
de voedselketen ook steeds minder te eten hebben. De vis die er 
nog gegeten kan worden heeft zijn hele leven gespendeerd in 
de plastic soep in is inmiddels doordrenkt met de gifstoffen 
die dit met zich meebrengt. En anders zorgt Fukushima 
nog wel voor een extra lading radioactief water. Iemand 
zin in een visje?

De mensheid heeft zich langzamerhand zoveel diepgewortelde problemen op de hals gehaald, dat het 
begint te lijken alsof er een gigantische tijdsbom boven onze hoofden hangt die één dezer decennia zal 
afgaan. Hoewel, eigenlijk zijn het er meerdere. Wordt het uitsterven of overleven?

De economie moet blijven groeien; daarop is de 
huidige wereld gebaseerd. De zorgkosten nemen 

toe en door de automatisering neemt het aantal 
banen gestaag af, waardoor er groei nodig is 

om nieuwe te kunnen creëren. Maar is deze 
eeuwige groei mogelijk, en zo ja, ten koste 

van wat? Economische groei betekent meer 
productie zodat er meer geëxporteerd en 

daarmee meer verdiend kan worden, 
wat uiteindelijk neerkomt op dat men 
meer kan kopen. En voilà, daar heb-

ben we de consumptiemaatschappij. De 
manier waarop wij nu leven is letterlijk 

gefundeerd op de noodzaak om altijd maar 
meer te kunnen consumeren, anders stort het 

bouwwerk in. Geen wonder dat het woord ‘koop-
kracht’ altijd zoveel angst lijkt in te boezemen. De 

constante behoefte aan economische groei en het 
snelle geld begint echter volgens anderen langzamer-

hand op een kwaadaardige tumor te lijken waaraan de 
maatschappij langzaam ten onder gaat, maar men lijkt er 

te gehecht aan te zijn om het te willen verwijderen. Kunnen 
we eeuwig blijven groeien, of zullen we er uiteindelijk wellicht 

aan ten onder gaan? Wellicht zal bijna niemand zeggen dat 
het een verschrikking is om op het welvaartsniveau van 15 jaar 

geleden te moeten leven, maar wie staat als eerste in de rij om in te 
leveren? Of zal men uiteindelijk toch een manier vinden om zonder 

te kunnen leven?

Eeuwige Groei

Drinkwater

Door Corinne Mulder
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Amanda van Tilburg

De grootste berg van de we-
reld is Mauna Loa en bevindt zich op 

Hawaii. Dit klinkt je misschien verassend 
in de oren, aangezien vele mensen denken dat 

de Mount Everest grootste berg is. De Mount Ever-
est, die zich in de Himalaya bevindt, draagt wel degelijk 

een record, maar die van de hoogste elevatie ter wereld. Het 
is namelijk een enkele bergpiek in een gebergte met een hoogte 

van 8850 meter boven de zeespiegel. Gedeelten van de Mauna Loa 
berg komen maximaal 4100 meter boven de zeespiegel uit, maar de berg 

heeft een totaal volume van maar liefst 80.000 kubieke kilometer. Mauna Loa is 
een zogenaamde actieve schildvulkaan, wat erop duidt dat het vlakke hellingen heeft 

en op een rustige, langzame manier uitbarst. In 1984 vond de laatste uitbarsting plaats.
De grootste rivier van de wereld is de Amazone rivier in Zuid-Amerika, dankzij zijn enorme 

volume aan waterinhoud en zijn breedte (maximaal 11 km in het droge seizoen). Qua lengte record is 
de Amazone in strijd met de Afrikaanse Nijl en hierover zijn de meningen verdeeld aangezien de lengtes 

variëren van tijd tot tijd. De Amazone rivier vormt ook de thuisbasis van vele extreme dieren zoals de ‘catfish’.  

Aarderecords

Een schimmelsoort, genaamd de honingzwam, is het grootste organisme op onze aarde. Onderzoekers ont-
dekten dat deze schimmel verantwoordelijk is voor de ondergang van vele bomen, door het bouwen van 
schimmeldraad netwerken (mycelium) die voedingstoffen ontrekken van de bomen. Door DNA analyse 
uit een groot gebied kwam men er vervolgens achter dat veel DNA monsters afkomstig waren van 
hetzelfde organisme. Tot nu toe is de grootste schimmel die gevonden is van het soort Armil-
laria en deze spreidt zich uit over 890 hectare in de Amerikaanse staat Oregon. 

Wat betreft de waterwereld draagt de potvis de titel van de grootste carnivoor. 
Volwassen mannetjes kunnen tot 18 meter lang zijn, circa 40 ton wegen en hebben 
kegelvormige tanden die dicht in de buurt van je onderarm lengte komen. 
De kop van de potvis is ongeveer 25% van de totale lichaamslengte en 
met een hersengewicht van gemiddeld 7,8 kilo zijn dit de grootste 
hersenen van alle dieren. Ook is in de waterwereld één van 
de meest dodelijke dieren ter wereld te vinden, namelijk 
de dooskwal. Deze kwal heeft echter maar een door-
snede van circa 30 centimeter, maar elk van de 
circa 60 tentakels kan een lengte bereiken 
van 3 meter. In een tentakel bevinden 
zich rond de 5000 prikcellen, wat 
overeenkomt met voldoende 
gif voor het doden van 
60 mensen.

Dierenrecords

An-
tarctica, ‘s 

werelds zuide-
lijkste continent, 

kent vele extremen. Het 
is het hoogste continent met 

de meeste wind en het kent de 
meest koude temperaturen (-89,4 

°C als koudst gemeten temperatuur). De 
mensheid is lang weggebleven van het alleen 

al moeilijk te bereiken Antarctica. Echter, sinds de 
laatste 200 jaar zijn er vele wetenschappers vanuit de 

hele wereld actief dankzij nieuw ontwikkelde technologieën. 
Men heeft ontdekt dat Antarctica 90% van alle sneeuw op aarde 

bezit en dit terwijl er hedendaags erg weinig sneeuwval of neerslag 
valt. Daarmee is het bijna net zo droog als de Sahara. Daarnaast leven er 

aangepaste vissoorten, die zich kenmerken met een laag hemoglobinegehalte 
en met natuurlijke antivriesstoffen. 

Er zijn vele hete plaatsen op aarde die in aanmerking komen voor het hoogste 
temperatuurrecord ooit gemeten. De temperatuur van 57,8°C gemeten in 1992 in El Azi-

zia (Libië) werd voor lange tijd als wereldrecord aangezien. In 2012 werd het echter ongeldig 
verklaard waarna Death Valley National Park in California nu de titel draagt. De NASA voert vele 

metingen met satellieten uit naar oppervlaktetemperaturen. Een gebied in de ‘Lut Desert’ in Iran gaf de 
hoogst gemeten oppervlaktetemperatuur ooit van 70,7°C in 2005. 

Weerrecords

Extremiteiten in de 

natuurwetenschappen
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Revalidatie
De operatietijd ligt tussen de 1,5 

en 6 uur. Pas een paar weken na 
de implantatie wordt het uit-
wendige deel voor het eerst 
bevestigd, waarna patiënten 
nog veel revalidatie nodig 
hebben om goed te kunnen 
horen met het CI. Dit komt 
doordat het horen met een 
CI anders gaat dan de na-
tuurlijke manier. Mensen 
met een goed functionerend 
gehoor kunnen ongeveer 24 tot 
40 verschillende frequentiebanden 
onderscheiden. De processor in het 
uitwendige gedeelte kan geluiden echter maar omzetten in 12 
tot 22 frequentiebanden. Het aantal kan verhoogd worden, 
maar dan zijn er ook meer elektroden in het slakkenhuis nodig 
om de signalen door te geven. Door de beperkte ruimte in het 
cochlea is dit niet mogelijk. 

Niet alleen is de techniek een beperkende factor, ook door-
dat sommige patiënten nooit hebben leren horen is er intensieve 
training nodig. Dit geldt ook voor Joanne Milner. Omdat zij 
nooit eerder geluiden heeft kunnen horen, moet zij alle geluiden 
nog leren kennen. Hierdoor zal de reva-
lidatie langer duren dan bij een kind dat 
het implantaat al op jonge leeftijd heeft gekregen 
en alle geluiden ‘normaal’ leert kennen op jonge leeftijd. Het 
is ontroerend om te zien hoe Joanne bewust nieuwe tonen 
leert kennen en hoe zij extreem kan genieten van sommige 
geluiden. Vooral muziek maakt veel emotie bij haar los. 
Het nummer Imagine van John Lennon steekt er met 
kop en schouders bovenuit, maar ook een simpele 
piano, trombone of akoestische gitaar maakt haar 
emotioneel. Door een relatief grote ingreep kunnen 
genieten van de alledaagse kleine dingen; wetenschap 
doet prachtige dingen.

Wil je ook zien hoe Joanne voor het eerst iemand 
hoort praten? Scan dan onderstaande code!
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Wil je ook zien hoe Joanne voor het eerst iemand 
hoort praten? Scan dan onderstaande code!

Van doof naar horend 
in één operatie...
met een cochlair implantaat

door Sharon Ottens

Stel je voor, je bent zo goed als doof geboren en na 40 jaar heb 
je nog nooit muziek gehoord. Een voordeel is dat je nooit de 
radio weg hebt moeten drukken wanneer de zoveelste nieuwe 
(slechte) boyband voorbij kwam, maar ga eens na hoeveel 
mooie geluiden je ook hebt gemist. Dit is het verhaal van de 
Engelse Joanne Milner, de vrouw die op haar 40ste voor het 
eerst geluiden heeft kunnen horen. 

Joanne is gediagnostiseerd met het syndroom van Usher, een 
zintuiglijke aandoening die dubbelzijdige doofheid of extreme 
slechthorendheid veroorzaakt vanaf de geboorte. Bovendien 
krijgen mensen met deze aandoening later, zo rond hun 16de 
levensjaar last van de oogaandoening Retinitis Pigmentosa. 
Omdat het leven behoorlijk bemoeilijkt wordt zonder gehoor 
èn zicht, kwam Joanna met voorrang in aanmerking voor het 
implantaat dat haar een gehoor kon geven. 

Het lijkt onwerkelijk, maar met een cochleair implantaat 
(hierna CI genoemd) is het mogelijk om dove mensen weer te 
laten horen. Meestal wordt dit implantaat alleen toegepast bij 
jonge kinderen, omdat het gehoor erg belangrijk is bij de spraak-
ontwikkeling. Echter, in enkele gevallen komen er ook volwas-
sen mensen in aanmerking voor zo’n operatie. Voorwaarde is         

 wel dat zij door middel van spraak 
kunnen communiceren, wat 

   bij Joanne het geval is. Zij 
heeft leren praten op ba-

   sis van de verschillende 
trillingen veroorzaakt 

door klanken. 

Hoe werkt het?
Een CI geeft signalen door aan het slak-

kenhuis en de gehoorzenuw. Bij patiënten bij 
wie één van deze twee beschadigd is, heeft een CI helaas geen 
effect. Het CI zelf bestaat uit twee onderdelen. Het koppelbare 
uitwendige gedeelte bevat een microfoon, een spraakprocessor 
en een zendspoel. Geluid wordt opgevangen door de microfoon 
waarna het door de spraakprocessor wordt omgezet in een elek-
tronische code. Deze code wordt via de zendspoel verzonden 
naar de geïmplanteerde ontvanger, die door middel van 
een magneet de code op kan vangen. In de ontvanger 
zelf worden de codes omgezet in elektrische signalen.

Het inwendige gedeelte wordt geïmplanteerd in 
het bot boven het oor en is verbonden met een elek-
trode. Tijdens de operatie wordt een klein gaatje 
in de schedel geboord waardoor de elektrode naar 

het slakkenhuis geleid kan worden. Via de elektrode 
kunnen de elektrische signalen vanuit de ontvanger 
naar het slakkenhuis gevoerd worden waar de elektri-
sche pulsen worden opgevangen door de gehoorzenuw. 
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Door Bas Leenknegt

Computers waren soms al beter in het herkennen van ge-
zichten op foto’s. Maar dan enkel als de foto’s genomen waren 
onder ideale omstandigheden. Onder minder ideale omstan-
digheden falen de computers al snel en wint de mens altijd - tot 
15 april althans. Dit is niet handig als je bijvoorbeeld een be-
veiligingscamera automatisch gezichten wilt laten herkennen.

De database Labelled faces in the wild is de standaardtest 
om te meten hoe goed een algoritme gezichten onder subop-
timale omstandigheden uit elkaar kan houden, bijvoorbeeld 
gezichten gefotografeerd in verschillende houdingen, met ver-
schillende uitdrukkingen en met verschillend lichtinval. De Chi-
nese onderzoekers herkenden in deze database zoveel gezichten 
door het algoritme extra te trainen met andere databases met 
gezichten. Hun hoge score verkregen de onderzoekers echter 
niet zonder slag of stoot. ‘Het kost veel tijd om ons algoritme 
te trainen voor deze hoge prestaties,’ schreven ze, ‘daarnaast 
is ook veel werkgeheugen nodig.’

Symbolische prestatie
Maar we moeten volgens de onderzoekers niet te vroeg jui-

chen: ‘Het overtreffen van menselijke prestaties heeft mogelijk 
slechts een symbolische waarde’, aldus de onderzoekers. ‘Want 
om succesvol met mensen te kunnen concurreren zijn ook an-
dere factoren belangrijk.’ Het logaritme analyseert gezichten 
namelijk op een totaal andere manier dan dat mensen dat doen.

Als eerste identifi ceert het algoritme tijdens de analyse 
een aantal vaste punten in foto’s met gezichten: de ogen, neus 
en mondhoeken. Op basis van deze punten wordt het gezicht 
ingedeeld in een aantal gebieden. In deze gebieden probeert 
het algoritme daarna zogenaamde vectoren te vinden, de eigen-
schappen van een gezicht waarmee het algoritme een specifi ek 
gezicht kan herkennen en onderscheiden van andere gezichten.

 
Statistiek of niet
Het grote verschil tussen een logaritme en een brein is de 

manier waarop ze gezichten leren herkennen. Hersenen ge-
bruiken een neuraal netwerk, terwijl een logaritme statistische 
modellen gebruikt. En deze statistische modellen hebben twee 
grote nadelen ten opzichte van neuronen. Ten eerste moeten 
statistische modellen met de hand in elkaar gezet worden: een 
zeer arbeidsintensief proces. Ten tweede schalen statistische 
modellen niet goed van klein naar groot. Uit een klein aantal 
verschillende opties kan een statistisch model snel en effi ciënt 
de meest waarschijnlijke optie bereken. Maar hoe groter het 
aantal gezichten is, met des te meer eigenschappen moet het 
model rekeningen houden. Het aantal berekeningen stijgt daar-
bij exponentieel en de onderzoekers hebben dan dus al snel een 
supercomputer nodig voor hun tests.

Onze hersenen zijn juist heel goed in het herkennen van 
eigenschappen in grote hoeveelheden gegevens. In een drukke 
straat herken je bijvoorbeeld met gemak het gezicht van een 
vriend. Onze hersenen werken namelijk niet met statistiek maar 

met neurale netwerken. Neuronen zijn misschien traag verge-
leken met een computer, maar het aantal verbindingen tussen 
de neuronen is gigantisch. Daarnaast kunnen neuronen ook 
nog eens tegelijkertijd signalen met elkaar uitwisselen, terwijl 
een computer serieel werkt en alles dus één voor één uitrekent.

Digitale neuronen
Het is moeilijk om in vivo te bestuderen hoe een neuraal 

netwerk nu precies een gezicht herkent. Te veel verbindingen 
en te weinig meetkracht maken het vrijwel onmogelijk. Digitale 
neuronen bieden hierbij uitkomst door het leerproces na te 
bootsen in een computer. Een onderzoeker kan zo’n digitaal 
neuraal netwerk laten leren door het vele voorbeeldfoto’s te 
laten analyseren.

Meer foto’s betekent een beter getraind neuraal netwerk. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Facebook de voorloper 
is op het gebied van gezichtsherkenning met digitale neurale 
netwerken: in geen enkele database zijn zoveel gezichten te 
vinden als in de database van Facebook.

Het netwerk dat Facebook traint en bestudeert, bestaat uit 
negen lagen met digitale neuronen die verbonden zijn met de 
neuronen in de laag eronder en erboven. Wat de lagen doen is 
eigenschappen vinden in de foto’s met gezichten. Eerst kleine 
eigenschappen in de onderste lagen, zoals een oog, rimpel of 
mondhoek, daarna steeds grotere patronen en uiteindelijk in 
de bovenste laag het gezicht.

Facebook’s neurale netwerk analyseerde ook de gezichten 
van Labelled faces in the wild, de database waarmee het Chinese 
logaritme de mens versloeg. Dat is 1,3 procent slechter dan het 
Chinese algoritme, maar neurale netwerken schalen veel mak-
kelijker en leren grotendeels zonder menselijke interventies.

Als Facebook in de toekomst dit neurale netwerk zou los-
laten op zijn eigen database, dan weet het zonder veel moeite 
precies op welke foto’s je staat, met wie je omgaat en waar je 
bent geweest. Hoe makkelijk of ongemakkelijk dat ook klinkt, 
je hoeft Facebook dan niets meer te vertellen.

Mel Gibson, Osama Bin Laden en David Beck-
ham staan er alle drie in. Net als de gezichten van 
zesduizend andere publieke fi guren: allemaal in 
een database genaamd Labelled faces in the wild. 
Een mens weet gemiddeld 97,53 procent van deze 
gezichten uit elkaar te houden, een prestatie die 
computerlogaritmes ons niet nadoen. Tot 15 april 
jongstleden, wanneer de Chinese wetenschappers 
Chaochao Lu en Xiaoou Tang schrijven op arXiv: 
‘Ons logaritme verhoogt de nauwkeurigheid tot 
98,52 procent.’ Voor het eerst is de computer dus 
beter in het herkennen van gezichten dan de mens.
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16 GLV Idun

In het Nederlandse voetbal zijn veel rivaliserende clubs en 
ieder jaar worden legio derby’s gespeeld, vaak tussen clubs uit 
dezelfde stad. Maar in ons land bestaat geen grotere rivaliteit 
dan tussen de eerdergenoemde voetbalclubs uit Amsterdam 
en Rotterdam. Het verschil tussen de clubs is groot, de 
supporters haten elkaar. Die haat veroorzaakt met regelmaat 
rellen, soms zelfs met dodelijke afloop. Een aantal jaar geleden 
is in de buurt van Beverwijk bij een vechtpartij tussen de harde 
kernen van beide clubs een Ajaxfan doodgeslagen. Dit dodelijke 
slachtoffer is karakteristiek voor de enorme onderlinge strijd. 
Die strijd ontwikkelt zich niet uit het luchtledige, het kent een 
opbouwende geschiedenis. Hoe kan iets dergelijks ontstaan?

A.F.C. Ajax is opgericht op 18 maart 1900. Ajax behoort van-
af oudsher tot de elite voetbalclubs van Nederland. Feyenoord 
daarentegen, dat opgericht is op 19 juli 1908, is een club van 
de arbeiders en behoorde aan het begin van de twintigste eeuw 
tot de “lagere” clubs. Verenigingen als Ajax wilden in die tijd 
liever zich liever niet degraderen door te mengen met de in hun 

ogen lagere clubs. Destijds had de wrijving daarom 
vooral te maken met de sociale achtergrond van de 
clubs. Het feit dat de clubs uit de twee grote steden 
van het land komen wakkerde de rivaliteit extra aan.  
De eerste ontmoeting tussen beide elftallen was in 
het seizoen 1921/1922. Sinds de eerste ontmoeting 
hebben de clubs bijna ieder jaar wedstrijden met 
elkaar uitgevochten, daarom kennen ze een lange on-
derlinge geschiedenis. Van alle betaald voetbalclubs 
in Nederland zijn de meeste onderlinge wedstrijden 
gespeeld tussen Feyenoord en Ajax. Daar komt bij 
dat ze beide regelmatig meespelen om het kampioen-
schap, wat maakt dat ze de concurrentiestrijd vaak 
aan moeten gaan. In totaal zijn er 175 wedstrijden 
gespeeld, waarvan Ajax de meeste heeft gewonnen 
(78). De lange geschiedenis en de grote rivaliteit 

tussen de clubs heeft veel rellen uitgelokt. Dit is uiteindelijk 
geëscaleerd in de dood van de Ajaxfan. Samen met vele andere 
overtredingen heeft dat ertoe bijgedragen dat op dit moment 
bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax geen uitsupporters 
aanwezig mogen zijn, een verschil met iedere andere te spelen 
voetbalwedstrijd.

De supportershaat tussen beide clubs is dus groot, een 
uitzonderlijk fenomeen in Nederland. Een ander zeer interes-
sant fenomeen in het Nederlandse voetbal is het zogenoemde 
thuisvoordeel. Het maakt dus uit of Ajax in de Amsterdam 
Arena of in de Euroborg speelt. Naar dit fenomeen is veel on-
derzoek gedaan. Statistisch bewijs laat overtuigend zien dat in 
een grote variatie van sporten en op verschillende niveaus de 
thuisspelende ploeg vaker wint. Factoren die in het verleden zijn 
voorgesteld die mogelijk een rol spelen bij dit voordeel zijn: de 
invloed van toeschouwers, reisvermoeidheid van de uitspelende 
ploeg, het onderbreken van routines, bekendheid met de locatie, 

Joden en Kakkerlakken zijn op het eerste gezicht 
als de cornervlag en de ballenjongen: twee compleet 
verschillende dingen die niets met elkaar te maken 
hebben. Toch vertonen ze veel overkomsten, komen 
ze regelmatig met elkaar in aanraking en bestaan er 
grote contrasten tussen beide. De voetballiefhebber 
weet natuurlijk direct waar het over gaat, Joden en 
Kakkerlakken slaan natuurlijk op de supportersschares 
van respectievelijk Ajax en Feyenoord. 

Het ultieme contrast in 
Nederlands voetbal

Door Ties van Wijk
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?Vergeten     wetenschapper

Jonas Salk is op 28 oktober, 1914 geboren in New York. In zijn 
leven heeft hij veel onderzoek gedaan naar virale vaccinaties, 
en is wereldwijd beroemd geworden doordat hij de vaccinatie 
voor polio heeft uitgevonden. Dit heeft hij voor elkaar gekregen 
na zeven jaar uitgebreide research aan de universiteit van 
Pittsburgh. De eens zo gevreesde ziekte (“Apart from the 
atomic bomb, America’s greatest fear was polio”) heeft hij 
op die manier onschadelijk gemaakt. Tot het vaccin, stierven 
jaarlijks zo’n drieduizend mensen aan de ziekte, met nog eens 
eenentwintigduizend mensen die enige vorm van verlamming 
aan de ziekte overhielden.  Na de ontdekking weigerde hij 
een patent aan te vragen op het vaccin. Op de vraag waarom 
antwoordde hij “There is no patent. Could you patent the sun?”. 
Naar eigen woorden ‘gaf’ hij het vaccin aan de mensheid. 14 
April werd vanaf dat moment bijna een nationale feestdag. Hij 
kreeg enorm veel prijzen, maar nooit de Nobel prijs. Dit komt 
door het feit dat zijn onderzoek voort borduurde op een ander 
onderzoek over vaccins in het algemeen. Toch zijn er in het 
verleden veel stemmen op gegaan om de man een nobelprijs 
te geven, maar hier heeft hij zelf nooit uitspraak over gedaan.

Salk is twee keer getrouwd geweest. De eerste keer trouwde 
hij met Donna Lindsay. Haar vader ging akkoord met het 
huwelijk onder twee voorwaarden: ze zouden moeten wachten 
met de bruiloft tot hij M.D. op de uitnodigingen kon zetten, en 
hij moest een tweede naam aannemen om zijn ‘middelmatige 
status’ te verbloemen. Ze scheidden uiteindelijk in 1968 en twee 
jaar later trouwde hij met Francoise Gilot, een ex maitresse van 
Pablo Picasso. Hij kreeg in totaal drie kinderen, allemaal bij zijn 
eerste vrouw. Salk stierf in  1995 aan hartfalen.

Jonas      Salk

een bias van de scheidsrechters (om het publiek te vriend te 
houden) en territoriumgedrag. In veel onderzoek is gekeken 
wat een effect is van een verandering in één van deze factoren. 
Bijvoorbeeld: wat is de invloed op het thuisvoordeel bij meer 
toeschouwers of een langere reisafstand. Overigens een mooi 
feitje: een thuisspelende ploeg zonder publiek wint nog steeds 
vaker dan de uitploeg. Ook is onderzocht of het testosteronni-
veau van spelers varieert tussen uit- en thuiswedstrijden. Het 
blijkt dat tijdens training en tijdens een uitwedstrijd normale 
hoeveelheden testosteron te vinden zijn in het bloed van spelers, 
terwijl tijdens een thuiswedstrijd het testosteron aanzienlijk 
stijgt. Volgens de onderzoekers heeft de hormoonstijging 
te maken met het feit dat sporters zich gedragen als dieren, 
doordat zij het gevoel hebben hun eigen territorium te moeten 
verdedigen. Voetballers gedragen zich in het veld soms net als 
beesten, wat dat betreft is dit geen merkwaardige verklaring. 

Dit zijn fantastische wetenschappelijke theorieën, maar hoe 
ziet dat in de praktijk eruit? Naar de onderlinge resultaten kij-
kend van de twee ter sprake zijnde clubs, lijkt het erop dat alleen 
Ajax voordeel heeft van spelen in eigen huis. In alle voorgaande 
jaren won Feyenoord in Rotterdam slechts één keer meer van 
Ajax dan dat de club uit Amsterdam won van de Stadionclub. 
Van de laatste negen Klassiekers in De Kuip won Feyenoord er 
slecht één! Opvallend, omdat de Rotterdammers bekendstaan 
om hun fanatieke support in De Kuip. Ajax doet het beter. Van 
alle onderlinge wedstrijden die in Amsterdam zijn gespeeld (86) 
wint Ajax iets meer dan de helft (44). Feyenoord won 22 keer in 
de hoofdstad. Het thuisvoordeel verschilt dus tussen de clubs. 
De Rotterdammers moeten het doen zonder thuisvoordeel. Of 
hadden zonder thuisvoordeel wellicht vaker verloren wanneer 
ze in eigen huis speelden.

Concluderend hebben we in ons land dus te maken met twee 
contrasterende topclubs. Dit is wellicht de verklaring voor het 
verschil tussen kakkerlakken en joden? Wat dit te maken heeft 
met Life Science en Biologie? Niets, ik wilde graag eens over 
voetbal schrijven, dat is verschil!
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H   w it W   rksH   w it W   rksH   w it W   rksH   w it W   rksH   w it W   rks
Door Robin Schepers

De meesten van ons hebben het vast ooit wel 
ervaren: stekende hoofdpijn als men iets te veel 
en iets te snel iets kouds eet of drinkt. Nu is het 
vrij lang onduidelijk geweest waar deze nare pijn 
vandaan kwam. Een klein aantal jaren geleden 
(2012) is er toch uitsluitsel gekomen: brain freeze 
wordt veroorzaakt door de snelle dilatatie van de 
arteriën in de hersenen door de kou. Hersenen 

zijn delicate organen, en kleine fl uctuaties in temperatuur 
kunnen vrij snel fataal zijn. Door deze dilatatie probeert 
het lichaam de temperatuur op niveau te houden door er 
meer bloed langs te laten stromen. Echter zitten er ook 
pijnreceptoren in dit gebied, die geactiveerd worden door 
deze dilatatie. Door de referred pain die volgt, aangezien 
deze pijnreceptoren ook pijn in het gezicht voelen, inter-
preteert het brein de pijn alsof hoofdpijn is.
     Maar hoe kom je er dan zo snel mogelijk van af? Het 
antwoord lijkt logisch, door het aangetaste gebied zo snel 
mogelijk weer op te warmen. Dit doe je door je gehemelte 
warm te maken doormiddel van je tong of eventueel wat 
warme drank. Op deze manier ben je snel van die nare 
pijn af en klaar voor een volgende slok van je lekkere ba-
nanenmilkshake. Rinse and repeat.

Hoe werkt een brainfreeze??

? Waarom ga je huilen 
van ui?

!

!
Een frikandel speciaal wordt door veel mensen 
wel gewaardeerd, vooral nadat je tot een uur of 
vier bent wezen stappen en je je, eenmaal thuis, 
beseft dat je nog ontiegelijke honger hebt. Echter, 
een hoofdbestanddeel van deze oer-Hollandse 
snack kan bij sommige mensen voor irritatie zor-
gen: het snijden van ui zorgt vaak voor tranende 

ogen. Dit komt doordat er zwavelzuur in de ogen ge-
vormd wordt. Geen zorgen, dit klinkt erger dan het 
is: het komt slechts in zeer kleine hoeveelheiden vrij. 
Als  de cellen van een ui opengesneden worden komt 
het enzym allinase vrij in de lucht. Dit reageert met 
andere componenten uit de cel van de ui en het water 
in het oog tot een kleine hoeveelheid zwavelzuur. De 
ogen proberen dit zuur dan weer te neutraliseren door 
middel van verdunning met als gevolg tranende ogen 
en stomme grappen van vrienden over emotioneel zijn 
omdat je gehecht was aan de zojuist geofferde ui. Ook 
bij deze casus zijn er simpele methoden om dit te voor-
komen. De ui zover mogelijk van het gezicht snijden is 
een simpele, doch effectieve oplossing. Ook helpt het 
om de ui nat te houden zodat de allinase snel geneu-
traliseerd wordt. Als laatste oplossing kan je de ui koe-
len, zodat de enzymen (gedeeltelijk) denatureren. Of 
dit echt de moeite waard is laat ik echter aan jou over. 
Koken vernietigt het enzym geheel, maar of je frikandel 
speciaal dan nog eetbaar is, is maar de vraag.

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!
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Door Lotti van Driel

Wellicht zijn Daan Roosegaarde en zijn werk voor de meeste mensen niet meer een nieuw fenomeen. Toch wil ik deze Kunst zin-
nig? aan hem wijden. Daan Roosegaarde is een kunstenaar/ ontwerper van innovatieve manieren om naar onze omgeving te kijken of 
ermee om te gaan. In zijn werk komt soms ook het thema duurzaamheid terug. Onderstaande projecten/ concepten zijn hier voorbeel-
den van.  Daan Roosegaarde heeft een studio waarin hij samenwerkt met mensen uit allerlei verschillende vakgebieden, afhankelijk 
van het project waar hij mee bezig is. Onderstaande projecten zijn op volgorde de sustainable dancefl oor en de smart highway. De 
sustainable dancefl oor is een dansvloer die zijn energie haalt uit de energie die mensen achterlaten als ze erop bewegen. Door middel 
van druksensoren wordt de energie omgezet in licht en overige benodigdheden voor de betreffende discotheek. Op deze manier is hij 
zelfvoorzienend. De smart highway is een ander duurzaam project/ concept wat ervoor zou kunnen zorgen dat er geen straatlantaarns 
meer nodig zijn. Studio Roosegaarde heeft een verf ontwikkeld die over normale snelwegen kan worden gespoten. Deze verf kan de 
middenlijnen doen laten oplichten of de plekken tonen waar het glad is door sneeuwkristallen op te laten lichten. Zelf vind ik deze 
manier van kunst maken, de combinatie tussen verschillende vakgebieden, een erg interessant en goede ontwikkeling. 

Daan Roosegaarde
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in te vetten. Vroeger werd bevergeil ook gebruikt voor 
het bestrijden van koorts en kramp. 
 Heden ten dagen wordt castoreum nog in alter-
natieve medicijnen gebruikt, onder andere als afrodisi-
acum.Maar de meeste mensen kennen vanille toch van 
die zwarte stokjes. De vanille-orchidee levert vruchten 
die lijken op peulen. Wanneer deze onrijp geplukt wor-
den en verhit worden in vocht, treedt een fermentatie-
proces op indien ze daarna langzaam worden gedroogd. 
Hierdoor wordt de vrucht het herkenbare zwarte vanil-
lestokje. Door het stokje open te snijden kan men de 
kleine zwarte zaadjes, het vanillemerg, eruit 
schrapen.
 In het Engels zou de term ‘vanilla’ zelfs een ex-
tra betekenis hebben gekregen, namelijk ‘basis’ of ‘zon-
der toeters en bellen’, omdat vanille één van de belang-
rijkste en goedkoopste ijssmaken is. Zelfs seks ontkomt 
niet aan vanille. De term ‘vanilleseks’ zou duiden op 
zachte en tedere seks, waarbij vooral veel wordt geknuf-

feld, gestreeld en gezoend.

Resultaten
Jumbo huismerk: goede romige, volle 

structuur en lekkere zachte en zoete 
vanillesmaak. Met 
vanillespikkels. Ook zou het ijs fi jn 
smelten.

Mucci (Aldi): chemische smaak en 
boterachtige structuur. Is niet ro-

mig en smaakt niet naar vanille. Ook 
zat er een rare nasmaak aan.

Hertog: Heel romig en een sterke smaak 
met vanille-

spikkels. Smaakt naar Max ijs uit een schatkist. 
De structuur is goed stevig.

Bio +: smaakloos ijs en te waterig. Het ijs is niet romig 
en heel erg wit. Meerdere testers kregen hiervan een 
brainfreeze.

AH huismerk: lekker romig, zoet en niet chemisch. Het 
was lekker zacht ijs en niet te machtig. Over het 
algemeen bestempeld als ‘lekker’ ijs.

Review  
Door Hennie Godthelp

Met al die zonnige avonden in het verschiet 
is het toch belangrijk te weten welke bak 
roomijs de beste afsluiter van de maaltijd 
is. Om iedereen een brainfreeze te 
besparen heeft de Lifeline vijf verschillende 
vanille roomijssoorten uitgeprobeerd. 

Ijs is in te delen in vier categorieën: roomijs, melkijs, 
waterijs en slagroomijs. Roomijs bestaat met name uit 
room, melk en suiker. Roomijs moet ten minste 5% aan 
melkvet bevatten en er mogen geen melkvreemde vet-
ten in zitten. Melkijs is roomijs, maar heeft een lager 
melkvetgehalte. Waterijs bestaat met name uit vetvrije 
melk, droge stof, melkvet, suikers en drinkwater. 
 Slagroomijs lijkt op roomijs, maar heeft een iets 
hoger vetgehalte omdat er slagroom in plaats van min-
der vethoudende room aan is toegevoegd. Roomijs is 
vermoedelijk ontstaan tijdens het begin van de Renais-
sance in de vroeg 15de eeuw. De techniek van het koe-
len bestond al, maar werd verfi jnd en dankzij 
de handel met kolonies kwamen er steeds 
meer grondstoffen voorhanden.  De Si-
ciliaanse poelier Ruggeri won met een 
‘bevroren zoetigheidje’ een roemrij-
ke wedstrijd. Hierdoor was Ruggeri 
op slag beroemd en gevraagd door 
alle grote vorstenhoven. 
 Tijdens het testen van ijs 
met de Lifeline, kwam iemand met 
de opmerking dat vanillesmaak ook 
verkregen kan worden uit de klieren 
van een bever. Hoewel vanille een 
smaakstof is die normaliter gewon-
nen wordt uit gedroogde peulen van een 
klimorchidee, maar blijkbaar zijn er andere 
varianten. Het castoreum of bevergeil is een uit-
scheidingsproduct van bevers welke nog het meest ruikt 
naar een combinatie van schoensmeerolie en zieken-
huisgeur. Het bevergeil wordt gebruikt in parfum, siga-
retten en blijkbaar als smaakstof in ijs. 
 Castoreum wordt onder meer voor vanille- en 
karamelsmaken gebruikt. Bevergeil wordt uitgeschei-
den door een klier tussen de anus en de geslachtsorga-
nen en wordt door de bevers zelf gebruikt om hun vacht 

2020 GLV IdunGLV Idun

De romige vanille ijstest
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 Jumbo huis-
merk
€1,59
(206 kcal/ 100 
gr)

Mucci (Aldi)
€1,69
(219 kcal/100 
gr) 

Hertog
€2,89
(210 kcal/ 100 
gr) 

Bio +
€2,49
(196 kcal/ 100 
gr) 

AH huismerk
€1,99
(220 kcal/ 100 
gr)

Lynn  
 

7,5 6,5 7,0 5,0 7,5

Jorrit 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5
Lotti 6,5 6,0 7,5 4,0 7,0
Ties 8,5 6,0 7,5 6,5 7,0
Corinne 8,0 5,0 8,0 3,0 5,5
Anouk 8,0 6,0 7,0 6,0 8,0
Amanda 8,0 5,8 7,0 5,0 8,0
Sharon 9,0 6,0 7,5 5,0 8,0
Gemiddelde 
cijfer

7,8 6,0 7,3 5,1 7,3

Conclusie
Uit deze zoete roomijs-test bleek Jumbo huismerk roomijs als winnaar naar voren te komen. Het Bio + 
roomijs is de overduidelijke verliezer, het ijs zag er niet appetijtelijk uit en was ook nog eens één van de 
duurdere soorten van de test. Het contrast qua smaak en structuur tussen de verschillende soorten bleek 
duidelijk. Hopelijk helpt de uitslag van de test je bij het eerstvolgende toetjes-dilemma.

Final.indd   21 20-06-14   18:09



22 GLV Idun

Horizontaal 
3. Niet dun, maar… 
4. Het tegenovergestelde van benigne? 
5. Welke blinde kan problemen hebben met het onderscheiden van 
contrasten? 
7. Hoe noem je het woord met tegenovergestelde betekenis van een 
woord? 
9. Hetgeen dat gezien kan worden als het tegenovergestelde van 
wetenschap. 
10. Het tegenovergestelde van fysiek? 
12. Wat is het tegenovergestelde van natuur?
13. Voet staat tot knie, als hand staat tot...?

Verticaal 
1. Rusland is het grootste land ter wereld. Wat is het kleinste land 
ter wereld? 
2. Het grootste zoogdier op aarde is de blauwe vinvis. Wat is het 
kleinste zoogdier op aarde? 
3. De zwaarste persoon ter wereld ooit woog ongeveer evenveel als 
welk dier? 
6. Er zijn veel bedreigde diersoorten op aarde, maar welke diersoort 
komt het meest voor? 
8. Niet zwart, maar… 
11. Wat is het tegenovergestelde van ego•sme (een term die ook 
binnen de biologie voorkomt)?

Id
uz

ze
l 

Weet jij deze Iduzzel te beant-

woorden? Stuur dan je antwoorden 

naar redactie�idun.nl en maak kans 

op een mooi contrasterend pakket!
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Commisshier 
Door Fleur Brinkman

Als vierde commissie die we in de 
Lifeline beter gaan doorgronden, 
hebben we Idiomotor uit de hoge 
hoed getrokken. Idiomotor zorgt 
ervoor dat alle Idunaren naast de 
labzaal en het veldwerk ook nog 
wat meekrijgen van de culturele 
aspecten van het studentenleven. 
Dit willen zij bereiken door ons 
allen zoveel mogelijk zelf te 
laten doen, bijvoorbeeld door 
ons te motiveren om exposities 
te bekijken en te acteren in 
het jaarlijkse toneelstuk. 

De leden van Idiomotor heeft 
deze commissie gekozen omdat 
iedereen al wel bezig was op 
cultureel terrein, zoals muziek, 
toneel of kunst. Maar iedereen is 
vooral ook erg prettig gestoord. 
Het jammere is dat iedereen 
al een druk leven heeft, zodat 
het plannen van leuke uitjes 
met de commissie er soms bij 
inschiet. Maar de ratio decolleté 
en wasbordjes maakt dit weer 
helemaal goed. De hoeveelheid mannen en vrouwen staat goed 
aan elkaar gelijk, waardoor het altijd gezellig is. De tijd die ze 
nog wel vrij kunnen maken in hun drukke leven is elke twee 
weken een avond voor een broodnodige vergadering. Verder 

Even voorstellen...
Beste Idunaren,

Ik ben Bas van Boekholt en zal vanaf nu deze 
en volgende Lifelines aanvullen met leuke en 
interessante stukjes. Ik ben nu tweedejaars 
in de major Ecologie en Evolutie en zal dus 
proberen om de Lifeline te vullen met 
voorbeelden uit het dieren-  en plantenrijk. 
Mijn interesse ligt vooral bij de apen en 
primaten, dus die zullen zeker terugkomen 
in mijn stukjes. Ik zit ook bij Gyas waar ik 
2 à 3 keer per week roei en ook nog een 
keer hardloop. Ik zit bij Idun naast de 
Lifeline ook nog in de Raad van Advies 
en in de mooie commissie genaamd 
Idiomotor. Als je Idiomotor nog niet 
kent moet je vooral het stukje hierboven 
maar eens goed lezen en vooral niet alles 
te serieus nemen (vooral het gedeelte over 
mij).  Voor de Lifeline zal ik voornamelijk 
stukjes gaan schrijven. Helaas kan je nog 
geen stukje van mij vinden in deze Lifeline 
maar ik heb al wel stukjes op de blog staan.

kan de drukte per functie verschillen 
en hebben ze het rondom activiteiten, 
zoals het toneelstuk of de week van 
de cultuur, het natuurlijk extra druk. 
De tijd die ze wel hebben, besteden ze 
jammer genoeg niet effi ciënt, aangezien 
de rondvraag en mojitos toch wel leuker 
zijn dan de vergadering zelf. Over leuke, 
nieuwe ideeën hoeven ze gelukkig 
niet te vergaderen want die komen 
verbazingwekkend genoeg gewoon 
vanzelf. Bas helpt hierbij vrijwel niet 
aangezien hij als lid van de culturele 
commissie toch weinig creatief is. 

Activiteiten lopen jammer genoeg 
niet altijd even soepel als dat het 
klinkt. De tweede jamsessie was niet 
gegaan zoals gepland. Maar het kan 
erger, bijvoorbeeld toen een gestoorde 
pandbeheerder de decorstukken 
van het toneel heft gestolen. Maar 
gelukkig houdt de Idiomotor het 
hoofd koel. De tips die steevast door 
elke commissie aan het eind worden 
gegeven, kunnen ook deze keer weer 
nuttig worden gebruikt. Het toneelstuk 

wordt dit jaar erg fantatisch, dus iedereen moet vooral 

komen kijken, maar denk hierbij wel aan je oorbellen!
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Jouw studievereniging 
wil het je zo voordelig en 
makkelijk mogelijk maken.
Dus hebben ze een 
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