
Bionieuws is sinds 1991 het redactioneel onafhankelijke vakblad voor 

biologen, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) te 

Utrecht. Het informeert tweewekelijks ruim 5500 aangesloten 

wetenschappers, docenten, ondernemers, beleidsmakers en studenten over 

ontwikkelingen in de biologie; van moleculaire genetica tot ecologie. Zowel  

in het blad als op de website is de toonzetting duidelijk, inhoudsgericht en 

onafhankelijk. Op de redactie komt met ingang van 21 augustus een positie 

beschikbaar als: 

  (eind)redacteur (v/m)
       0,8 f te

Wat zoeken we?
Een nieuwsgierige wetenschapsjournalist die weet wat er speelt in de biologie, 

of bereid is daarachter te komen door actief het gesprek aan te gaan met 

biologen in het veld. Je speurt het werkveld af naar nieuws en relevante 

achtergrondverhalen, en weet daarin haarfijn zin en onzin van elkaar te 

scheiden.

Wat ga je doen?
De werkzaamheden bestaan uit het schrijven en redigeren van nieuws-,  

opinie- en achtergrondartikelen over biologiegerelateerde onderwerpen, het 

leggen en onderhouden van contacten met externe auteurs en het compileren 

van berichten voor de website van Bionieuws. 

Wat vragen wij?
l  Aantoonbare ervaring in de wetenschapsjournalistiek

l  Een universitaire opleiding in een van de levenswetenschappen

l  Gedegen kennis van het brede werkveld van de biologie en de medische of 

moleculaire biologie in het bijzonder

l  Een netwerk in biologisch Nederland 

l  Ervaring met het werk van een eindredacteur

l   Kennis van en ervaring met de inzet van digitale en sociale media

l  Passie voor de biologie en enthousiasme om te werken in een team

Meer informatie op www.nibi.nl of via de hoofdredacteur, Gert van Maanen, 

030-2321276. Stuur uw motivatie, cv en drie recent geschreven populair- 

wetenschappelijke artikelen uiterlijk 2 juni naar maanen@bionieuws.nl. 
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Geen kleuterkunst. En ook geen verfspet-

ters van Jackson Pollock die met een in 

verf gedoopte kwast over een oppervlak 

zwiert. Zie hier stamcellen uit muizenneus-

jes (groen) die zich in neuronen (rood) 

of niet-neuronale steuncellen (goud) dif-

ferentiëren. Het lukte onderzoekers een 

celcultuur te maken en onderhouden van 

stamcellen van het olfactorisch systeem, 

én om daarmee beschadigd neusweefsel 

te herstellen in een petrischaal (Stem 

Cell Reports, 28 maart). Ze hopen dat de 

ontdekking mogelijkheden biedt om in de 

toekomst mensen te helpen van wie het 

reukvermogen is aangetast.

Ontdek het vlekje

Ooit gehoopt dat boodschappenlijstjes onthouden makkelijker is 

na een potje braintraining? Niet dus… Het enige resultaat is het 

beter worden in het specifieke spelletje, maar het geeft geen 

voordeel bij andere geheugentaken. Toch lijken Amerikaanse on-

derzoekers een mogelijkheid te hebben gevonden om het brein 

te trainen: categorisatie (Current Biology, 28 maart). Met dit 

proces kan een brein bijvoorbeeld een langwerpig voorwerp de-

finiëren als een stok of een slang. De onderzoekers testten het 

leervermogen door studenten vlekken te laten zien met strepen 

onder een bepaalde hoek. Na vijf dagen testen lukte het steeds 

beter om hun vlek te herkennen, en waren de studenten zelfs 

verbeterd in andere vlekken onderscheiden onder allerlei ver-

schillende hoeken. Volgens onderzoekers zou dit uiteindelijk 

kunnen helpen in klinische onderzoeken, hoofdzakelijk voor 

mensen met zichtverlies. Het nut voor gezonde mensen blijft wel 

onbekend; misschien voor het beter herkennen van dalmatiërs?

Amber Verhaar
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Planten groeien beter als huidmond-

jes sneller reageren op de hoeveelheid 

licht die op de bladeren valt. Ze leg-

gen dan meer koolstofdioxide vast 

zonder extra waterverbruik. Dat la-

ten onderzoekers uit Schotland en 

China 29 maart zien in Science. Ze lie-

ten de huidmondjes sneller reageren 

met een genetische ingreep.

Veel plantkundigen streven momen-

teel naar een efficiëntere fotosyn-

these, het proces waarbij planten 

koolstofdioxide vastleggen met be-

hulp van zonlicht. Daarmee zou im-

mers de productie van landbouwge-

wassen omhoog kunnen. Een van de 

factoren die de efficiëntie beperkt is 

de snelheid waarmee huidmondjes 

reageren op veranderingen in de hoe-

veelheid licht. 

Huidmondjes moeten open staan om 

koolstofdioxide te kunnen opnemen. 

Maar door die open huidmondjes ver-

liezen planten kostbaar water. 

Daarom staan huidmondjes alleen 

open in het licht, als planten de opge-

nomen koolstofdioxide kunnen ver-

werken. Anders zijn ze dicht om wa-

terverlies te beperken. Huidmondjes 

volgen de afwisseling van dag en 

nacht, maar met lichtfluctuaties 

overdag kunnen ze minder goed over-

weg. Schuiven er donkere wolken 

voor de zon, dan staan ze nog een 

tijdje open, komt de zon weer te voor-

schijn, dan blijven ze een poos dicht.

Opening en sluiting van een huid-

mondje worden geregeld door twee 

langwerpige sluitcellen. In het licht 

pompen zij waterstofionen naar bui-

ten. Gestimuleerd door de negatieve 

celinhoud gaan kaliumkanalen in 

het plasmamembraan open, zodat 

kaliumionen instromen. Vervolgens 

worden ook negatieve ionen binnen-

gelaten. Door de hoge ionenconcen-

tratie loopt de osmotische waarde op 

en komt water de sluitcellen in, die 

opzwellen. Breder kunnen ze niet 

worden, alleen langer. Aangezien de 

uiteinden verankerd zijn, buigen ze 

uit elkaar en ontstaat een opening. 

Wordt het donker, dan gaan de kali-

umkanalen dicht, worden ionen naar 

buiten gepompt en verliezen de sluit-

cellen water. Ze worden korter en lig-

gen recht tegen elkaar: het huid-

mondje is dicht. 

De onderzoekers wisten deze proces-

sen te versnellen bij de modelplant 

Arabidopsis thaliana, de zandraket, 

door een gen in te bouwen dat co-

deert voor een kaliumkanaal dat zich 

snel opent als er licht op valt: blue 

light-induced K+-channel 1, ofwel Blink1. 

Ze maakten er een promoter aan vast 

waardoor het gen alleen in sluitcellen 

tot expressie komt. 

Ze laten zien dat het extra kaliumka-

naal de doorlaatbaarheid van het 

plasmamembraan voor kalium bin-

nen een paar minuten verhoogt als er 

licht op valt. Wordt het donker, dan 

loopt die doorlaatbaarheid snel weer 

terug. Daardoor reageren de huid-

mondjes veel vlotter op lichtfluctua-

ties dan voor deze plant normaal is.

Die snellere reactie maakt voor de 

groei, gemeten na 49 dagen, niet uit 

als de planten overdag constant de-

zelfde hoeveelheid licht krijgen. 

Maar als een uur licht steeds wordt 

afgewisseld met een uur duisternis, 

verdubbelt de groei zonder dat de 

planten extra water verliezen. ‘Dat 

biedt aanknopingspunten voor verbe-

terde gewassen’, concluderen de au-

teurs.

‘Interessant onderzoek,’ vindt Leo 

Marcelis, hoogleraar tuinbouw en 

productfysiologie in Wageningen. 

‘De focus op lichtfluctuaties is rele-

vant, want in het veld of een kas fluc-

tueert de lichtintensiteit op een blad 

continu. Dit artikel laat elegant zien 

dat de snelheid waarmee huidmond-

jes daarop reageren belangrijk is voor 

productie en efficiënt watergebruik.’ 

Hij wijst er wel op dat de huidmondjes 

van commerciële gewassen sneller 

openen en sluiten dan die van de plan-

ten in dit onderzoek: ‘Het is de vraag 

hoe groot het effect van een extra ka-

liumkanaal dan is. Bovendien: deze 

onderzoekers gebruikten transgene 

planten. Voor toepassing op commer-

ciële gewassen in Europa zullen we de 

reactie van huidmondjes op een an-

dere manier moeten versnellen.’

Meer groei door opgevoerd huidmondje

extra kaliumkanaal maakt fotosynthese eff iciënter

Door Willy van Strien

Met een genetische 

ingreep reageren huid-

mondjes vlotter op 

lichtfluctuaties. Gevolg: 

verbeterde groei, zonder 

extra waterverbruik.

‘In het veld of een kas  

fluctueert de lichtintensiteit 

op een blad continu’ 

foto Jim
 Schw
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Als drie honden vechten om een been, 

gaan ze er soms gezamenlijk mee heen. 

Hoewel hun ouders genadeloze killers 

zijn, doen deze ogenschijnlijk schat-

tige wildehondenpups niets liever dan 

spelen, bijvoorbeeld met dit impalabeen. 

De Hongaarse fotograaf Bence Máté 

maakte het beeld van de wilde honden 

in het Zuid-Afrikaanse Mkuze en werd 

daarmee een van de finalisten van de 

Wildlife Photographer of the Year Lumix 

People’s Choice Award. Dat maakte de 

organisatie 13 februari bekend. Tot eind 

juni is de foto te bewonderen in de bij-

behorende Wildlife Photographer of the 

Year-tentoonstelling in het Natural History 

Museum in London, die het werk van ’s 

werelds beste natuurfotografen bijeen 

brengt. 

Katerkoning onbekend

Geeft bier na wijn echt venijn? Duitse onderzoekers wilden eens 

het onderste uit de kan halen om te kijken of dit waar is. Daarom 

nodigden zij negentig personen uit om een aantal drankjes te 

nuttigen. Het recept bestond uit een paar biertjes gevolgd door 

twee glazen wijn, en een week later draaiden ze dit om. Voor een 

tweede groep waren de testdagen omgekeerd. 

De genoteerde klachten the day after liepen uiteen: hoofdpijn, 

misselijkheid, geen eetlust… Om maar te zwijgen over de 21 

gevallen die blij waren dat ze een emmer naast hun bed hadden 

staan. Maar hun opoffering zorgt wel voor een belangrijke 

bijdrage aan de wetenschap: of de avond nu begint met wijn of 

bier, de katersterkte blijkt niet te verschillen (American Journal of 

Clinical Nutrition, 8 februari). 

In het vervolg kan iemand dus naar hartenlust blijven afwisselen. 

Het blijft alleen oppassen dat-ie niet te diep in het bier- en 

wijnglaasje kijkt. 

Amber Verhaar
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De resistentie tegen het myxomavi-

rus dat veel konijnen doodt, is meer-

dere keren parallel en onafhankelijk 

van elkaar geëvolueerd. Dat schrijft 

een groot internationaal onderzoeks-

team 14 februari in Science.

Konijnen (Oryctolagus cuniculus) wer-

den vanaf het vasteland van Europa 

al in de 13de eeuw geïntroduceerd in 

het Verenigd Koninkrijk, en van daar-

uit in 1859 in Australië. Daar richtten 

de konijnen grote ecologische en eco-

nomische schade aan. Om die schade 

enigszins in te perken, werd in 1950 

het myxomavirus geïntroduceerd in 

Australië, en niet veel later in Frank-

rijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat 

had het gewenste effect: in elk van de 

landen resulteerde het virus in mas-

sale mortaliteit onder de konijnen 

door de ziekte myxomatose. 

Die aanvankelijke snelle populatiere-

ductie vlakte echter af na verloop van 

tijd. De konijnen en het virus raakten 

verwikkeld in een evolutionaire wa-

penwedloop. ‘De verspreiding van het 

virus is een van de grootste natuur-

lijke experimenten in de evolutie’, 

zegt laatste auteur Frank Jiggins. ‘Ko-

nijnenpopulaties ontwikkelden snel 

resistentie. Voor ons als onderzoekers 

was het unieke aspect dat dit proces 

zich repliceerde in Australië, het Ver-

enigd Koninkrijk én het vasteland 

van Europa, waardoor hetzelfde evo-

lutionaire proces zich drie keer vol-

trok.’

Ondanks onderzoek naar de genetica 

van het virus, is er veel minder be-

kend over de genetische basis van de 

resistentie tegen myxomatose. Om 

daar meer over te weten te komen on-

derzochten de wetenschappers mo-

derne konijnen in Australië, Frank-

rijk en het Verenigd Koninkrijk en 

vergeleken hun genoom met dat van 

historische museumexemplaren die 

leefden voordat de pandemie uitbrak.

Daarin ontdekten de onderzoekers 

dat onder de hoge selectiedruk er 

meer allelen veranderden in de konij-

nenpopulaties in de drie landen dan 

op basis van toeval te verwachten is. 

In veel gevallen zijn het exact de-

zelfde allelen die in frequentie zijn 

toegenomen. Dat duidt volgens de on-

derzoekers op parallelle evolutie. Het 

zijn veelal veranderingen in een 

groot aantal immuungerelateerde 

genen die tezamen een basis vormen 

voor resistentie, in plaats van enkele 

met een groot effect. 

Dat die parallelle evolutie zo verge-

lijkbaar is in de drie landen, komt 

waarschijnlijk doordat natuurlijke 

selectie inwerkte op genetische vari-

atie die al in het vooroudergenoom in 

het vasteland van Europa aanwezig 

was en ook behouden bleef in de mo-

derne konijnenpopulaties die zich 

van daaruit via het Verenigd Konink-

rijk naar Australië verspreidden. ‘Het 

bestaan van deze variatie verklaart 

waarschijnlijk de snelle ontwikke-

ling van resistentie tegen myxoma-

tose die vrijwel meteen na de eerste 

uitbraken optrad’, schrijven de onder-

zoekers.

Toch maakt het virus nog steeds veel 

slachtoffers. Er is nog maar een heel 

klein deel van de bij resistentie be-

trokken genen gefixeerd geraakt in 

de moderne konijnenpopulaties. 

‘Wanneer resistentie de replica-

tiesnelheid van het virus in de gast-

heer afremt, in plaats van infectie 

volledig voorkomt, dan werkt selectie 

hogere virulentie van het virus juist 

in de hand’, speculeren de onderzoe-

kers. ‘Overeenkomend met deze voor-

spelling, is recent in wilde konijnen-

populaties geobserveerd dat de af-

name in virulentie die we zagen in 

eerste de jaren nadat het virus zijn 

intrede deed, nu is omgekeerd en dat 

hoog virulente genotypen zijn ont-

staan.’   

Dierecoloog Jasja Dekker noemt de 

studie erg interessant. ‘In het veld 

zien we de afgelopen tien jaren myxo-

matose nog regelmatig de kop op ste-

ken, afgewisseld met rabbit haemor-

rhagic disease (RHD). Mijn hypothese 

was dat door selectie door RHD de re-

sistentie tegen myxomatose ver-

dwijnt, maar dat lijkt volgens deze 

studie anders te zijn’, zegt Dekker. ‘In 

Nederland zijn uitbraken heel lokaal 

en kunnen dichtheden flink verschil-

len. Ik denk daarom dat bemonsteren 

op een fijnere schaal nog meer in-

zicht zal geven.’

Wapenwedloop tussen konijn en virus

genet ische variat ie basis van snelle adaptat ie van konijnen aan myxomavirus 

Door Maartje Kouwen

Konijnenpopulaties ont-

wikkelden snel en paral-

lel resistentie tegen het 

dodelijke myxomavirus.

Er is nog maar een heel klein 

deel van de bij resistentie 

betrokken genen gefixeerd 

geraakt
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Het optimum is voorbij voor de libellen 

in Nederland. Lange tijd hadden vooral 

dagvlinders en bijen het moeilijk, en leken 

libellen de dans te ontspringen. De stij-

gende lijn van het aantal libellen vlakt de 

laatste jaren echter af. De Vlinderstichting 

wijst in een persbericht van 2 maart op 

klimaatverandering als een van de oorza-

ken. Warmteminnende, zuidelijke soorten 

zoals deze vroege glazenmaker konden zich 

dankzij warmere temperaturen aanvanke-

lijk verder verspreiden, maar noordelijke 

soorten hebben er last van. Sinds 2007 

is er echter in beide groepen een dalende 

trend te zien; onduidelijk is w
aardoor. De 

soorten die leven van vennen en hoogve-

nen gaan het hardst achteruit.

Natuurkalender 2.0

Natuur is overal. Zelfs zonder een stap naar buiten te zetten, is 

in het zoekgedrag op internet te zien wat er zich afspeelt in de 

natuur. De paginabezoeken op Wikipedia reflecteren namelijk 

de patronen en veranderingen in de nabije omgeving (Plos Bio-

logy, 5 maart). Onderzoekers bekeken maar liefst 2,33 miljard 

paginabezoeken over meer dan dertigduizend soorten in 245 

talen. Die hits blijken goed overeen te komen met seizoensver-

anderingen, zoals planten die lokaal in bloei staan of vogels die 

gaan migreren. Voor landen met sterke seizoen en soorten met 

sterk seizoensgebonden gedrag, zoals insecten en vogels, zijn 

die schommelingen het opvallendst. 

En dat biedt kansen voor natuurbehoud, speculeren de onder-

zoekers. Niet alleen is hiermee te zien welke soort wanneer 

piekt of het snelst verandert, het zoekgedrag laat ook zien waar 

de mensen zitten die zich daar druk om maken. En dat kan cruci-

aal zijn om te in schatten waar en wanneer een geldinzamelings-

actie succesvol wordt. 

Maartje Kouwen
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Weilanden die worden geïnjecteerd 

met drijfmest, bevatten minder re-

genwormen aan de oppervlakte. 

Deze weilanden hebben minder 

voedsel beschikbaar voor weidevo-

gels, en missen de bodemverbete-

rende kwaliteiten van de wormen. 

Dat schrijven Groningse ecologen in 

twee publicaties in Journal of Applied 

Ecology (6 maart online) en Agricul-

ture, Ecosystems and Environment (1 

maart).

In de Nederlandse weilanden komen 

met name twee soorten wormen 

voor: de rode worm (Lumbricus rubel-

lus) en de grijze worm (Aporrectoda 

caliginosa). ‘De rode wormen komen 

veelvuldig naar de oppervlakte om 

plantenmateriaal te zoeken en dat 

mee te nemen naar diepere lagen. 

Daardoor verbeteren ze bodemstruc-

tuur en vormen ze een belangrijke 

voedselbon voor weidevogels als de 

kievit’, vertelt Jeroen Onrust, eerste 

auteur van beide publicaties.

Met een speciaal gefabriceerd kar-

retje probeerde hij naar eigen zeg-

gen in de huid te kruipen van weide-

vogels. Nachtenlang reed hij liggend 

op zijn buik, met zijn hoofd vlak bij 

de grond met een hoofdlamp naar 

wormen te zoeken. ‘Kieviten zijn 

echte zichtjagers, zij jagen ’s nachts 

als wormen actief worden’, verklaart 

Onrust. ‘Met deze methode ontdek-

ten we dat meer dan 80 procent van 

de wormen aan het oppervlak uit 

rode wormen bestaat.’

De vochtigheid van de bodem is 

daarbij van groot belang, ontdekte 

Onrust. Is de grond te droog, dan 

kruipen de wormen niet meer naar 

de oppervlakte. Ook voor grutto’s, 

die de wormen dieper uit de grond 

trekken, is de grond dan te hard om 

erin te prikken, vertelt Onrust.

In de publicatie in Agriculture, Ecosy-

stems and Environment wijzen de on-

derzoekers op de rol die drijfmestin-

jecties in de bodem daarbij spelen. 

Melkveehouders zijn verplicht het 

mengsel van mest en urine dat door 

de roostervloer van de stal valt, on-

dergronds te injecteren in de bodem 

om het neerslaan van stikstof in na-

tuurgebieden te voorkomen. Bij het 

injecteren wordt de bodem echter 

opengesneden en dat lijkt de toplaag 

uit te drogen, stelt Onrust. Op deze 

weilanden komen minder rode wor-

men voor dan in percelen waar tradi-

tionele ruige stalmest is opgebracht. 

In het lab bevestigde Onrust dat rode 

wormen op drijfmest minder snel 

groeien dan op ruige mest of stro.

‘Het verhogen van grondwaterpeil, 

wat nu vaak in het late voorjaar als 

maatregel wordt gedaan voor de 

wormen en vogels in droge weilan-

den, heeft dan geen effect meer. Als 

de toplaag is uitgedroogd, dan is er 

geen interactie met het grondwater 

meer’, zegt Onrust. Juist in de peri-

ode dat broedende weidevogels voed-

sel het hardst nodig hebben, is de be-

schikbaarheid van wormen laag, 

concludeert hij in Journal of Applied 

Ecology. De bodem meer met rust la-

ten, is het advies van Onrust. ‘Anders 

raak je de rode wormen kwijt, en dat 

is nadelig voor zowel de bodem als 

de vogels.’

Mestinjecties

De Wageningse hoogleraar bodembi-

ologie Jan Willem van Groenigen 

vindt dat er ‘leuke kanten’ aan de 

studie zitten, maar is niet overtuigd 

van de link tussen mestinjecties en 

de wormbeschikbaarheid voor vo-

gels. ‘De studies tonen aan dat vel-

den die natter zijn ook meer wormen 

bevatten. Maar dat velden met stal-

mest meer wormen bevatten, kan 

dus ook komen doordat ze nou juist 

natter zijn en bovendien meer orga-

nische stof bevatten’, zegt Van Groe-

nigen. ‘Ze speculeren dat mestinjec-

ties de bodem uitdrogen en dat er 

daardoor minder wormen zijn, maar 

tonen dat niet experimenteel aan. 

Het zou mooi zijn als ze een boer 

hadden gevraagd een stuk weiland 

niet te injecteren, en daar boven-

gronds twee stukken met drijfmest 

en stalmest te bemesten. Dat is een 

gemiste kans.’ 

Minder wormen in drijfmestweiland

in droge drijfmestweilanden vinden vogels minder voedsel

Door Maartje Kouwen

In drijfmestweilanden 

is er minder wormactivi-

teit. Dat is nadelig voor 

de bodemkwaliteit en de 

weidevogels. 

‘Als de toplaag is uit- 

gedroogd, dan is er geen  

interactie met het grond- 

water meer’
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Van vogelpoep naar nepogen om uit 

de klauwen van predators te blijven. De 

omslag in rupsvermommingen van de 

vlinder Papilio xuthus blijken door drie 

zogeheten homeoboxgenen aangestuurd 

te worden (Science Advances, 10 april). De 

transcriptie van deze genen neemt pas toe 

in de laatste vervelling als rups, wanneer 

hij het uiterlijk van vogeluitwerpselen 

verruilt voor het pak van een groen mon-

stertje. De genen sturen op die manier 

de specifieke façade van de rups aan. 

De groene kleur bootst het blad van zijn 

waardplant waarop hij verpopt goed na. 

Alleen de grote ogen zijn voor vijanden 

nog goed te zien. 

Diep vanbinnen

Schoonheid zit vanbinnen. Maar waar precies? Dat hoopten Ame-

rikaanse onderzoekers te ontdekken met een genome-wide asso-

ciation study onder meer dan vierduizend individuen (Plos Gene-

tics, 4 april). Proefpersonen kregen jaarboekfoto’s in handen en 

hadden als taak honderden individuen te beoordelen op aantrek-

kelijkheid. Door die schoonheidsscores te linken aan de geneti-

sche achtergronden, konden onderzoekers daadwerkelijk speci-

fieke genen koppelen aan aantrekkelijkheid. Die bleken te ver-

schillen tussen mannen en vrouwen. Genen die vrouwen extra 

aantrekkelijk maken, spelen ook een rol in hun gewicht, terwijl 

de aantrekkelijkheidsgenen in mannen betrokken zijn bij choles-

terolgehaltes en daarmee indirect bij testosteronproductie.  

Toch is dit slechts het tipje van de sluier. De beoordeelde ‘foto-

modellen’ waren allemaal grofweg even oud en Europees, en er 

bleek geen mastergen die unaniem de score mooi of lelijk ople-

vert. Om het felbegeerde genetische recept voor schoonheid te 

vinden, gaan de onderzoekers dus nog flink dieper graven. 

Maartje Kouwen
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TEen Amerikaanse astronaut onder-

ging tijdens een jaar lang verblijf in 

het International Space Station ver-

anderingen in onder andere genex-

pressie en de lengte van telomeren, 

blijkt uit een door NASA geïnitieerd 

onderzoek waarbij een astronaut en 

zijn eeneiige tweelingbroer op aarde 

twee jaar lang werden onderzocht. 

Maar blijvend is de verandering niet, 

na een halfjaar is alles nagenoeg bij 

het oude, schrijven onderzoekers van 

een groot aantal Amerikaanse uni-

versiteiten in Science van 12 april. 

Ruimtevaarders staan bloot aan een 

scala aan heftige invloeden, zoals 

straling, verminderde zwaarte-

kracht, een beperkt dieet, geringe 

beweging en een verstoord slaap-

ritme. Om tot op genoomniveau te 

kunnen onderzoeken wat er met een 

astronaut gebeurt, vergeleken weten-

schappers onder andere bloedmon-

sters, fysiologische gegevens en cog-

nitieve metingen van astronaut Scott 

Kelly en zijn tweelingbroer Mark op 

verschillende tijdstippen vóór, tij-

dens en na de eenjarige ruimtemis-

sie. De bloed- en urinemonsters van 

Scott werden per Sojoez-raket naar de 

aarde gestuurd en binnen 48 uur ver-

werkt. 

De onderzoekers ontdekten onder 

andere een verschil in genexpressie 

bij de broers. Bij astronaut Scott ver-

anderde die met name rond genen 

die te maken hebben met het im-

muunsysteem. Zes maanden na te-

rugkomst op aarde blijkt de genex-

pressie voor ruim 90 procent weer 

normaal. Onderzoekers zagen ook 

een verandering in de vorm van de 

oogbal van Scott, inclusief verdik-

king van de netvlieszenuw en vou-

wen in het vaatvlies. Ook de darm-

flora verandert, maar niet meer dan 

op aarde bij stressgerelateerde veran-

deringen wordt waargenomen. De 

griepprik die aan beide broers was 

toegediend, werkte ook in de ruimte 

prima. Verder ontdekten de onder-

zoekers dat bij Scott gedurende zijn 

verblijf in de ruimte de telomeren 

verlengden, terwijl deze bij de mens 

door veroudering juist kleiner wor-

den. Zes maanden na terugkeer wa-

ren ze echter weer op het oude for-

maat, of iets kleiner.  

Vooral de verlenging van de telome-

ren is verrassend, meent veroude-

ringswetenschapper David van Bode-

gom, verbonden aan Leyden Academy 

en het Leids Universitair Medisch 

Centrum en niet betrokken bij het 

onderzoek. ‘Bij mensen is dat niet 

eerder gezien en je zou eigenlijk het 

tegenovergestelde verwachten. De 

algemene verouderingstheorieën 

gaan ervan uit dat je veroudert door 

slijtage, veroorzaakt door invloeden 

van buiten en interne invloeden zo-

als stress. Zo’n ruimtevlucht is een 

enorme belasting voor het lichaam, 

dus je verwacht dat deze mensen 

sneller verouderen en dat ze met kor-

tere telomeren terugkomen, maar 

die zijn dus juist langer. Het is een 

beetje moeilijk te zeggen wat we daar 

nou van kunnen leren, de onderzoe-

kers weten het zelf ook niet.’ Wat Van 

Bodegom betreft geldt dat ook voor 

veel andere onderdelen van het on-

derzoek. ‘Het is een ander type onder-

zoek dan we in de geneeskunde 

meestal doen, met grote groepen 

mensen die we op een ding met el-

kaar vergelijken. Nu zijn het twee 

mensen en die vergelijken ze op heel 

erg veel dingen met elkaar. De set-

ting is razend spectaculair, maar de 

vraag is een beetje: wat leren we hier-

van?’

Het feit dat er weinig blijvende veran-

deringen geconstateerd zijn, sugge-

reert dat een verblijf in de ruimte van 

deze duur veilig is, schrijven de on-

derzoekers. Maar ook zij zien de be-

perkingen van het onderzoek. ‘Dit 

was een unieke mogelijkheid om fysi-

ologische en genetische veranderin-

gen te vergelijken bij identieke twee-

lingen, maar we moeten meer astro-

nauten onderzoeken om hier conclu-

sies uit te kunnen trekken’, aldus au-

teur Andrew Feinberg van Johns 

Hopkins University. ‘Dit is pas het be-

gin van human genomics in de ruimte.’

Tweelingbroer in ruimte verandert

genexpressie en telomeren veranderen t ijdel ijk in ruimtestat ion 

Door Koen Moons

Onderzoek aan een astro-

naut en zijn tweelingbroer 

toont niet-blijvende, maar 

verrassende verandering 

in fysiologie, epigenetica 

en telomeerlengte tijdens 

ruimteverblijf.  
‘Zo’n ruimtevlucht is een 

enorme belasting, dus je  

verwacht dat deze mensen 

sneller verouderen’
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Eén beet, vijf doden. Dat is wat deze 

boomadder Atheris cera
tophora teweeg 

kan brengen, terwijl sommige zeeslan-

gen amper schade toebrengen. Dat de 

effectiviteit van het gif per gifslang sterk 

uiteenloopt, is een duizelingwekkend raad-

sel voor wetenschappers. Op basis van een 

vergelijkingsanalyse van slangengif van 

meer dan honderd slangensoorten schrijft 

een onderzoeksteam nu over de evoluti-

onaire oorsprong van divers slangengif 

in de natuur (Ecology Letters
, 8 januari). 

Afhankelijk van het dagmenu van een 

slang, blijkt het slangengif toegespitst om 

voor specifieke prooidieren fataal te zijn.

De varroamijt leeft niet van het bloed 

van honingbijen, maar doet zich 

vooral tegoed aan diens eiwitvetli-

chaam: een orgaan dat het best te ver-

gelijken is met de lever en tal van es-

sentiële functies vervult in een bijen-

lichaam. Dat schrijven Amerikaanse 

entomologen 14 januari in PNAS. De 

bevinding verklaart volgens de on-

derzoekers beter waardoor geïnfec-

teerde bijenvolken plotseling volle-

dig kunnen instorten. Ook biedt de 

ontdekking volgens hen belangrijke 

aanknopingspunten om de parasi-

taire mijt beter te bestrijden, bijvoor-

beeld door pesticiden te ontwikkelen 

die zich vooral ophopen in vet.

‘Het is ongelooflijk hoe een hele tak 

van wetenschap al tientallen jaren 

simpelweg aanneemt dat deze mijt 

bloed zuigt bij honingbijen, terwijl 

dat dus helemaal niet het geval blijkt. 

Deze onderzoekers zetten daar voor 

het eerst hun vraagtekens bij, met als 

resultaat een prachtig elegante en 

zeer volledige studie’, licht Tjeerd 

Blacquière toe, entomoloog bij de Wa-

geningen Universiteit en niet betrok-

ken bij de studie. ‘Een echte eyeope-

ner.’

Eiwitvet van honingbijen is rijk aan 

vetten en eiwitten. Het bevat daar-

door een hoge voedingswaarde, zeker 

in vergelijking met het relatief voe-

dingsarme bloed, beter bekend als 

hemolymfe. Ook speelt het bijenvet 

een belangrijke rol bij het ontgiften 

van bijvoorbeeld pesticiden, de pro-

ductie van antioxidanten, het regelen 

van het immuunsysteem, de hor-

moonhuishouding, en de productie 

van de waslaag voor het exoskelet. 

Bovendien lijken de monddelen van 

de varroamijt weinig op die van 

bloedzuigende verwante soorten. Het 

waren voor de onderzoekers de be-

langrijkste aanwijzingen om bloed 

als belangrijkste voedselbron in twij-

fel te trekken.

Om hierin duidelijkheid te verschaf-

fen brachten de Amerikanen eerst in 

kaart waar op een bijenlichaam de 

mijten zich vooral vastklampen. Dat 

bleek niet evenredig verdeeld, zoals 

te verwachten is wanneer ze hemo-

lymfe zouden zuigen; bij volwassen 

bijen zat meer dan 90 procent van de 

mijten vooral onder aan het abdo-

men, de plek waar het meeste eiwit-

vet zit. Vervolgens visualiseerden de 

onderzoekers onder andere met elek-

tronenmicroscopie dat de mijten zich 

inderdaad tegoed doen aan het vet. 

Maar daarmee was nog niet uitgeslo-

ten dat de mijten bloed eten. Daarom 

voerden ze de gastheerbijen twee 

soorten vloeistoffen, een die alleen 

oplost in water en dan geel kleurt en 

een ander die alleen in vet oplost en 

dan rood kleurt.  Vervolgens lieten ze 

mijten parasiteren op deze bijen. 

‘Toen we voor het eerst de mijtdar-

men bekeken, gloeiden ze felrood’, 

vertelt eerste auteur Samual Ramsey. 

‘Het was hét bewijs dat het eiwitvetli-

chaam echt werd geconsumeerd, en 

niet het bloed. We hebben de mijten 

al die tijd als vampiers benaderd, ter-

wijl het dus eigenlijk weerwolven 

zijn. We hebben dus ook geen houten 

stokken nodig, maar zilveren kogels.’

Als klap op de vuurpijl zetten de on-

derzoekers in het lab opgegroeide 

mijten op een dieet van uitsluitend 

bloed dan wel eiwitvet. Bloedeters 

verhongerden snel, terwijl de veteters 

gezond door het leven gingen en zelfs 

eitjes produceerden.

‘Hoewel de studie een zeer compleet 

beeld geeft van het eetgedrag van de 

varroamijt, denk ik niet dat deze 

nieuwe kennis direct een toepassing 

oplevert’, zegt Blacquière. ‘Bestrij-

dingsmiddelen worden in de imkerij 

wel aan de lopende band gebruikt – 

en dat is vooralsnog ook echt nodig –, 

maar dat zijn vaak organische zuren 

of etherische oliën uit planten die als 

damp door de mijten worden ‘inge-

ademd’ of als kleine kristallen op de 

bijenhuid via contactwerking de mij-

ten aantasten. Uiteindelijk maken 

pesticiden bijenvolken alleen maar 

vatbaarder voor parasieten, wat pesti-

cidegebruik weer in de hand werkt. 

Het is beter om parasietresistentie op 

natuurlijke wijze in volkeren te laten 

ontstaan via natuurlijke selectie. Dat 

is misschien ingewikkeld, maar op de 

lange termijn wel het beste.’

Varroamijt niet verzot op bloed

vet is belangrijkste voedselbron van desastreuze bijenparasiet 

Door Steijn van Schie

De decennia-oude over-

tuiging dat varroamijten 

bloedzuigers zijn, kan de 

prullenbak in: de para-

sieten blijken vooral gek 

op het vet van honing-

bijen. 
‘We hebben dus ook geen 

houten stokken nodig,  

maar zilveren kogels’
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et is een jubileum dat we natuurlijk niet zomaar kunnen en 

willen overslaan.

nze voorganger – het Vakblad voor Biologen – bestaat in 

september 2019 precies honderd jaar.

iet voor niets noemt Bionieuws zich nog altijd trots hét 

vakblad voor biologen.

us alle aanleiding dit jaar feestelijk uit te pakken, te 

herdenken, te bezinnen en vooruit te kijken. 

en eeuw waarin de biologie zich onstuimig ontwikkelde tot de 

belangrijkste natuurwetenschap.

ondom honderd jaar evolutie van de biologie starten we 

binnenkort alvast een rubriek.

at alles cumuleert dit najaar in een extra feestelijke Week van 

de Biologie, waarvoor we alle biologen uitnodigen. 

       

Want honderd worden we maar één keer!  


