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FotoREPoRtagE: 

Nacht van Kunst en 
Kennis 2017 24
De fotoreportage in deze Origin staat 
vol met foto’s gemaakt tijdens de vijfde 
editie van de meest interessante en 
indrukwekkende avond in Leiden. Bla-
der snel naar pagina 24 voor de mooiste 
foto’s!
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Het is inmiddels alweer december en het 
einde van het kalenderjaar nadert. Decem-
ber is wat mij betreft een maand vol met 
belevenissen. Sinterklaasavond en de Kerst 
-dagen maar ook de eerste échte kou en 
misschien zelfs sneeuw zijn voor mij bele-
vingen waarvan ik – en ik denk velen met 
mij – onwijs kan genieten. Het december-
nummer van de Origin heeft daarom ook 
het toepasselijke thema ‘Experience’.

In deze tijd van het jaar is het heerlijk om 
met een (warm) drankje de avond in te 
luiden. Denk je dat jij het zou merken als 
er azijn in jouw glas zou worden gedaan? 
Op pagina 22 lees je in de Origin Zoekt 
Uit! een onderzoek dat het placebo-effect 
onderzocht. Ook zijn de mooie kerstlicht-
jes, de kale bomen met prachtige rijp op de 
takken en misschien zelfs een roodborstje 
voor mij de typische december-pareltjes 
voor het oog. Maar wat nu als je al blind 
bent vanaf je derde levensjaar? Gerat Ver-
meij is bioloog en ontdekte de wereld om 
zich heen volledig op de tast. Lees meer 
over zijn leven op pagina 5. Naast de wel-
bekende decembertaferelen is ook de uit-
reiking van de Nobelprijzen 2017 gepland 
in december. Hoe deze prijzen tot stand 
komen en hoe jij die prijs zou kunnen win-
nen, lees je in de special (p. 12). Ook zijn 
er de Ig Nobelprijzen, wat dat precies bete-
kent lees je in de Small Talk op pagina 4.

Eveline Kallenberg
Hoofdredacteur Origin

Bachelorstudent Biofarmaceutische 
Wetenschappen

oP dE KoFFIE bIJ: 

Drs. Fouzia Lghoul- 
Oulad Saïd 8
De rol van de apotheker verandert en 
is sinds een aantal jaar geregistreerd als 
wettelijke zorgverlener. Dat is wat je hoort 
tijdens de (voor)opleiding tot apotheker. 
Maar is dit ook echt zo? Wieneke ging op 
de koffie bij apotheker Drs. Fouzia Lghoul-
Oulad Saïd en vroeg haar of de rol echt is 
veranderd en wat ze in de praktijk ervaart.

astronomische 
vliegtuigstrepen 
doven niet uit, 
maar lichten op

Een onverwacht verschijn-
sel in een samensmeltend 
cluster van sterrenstelsels. 
Een internationaal team 
sterrenkundigen onder lei-
ding van Francesco de Gas-

perin heeft een gasstaart 
van een sterrenstelsel ont-
dekt die eerst langzaam 
uitdooft, maar daarna weer 
opleeft.

nieuw funda-
menteel inzicht in 
de bestrijding van 
bacteriën

De darmbacterie E. coli kan 
zich aanpassen aan veran-
deringen in de omgeving. 
Leidse wetenschappers ont-
dekten hoe het eiwit H-NS 
in de bacterie hiervoor 

zorgt. Die kennis vormt 
mogelijk een belangrijk 
aanknopingspunt bij het 
bestrijden van de bacterie 
en ziektes zoals buikvlies-
ontsteking.

Leidse wetenschappers in de prijzen 
tijdens Dutch Medicines Days

10 oktober was de Dag van de Duur-
zaamheid. Hoe staat het met de duur-
zaamheid bij de Universiteit Leiden? Het 
schiet op. Hoogleraar Milieubiologie en 
decaan van de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, Geert de Snoo, 
schetst alweer een nieuw vergezicht: 
biodiversiteit.
 

Het Milieubeleidsplan 2016-2020 van 
de Universiteit Leiden is erg breed. Het 
betreft zowel duurzame huisvesting en 
energiebesparing als duurzaam inko-
pen en het verminderen en scheiden van 
afval. Elk half jaar stelt de afdeling Vei-
ligheid, Milieu en Gezondheid nauwge-
zet vast wat de status is van elk aspect. 
Alles overziend ziet het er al best ‘groen’ 

uit. Zo worden alle nieuwbouw- en 
renovatieprojecten, inclusief sloop, kri-
tisch langs een hoge lat van duurzaam-
heid gelegd. Die lat is een internationale 
set van criteria, vastgelegd in BREEAM. 
Alle projecten liggen op schema. Het-
zelfde geldt voor de beperking en ver-
groening van het energieverbruik: gas 
en elektriciteit.

de Universiteit leiden wordt elke dag een 
beetje duurzamer

Maar liefst drie Leidse chemici en far-
macologen ontvingen op 2 en 3 oktober 
onderscheidingen tijdens de FIGON / 
Dutch Medicines Days gehouden in Ede. 
Mario van der Stelt ontving de Galenus 
Research Prijs voor zijn werk aan thera-
peutische toepassingen van endocannabi-
noiden, Nathalie Ortiz Zacarias de PhD-
competitie voor haar presentatie over de 
structuur van de CC chemokine receptor 
2, en ten slotte Anthe Janssen de prijs 
voor de beste presentatie in de Farmaco-
chemie over endocannabinoïd afbrekende 
lipases.

Vanaf oktober kon jij jouw mooiste foto 
met betrekking tot het thema ‘Science’ 
insturen. Blader snel naar de middelste 
twee pagina’s van deze editie om de win-
nende foto te bekijken!

Coverfoto door Afke Manshanden
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Auteur:

Liselotte 
Rambonnet 
Master student Biology
and Science Communi-
cation & Society

Geerat Vermeij was born in 1946 in Sappe-
meer, the Netherlands. At a young age, he 
migrated to the United States. His fascina-
tion for shells began at the age of ten when 
his 4th-grade teacher brought some shells 
from Florida. By scanning the shell surfa-
ces with his fingers, he mentioned the dif-
ferences between the finely textured shells 
from subtropical Florida and the chalky 
shells he had found in the Netherlands.

Wonderful variations
After receiving his Ph.D. in biology and 
geology from Yale University in 1971, Ver-
meij became one of the most important 
malacologists by emphasizing the impor-
tance of animals changing each other’s 
fate in evolution.
What professor Vermeij likes most about 
shells is their beauty and mathematical 
diversity: “Shells have always been more 
to me than just beautiful variations on an 
elegant theme of spiral architecture. It’s 
like listening to Bach all your life.”

A brutal history
Shells change constantly in evolution. In 
the Palaeozoic and Early Mesozoic, gas-
tropod shells with open coiling and umbi-
lici were most common, resulting in less 
sturdy shells. In the post-Jurassic times, 
strong external sculpture and apertural 
dentition prevented crushing predation. 
For example, Nerita plicata has clear aper-
tural dentition.

Tertiary and recent marine gastropod 
shells became mechanically sturdier. 
According to professor Vermeij, this was 
in response to the evolution of powerful, 
shell-destroying predators such as crabs. 
For instance, the leafy hornmouth (Cera-
tostoma  foliatum)  has  three  ridges  along
its shell, which are thick enough to pre-
vent a crab from breaking it.

Escalation hypothesis
Investigating the characteristics of marine 
gastropod fossils, Vermeij put forward his 
escalation hypothesis. It states that indivi-
dual species with fewer adaptations ena-
bling them to compete with other species 
are more likely to survive a mass extinc-
tion event. This is because they have more 
flexibility to fit into new ecological niches, 
which would be hampered by arduous 
adaptations such as energy consuming 
venom production.
Besides, organisms are in constant con-
flict with one another and enemy-related 
adaptation and long-term evolutionary 
responses change in the morphology, 
behaviour, and distribution of species. 
There is a top-down view of the role of 
organisms in determining the directions 
of evolution.

I personally think the most important 
thing we can learn from professor Vermeij 
is that science is for everyone. Privileged 
hands proves that there are more possibi-
lities for doing good research than most 
researchers might think; we just have to 
think out of the box.

Literature
GJ Vermeij (1977) The Mesozoic marine revolution: 

evidence from snails, predators and grazers.

Paleobiology, 1977

GJ Vermeij (1997) Privileged hands: A scientific

 life. Macmillan

Auteur:

Maarten 
Lubbers
Bachelor student 
Biology

Figure 2: Nerita plicata Linnaeus, 1758, 
drawing by Maarten Lubbers

Figure 1: Geerat Vermeij

Please stop, I’m Bored
Misschien wel net zo vermakelijk als de 
winnende wetenschap, is de uitreiking 
van de prijzen. Honderden papieren vlieg-
tuigjes vliegen de zaal door, met zilveren 
bodypaint beschilderde mensen belichten 
de sprekers met zaklampen en de schat-
tige 8-jarige Miss Sweetie Poo wijst de 
sprekers op hun tijdslimiet door herhaal-
delijk te roepen: “Please stop, I’m bored”, 
totdat de spreker stopt.
De uitreiking is voor de winnaars de uit-
gelezen kans om de crazy scientist uit te 
hangen tijdens het ‘lekenpraatje’. Zo pre-
senteerden Japanse onderzoekers al zin-
gend en gekleed in een muizenonesie hun 
winnende onderzoek in 2013. Zij keken 
naar het effect van operamuziek op de 
levensduur van muizen die een harttrans-
plantatie hadden ondergaan.   

Vloeibare katten
De natuurkundeprijs ging dit jaar naar 
Franse onderzoekers die onderzochten of 
katten zowel een vaste als een vloeibare 
stof kunnen zijn. Dat bleek waar. Tenmin-
ste, wanneer de volgende definitie wordt 
gehanteerd voor vloeibare materialen: “a 
material that can adapt its shape to its 
container.” 

Homoseksuele necrofielen eenden
Eén van de Nederlandse geluksvogels met 
een Ig nobelprijs is bioloog Kees Moeliker. 
Op een zonnige werkdag in 1995 was hij 
getuige van een spraakmakend natuurver-
schijnsel. Moeliker hoorde door een luide 
knal hoe een mannetjeseend tegen de gla-
zen pui knalde van zijn kantoor, in het 
Natuurhistorisch museum in Rotterdam. 

Vervolgens zag hij hoe een andere manne-
tjeseend de inmiddels dode eend lange tijd 
verkrachtte. Moeliker was de eerste die dit 
verschijnsel van homoseksuele necrofiele 
eenden documenteerde. In 2003 ontving 
hij hiervoor een Ig Nobelprijs en naast 
veel eer ook al gauw de reputatie ‘de Een-
denman.’ Sinds 2006 is hij hoofd van het 
Europese Bureau voor de Ig Nobelprijs. 

Zweetvoeten
Twee andere Nederlandse prijswinnaars 
zijn de Wageningse onderzoekers Bart 
Knols en Ruurd de Jong. In het geheim 
onderzochten zij met hun eigen lichaam 
op welke plekken malariamuggen prik-
ten. De Afrikaanse malariamug bleek een 
voorkeur te hebben voor de voeten wan-
neer de voetengeur aanwezig was. 
Na wat grappen over tenenkaas, oftewel 
stinkvoetenkaas, onderzochten ze de aan-
trekkelijkheid van Limburgse kaas. Ook 
die bleek geliefd te zijn bij de Afrikaanse 
malariamug. Geen gekke gedachte want 
het is bekend dat de geur en smaak van 
kazen mede bepaald wordt door bacteriën 
die afkomstig zijn van de menselijke huid. 
Mogelijk hebben vroeger de monniken die 
kaas bewerkten met hun voeten hieraan 
bijgedragen. In 1996 publiceerden Knols 
en de Jong hun bevindingen en in 2006 
ontvingen ze hiervoor een Ig Nobelprijs.

Het doel van de Ig Nobelprijzen? “Mensen 
nieuwsgierig maken en laten nadenken 
over wetenschap, wat het is en wat het kan 
betekenen.” 

Bronnen
https://www.improbable.com/

On the Rheology of Cats, Marc-Antoine Fardin, Rheology 

Bulletin, vol. 83, 2, July 2014, pp. 16-17 and 30

The First Case of Homosexual Necrophilia in the 

Mallard Anas platyrhynchos (Aves: Anatidae), 

C.W. Moeliker, Deinsea, vol. 8, 2001, pp. 243-7

Limburger Cheese as an Attractant for the Malaria Mos-

quito Anopheles gambiae s.s., B.G.J. Knols and R. De 

Jong, Parasitology Today, vol. 12, 4, 1996, pp. 159-61

vloeibare katten en homo-
seksuele necrofiele eenden
Je morst minder koffie als je achteruitloopt, je zet hoger in bij het gok-

ken als je vlak ervoor krokodillen hebt gezien en didgeridoo spelen 

helpt tegen snurken. Voor dit soort bevindingen wonnen onderzoekers 

de Ig Nobelprijs. de naam is een woordgrapje met de naam van alf-

red Nobel, naar wie de échte Nobelprijs is vernoemd. Als je de spatie 

weghaalt krijg je ignobel, wat betekent: “van lage kwaliteit, onwaardig.” 
Het is “Wetenschap die je eerst doet lachen en daarna doet nadenken.” 
In september vond de 27e editie plaats. de prijs? Een unieke slecht 

geknutselde trofee, een simpel papiertje als certificaat én een triljoen 

Zimbabwiaanse dollars. oftewel vooral eer.

De Ig Nobelprijs voor wetenschap die je eerst doet lachen en daarna doet nadenken

Figure 3: Cancer productus trying to 
consume Ceratostoma foliatum, drawing 
by Maarten Lubbers

Eyes are important tools in biology. Shells, for example, have very diverse surfaces which are best to stu-

dywith your eyes. But when you have been blind since the age of three, there has to be another solution: 

evolutionary biologist Geerat Vermeij sees the world through his fingertips. In his autobiography Privileged 

Hands, Vermeij lets us catch a glimpse of his fascinating career.

“Shells have always been 
more to me than just 

beautiful variations on 
an elegant theme of spiral 
architecture. It’s like liste-
ning to Bach all your life."
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Ik ben Laure Remmerswaal, achttien jaar en eerstejaarsstudent Biologie. 

Samen met twee anderen deel ik een appartement in Leiden. Ik ben lid van een 

studentenvereniging en van de studievereniging, de LBC. Het leek mij een leuk 

idee om met jullie de leukste dag van mijn nog korte ervaring als student te delen.

07.05 Mijn eerste wekker schreeuwt 
naast mijn hoofd. WAKKER 
WORDEN!!

07.45 Shit! Verslapen. Elke morgen 
hetzelfde liedje. 

08.10 Met mijn tandenborstel in mijn 
mond trek ik snel mijn schoe-
nen aan. Mijn tas is al gepakt 
en het meest belangrijke heb ik 
bij me, mijn laptop. Snel neem 
ik nog het vuilnis mee want dat 
is één van mijn huishoudelijke 
taken.

08.55 Mooi op tijd ben ik in de col-
legezaal. Bij Biologie doen we 
niet aan een Leids kwartiertje 
en na negen uur kun je niet 
meer naar binnen. Tot nu toe 
heb ik eigenlijk elk college inte-
ressant gevonden. De professo-
ren kunnen goed presenteren 
en proberen het college ook 
interactief te maken, zo kun je 
bijvoorbeeld altijd vragen stel-
len. Bovendien is er na het col-
lege altijd wel een moment om 

één op één met de professor te 
praten.

09.45 Het eerste uur college is voorbij 
en je hebt nu een kwartier de 
tijd om zoveel mogelijk koffie te 
drinken. Zelf drink ik geen kof-
fie dus ik klets een beetje met 
de mensen die naast mij zitten. 
Er heerst op de opleiding een 
hele leuke en ontspannen sfeer 
waarbij je iedereen kunt aan-
spreken.

12.45 De vier uren college zijn voor-
bij. Het is nu tijd voor een 
gezonde boterham in combina-
tie met iets lekkers uit de kan-
tine. Elke dag kun je hier vers 
belegde broodjes, twee soorten 
soep, salades en diverse snacks 
halen. Optimaal lenen is opti-

maal leven, wordt er wel eens 
gezegd door studenten. Boven-
dien komt morgen ome Duo 
langs. 

16.15 ’s Middags heb je meestal 
practicum. Je zit dan met tien 
mensen aan een grote tafel, zo 
kun je elkaar helpen en is het 
practicum altijd gezellig. Deze 
week hebben we chromosomen 
onder de microscoop bekeken. 
Het is heel indrukwekkend om 
ze met je eigen ogen te zien. 

16.30 Samen met een vriendin haal 
ik sushi en gaan we terug naar 
mijn appartement. Met mijn 
huisgenoot kijken we in de 
woonkamer een serie. Het is 
fijn om huisgenoten te heb-
ben, je hoeft dan nooit alleen te 
koken en te eten. 

20.00 De LBC heeft een kroegentocht 
georganiseerd waarin we vijf 
verschillende kroegen langs 
gaan. Op deze manier kan je 
zowel je mede eersterjaars als 
de stad leren kennen.

23.00 De kroegentocht eindigt in het 
stamcafé van de LBC. Je zult het 
waarschijnlijk niet verwachten, 
maar biologen zijn echt gewel-
dige mensen om mee te feesten. 

01.00 Met een vriend van Biologie 
verlaat ik het feest en gaan we 
naar een danscafé waar mijn 
huisgenoten aanwezig zijn. We 
dansen tot in de late uurtjes.

06.00 Over een uur gaat al de wekker. 
Welterusten.



Een dag uit het leven 
van een eerstejaars

Het Leids kwartiertje 
van je leven
De Hooglandse kerk loopt lang-

zaam vol, geroezemoes stijgt op 

uit rijen vol met opeengepakte 

eerstejaarsstudenten. Het zijn 

allemaal frisse gezichten die, 

zoals ik het me herinner, in de 

loop van de EL CID week steeds 

iets vermoeider en brakker aan 

het ontbijt verschenen. 

Voor nu meten ze elkaar nog op en knopen 
gesprekjes aan om elkaar zo iets beter te leren 
kennen. ‘Waarom ben jij biologie gaan stude-
ren?’ schijnt dé openingszin te zijn. Maar wie 
ben ik om daar commentaar op te geven? Het 
komt mij zelf immers goed van pas. Niet lang 
nadat mijn groepje een plek heeft veroverd in 
een speciaal voor het debat afgezet stuk van 
de kerk, opent de discussieleider het vereni-
gingsdebat met de legendarische woorden: 
‘Welkom bij het begin van de beste tijd van je 
leven... Je studententijd!’

Ongeacht of je de EL CID week hebt gelopen 
of niet, deze woorden zullen je vast wel eens 
naar het hoofd geslingerd zijn. Het is een van 
die dingen waarbij je als student in spe haast 
vanzelf met je ogen gaat rollen. In de eerste 
paar weken ben ik er echter achter gekomen 
dat er een kern van waarheid in deze uitspraak 
zit, in tegenstelling tot andere horrorverhalen 
over mensen die pas na drie onafgeronde stu-
dies eindelijk een plek vinden waar ze zich 
thuis voelen. Er is geen betere mindset om je 
studie mee te beginnen... Toch? Beide uitspra-
ken zijn natuurlijk niet honderd procent waar. 
Het zou wel heel erg droevig zijn als de ruim 
50 jaar die je nog resten na je afstuderen een 
slap aftreksel zijn van je studententijd. 

Tijdens het eerste college Studieloopbaano-
riëntatie wordt de wonderbaarlijke conclusie 
getrokken dat nog niet de helft van ons kan 
verklaren waarom we biologie studeren, laat 
staan welk beroep we willen vervullen na de 
studie. Dit vond ik merkwaardig, aangezien 
we daar gedurende de eerste twee weken toch 
hele gesprekken mee hebben gevuld. Er wordt 
aan ons op het hart gedrukt proactief onze 
studie te doorlopen en daarnaast onszelf te 
ontwikkelen.
Kort samengevat: leer je eigen boterham-
men smeren. We zouden ons het beste naar 
het voorbeeld van ons rolmodel Freek Vonk 
kunnen specialiseren in een heel specifiek 
onderwerp, om daar vervolgens de beste des-
kundige in Leiden in te worden.

We hebben het vijf weken gegeven en de 
backlash van het studentenleven is voelbaar 
en vooral ook zichtbaar onder alle knikkebol-
lende biologen in spe in de collegebanken. De 
introductiecommissie van de Leidse Biologe 
Club (LBC; de studievereniging) heeft ons 
biologiegroentjes dan ook uitermate bedre-
ven onthouden van het lees- en leerwerk. Er 
waren dan ook wat gestreste hoofden bij het 
eerste tentamen, maar dat bleek grote over-
eenkomsten te bevatten met het oefensten-
cil. Niet dat dat mij er van heeft weerhouden 
voor dat gedeelte te zakken, maar toch. Ik zal 
voortaan mijn weken toch maar beter probe-
ren in te plannen, zodat mijn studententijd 
niet het einde wordt van de beste helft van 
mijn leven, maar juist het begin.

Auteur:

Simone Vel-
lekoop
Bachelorstudent 
Biologie

Dit is een zelfgemaakte foto van de 
chromosomen, maar mijn moeder 
dacht dat het een bessentaart was.
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Vroeger bereidde de apotheker vooral zelf 
de geneesmiddelen die de arts voorschreef. 
Daarnaast was de arts degene die het con-
tact had met de patiënt en de apotheker was 
degene die de “opdracht” (het recept) van 
de arts uitvoerde. 

Tegenwoordig neemt dit een andere wen-
ding. De apotheker wordt steeds meer als 
zorgverlener gezien. Hij of zij controleert 
bijvoorbeeld alle recepturen die van de arts 
doorgestuurd komen. Controles die hierbij 
horen zijn of alle gegevens op het recept 
staan, zoals naam en adres patiënt. Ook 
wordt gecontroleerd of de dosering klopt 
zodat de patiënt niet te veel of te weinig van 
het geneesmiddel neemt. 

De gegevens die op het recept staan worden 
ingevoerd in de computer van de apotheek. 
Deze geeft meldingen wanneer er iets niet 
klopt en er vindt een extra controle plaats. 

Er wordt gecontroleerd of de patiënt niet 
nog andere geneesmiddelen gebruikt met 
dezelfde werking. Ook wordt gecontroleerd 
of het medicijn geen interacties aangaat 
met andere medicatie die de patiënt slikt, 
wat ertoe kan leiden dat het geneesmid-
del bijvoorbeeld minder goed werkt. Als al 
deze stappen doorlopen zijn en alles klopt, 
krijgt de patiënt het geneesmiddel mee. 
Als er iets niet klopt wordt er eerst contact 
opgenomen met de voorschrijvende arts 
om te overleggen over het recept. 

De apothekersassistentes zijn betrokken bij 
het proces van con-
troleren en bereiden 
van het geneesmid-
del. Daarnaast zijn 
zij degene die aan de 
balie staan om infor-
matie te verstrekken 
aan de patiënt. Zo 
wordt er tijdens een 
eerste uitgifte gesprek 
veel informatie gege-
ven over het gebruik 
van het middel. Ook 
wordt bij een eerste 
uitgifte medicatie 
voor maar twee weken 
meegegeven zodat de 
patiënt snel terug-
komt bij de apotheek 
om zijn ervaring te delen. Bij een tweede 
uitgifte van het medicijn wordt gevraagd 
hoe het gebruik van het middel gaat en of er 
moeilijkheden optreden. In dat geval kan er 
extra voorlichting worden gegeven over het 
gebruik of kan er naar een passende oplos-
sing worden gezocht samen met de arts. 
Omdat de patiënt eerder bij de apotheek 
terugkomt om zijn medicijnen te halen dan 
dat hij bij de arts komt is dit een belangrijke 
taak van de assistente of apotheker. 

Ook wanneer iemand niet met een recept 
naar de apotheek komt, maar een zoge-
noemd zelfzorgmiddel komt halen, pro-
beert de assistent (of in sommige geval-
len de apotheker zelf) de persoon zo goed 
mogelijk te informeren maar ook informa-
tie te verkrijgen van de patiënt. Komt de 
patiënt de medicatie voor zichzelf halen of 
voor iemand anders? Dit is belangrijk in het 
geval van bijvoorbeeld kinderen, die een 

andere dosering dienen te krijgen dan vol-
wassenen. Daarnaast wordt gevraagd of de 
klachten al langer spelen of dat de klachten 
pas net zijn opgetreden. Als de klachten al 
langer spelen kan de patiënt beter worden 
doorverwezen naar de huisarts. 

De apotheker zelf controleert dagelijks ook 
alle recepten nog eens. Dit moet binnen 24 
uur gebeuren. Wanneer er dan toch iets 
niet blijkt te kloppen kan de patiënt worden 
teruggeroepen of er kan weer contact met 
de huisarts worden opgenomen. De apothe-
ker is dus de hoofdverantwoordelijke bin-

nen de apotheek en 
is verantwoordelijk 
voor alle bereidin-
gen en uitgaves van 
de medicatie. 

Daarnaast pro-
beert de apotheker 
met de patiënt in 
gesprek te gaan om 
te controleren of het 
med ic i jngebr u i k 
volgens wens gaat 
en of er nog verbe-
tering in zit. Denk 
hierbij aan het ver-
minderen van het 
aantal medicijnen 
dat iemand tot zich 

neemt of het veranderen van medicatie om 
bijwerkingen te voorkomen. Zo’n gesprek 
heet een medicatiereview of medicatiebe-
oordeling. 

Ook vindt er regelmatig een farmacothe-
rapeutisch overleg plaats tussen verschil-
lende zorgverleners – de apotheker en ver-
bonden huisartsen –  binnen een regio. Dit 
heeft als doel om het voorschrijfgedrag van 

Op de Koffie Bij

apotheker
 drs. Fouzia lghoul-

oulad Saïd
Toen ik las dat binnen de bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen 
(BFW) de afstudeerrichting farmacie aangeboden werd, was ik meteen 

enthousiast. Het labwerk dat bij BFW komt kijken is leuk, maar persoonlijk 
lijkt mij het contact dat je met patiënten en andere zorgverleners kan 

leggen binnen het vak van apotheker veel interessanter. Wanneer 
mensen mij vragen wat ik studeer en ik antwoord met farmacie krijg 

ik vaak de opmerking: ‘Dus jij wordt apothekersassistente?’ Of: ‘Oh dan 
ga ik jou voortaan achter de balie zien!’ Hieraan merk ik dat er veel 

onwetendheid is over de rol van de apotheker. Om deze reden wil ik 
wat meer informatie geven over het werk van de apotheker. Daarnaast 

wilde ik graag apotheker Drs. Fouzia Lghoul-Oulad Saïd interviewen 
over haar visie op het contact tussen apotheker en huisarts.

De apotheker wordt 
steeds meer als zorg-
verlener gezien. Hij of 
zij controleert bijvoor-

beeld alle receptu-
ren die van de arts 

doorgestuurd komen.



Dierlijke urbanisatie
als je op straat aan mensen vraagt welke wilde dieren er volgens hen 

in de stad leven, komen al snel de ouderwetse duif, rat en eend voor-

bij. Maar naast deze bekende stedelingen zijn er nog veel meer wilde 

dieren die zich weten te handhaven in de stad. 
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de huisartsen onder de loep te nemen. Zo 
kan dit verbeterd worden wanneer een arts 
bijvoorbeeld altijd hetzelfde middel voor-
schrijft voor een bepaalde aandoening ter-
wijl er meerdere opties zijn die misschien 
wel beter werken voor bepaalde patiënten. 
De rol van de apotheker in dit gesprek is 
dat hij/zij de voorbereiding doet, hieronder 
valt het verzamelen van relevante informa-
tie en het in kaart brengen van het medica-
tiebeleid met de voorschrijfcijfers. 

Er wordt zelfs weleens geroepen of het niet 
handig is als niet alleen de arts maar ook 
de apotheker medicatie zou mogen voor-
schrijven. Je kan je voorstellen dat dit soort 
ontwikkelingen én bij de apotheker én bij 
de huisarts gevoelens oproepen. Om uit te 
zoeken wat deze hier dan voor voelen ging 
ik op de koffie bij apotheker-onderzoeker 
en coördinator van de afstudeerrichting 
Farmacie binnen de bachelor Bio-Farma-
ceutische Wetenschappen: Drs. Fouzia 
Lghoul – Oulad Saïd. 

Tijdens mijn minor hoor ik van alle kan-
ten dat de rol van de apotheker aan het 
veranderen is. Zo zou deze nu meer als 
zorgverlener worden gezien dan vroeger. 
Merkt u dit zelf ook in de apotheek?

Misschien is het goed om te weten dat ik op 
het moment niet in de apotheek sta. Toen 
deze rol van apotheker veranderde merkte 
ik dat vooral aan de apothekers zelf. Patiën-
ten zien de verandering nog niet omdat zij 
niet goed op de hoogte ervan zijn gebracht. 
Een aantal jaar geleden is de apotheker 
wettelijk als zorgverlener neergezet, echter 
zijn we nog steeds niet zichtbaar in de apo-
theek. Als je de apotheek binnenloopt zie je 
vooral de assistenten en je ziet niet wat de 
apotheker doet. Ik denk dat hier kansen lig-
gen voor de apothekers. We zouden onszelf 
meer zichtbaar kunnen maken. Ik merk dus 
dat we als apotheker echt van product naar 
patiënt zijn gegaan maar de patiënt merkt 
dit nog niet.

Welke verandering kan dan worden aan-
gebracht zodat de patiënt dit wel gaat 
zien?

Misschien zouden er spreekuren ingelast 
kunnen worden tussen patiënt en apotheker. 
Hierin kan besproken worden of de patiënt 
last heeft van bijwerkingen door de medicij-

nen en of de dosering geschikt is et cetera. 
Ten tweede mag het kantoor van de apothe-
ker dichter bij de balie worden geplaatst. Dit 
geeft de patiënt het gevoel dat de apotheker 
er is en dat deze gemakkelijker aanspreek-
baar is. Daarnaast denk ik dat reclame-
campagne een mogelijkheid is. Hierin kan 
besproken worden wat de apotheker kan en 
doet. Hiervoor is een investering nodig, bij-
voorbeeld door de KNMP (De Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie). Ook huisartsen zouden de 
patiënt kunnen informeren over de vragen 
waarmee zij in de apotheek kunnen komen. 

Denk hierbij aan vragen over bijwerkingen 
of het tijdstip van inname. Dit is namelijk 
de expertise van de apotheker.

Hoe verloopt volgens u het contact met de 
huisarts nu u deze rol op zich neemt?

We doen nu samen met de huisarts medi-
catiebeoordelingen en het farmacothera-
peutisch overleg (FTO). Dit zorgt ervoor 
dat de apotheker vaker in contact komt met 
de huisarts. Voorheen vond de huisarts de 
apotheker vaak irritant omdat de apothe-
ker de huisarts belt over wat er niet klopt 

op een recept. Hierbij is het FTO belangrijk, 
omdat hierin bijvoorbeeld wordt besproken 
waarom een huisarts een bepaald mid-
del voorschrijft en waarom er soms wordt 
afgeweken van een bepaalde richtlijn. Zo 
hoeven we dus ook minder te bellen en zijn 
die problemen er niet. In de medicatiebeoor-
deling wordt vaak voor de huisarts duide-
lijk wat onze expertise is. Meestal weet de 
huisarts niet wat voor kennis de apotheker 
heeft en wat wij allemaal kunnen. Ik vind 
dat al in de opleiding tot huisarts hierover 
geïnformeerd moet worden. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld lessen samen gegeven worden 
zodat de artsen ook meekrijgen waar de 
sterke kanten van de apothekers liggen. Op 
deze manier leer je al samen werken in je 
studieperiode wat latere samenwerking kan 
bevorderen. 

Heeft u het idee dat de huisarts het gevoel 
heeft dat er taken van hem overgenomen 
worden?

Ja en nee. De ene huisarts is de andere 
natuurlijk niet. Het kan bijvoorbeeld zo 
zijn dat de wat jongere huisartsen die nog 
niet heel veel ervaring hebben het juist fijn 
vinden dat er wat werkverlichting optreedt. 
Een huisarts heeft het onwijs druk en heeft 
veel patiënten. Wat dat betreft denk ik dat 
er huisartsen zijn die het juist op prijs stel-
len. Daarnaast denk ik ook dat er huisart-
sen zijn die denken dat de apotheker op zijn 
of haar stoel gaat zitten. De apotheker wil 
dit echter helemaal niet. Die heeft zijn eigen 
stoel waar hij op wilt blijven zitten. Wel wil-
len we dat er meer samenwerking tot stand 
komt en dat kan alleen als we met elkaar in 
gesprek gaan. We moeten weten van elkaar 
wie wat kan doen. Ik denk dat de diagnose-
stelling heel goed bij de arts ligt maar dat de 
apotheker meer betrokken zou moeten wor-
den bij de behandeling. 

Patiënten kunnen met 
vragen over bijwerkingen 
of het tijdstip van inname

naar de apotheek 
komen, dit is namelijk 

de expertise van de
apotheker.

Egel
Je denkt misschien dat egels van het platteland 
en het bos houden, maar wist je dat veel egels in 
Nederland in de stad leven? Er is hier veel eten 
voor ze te vinden. Sommige mensen treffen soms 
een egel aan in huis die door het kattenluik is 
gekropen en lekker kattenbrokjes zit te eten. Een 
ander voordeel voor egels om in de stad te leven: 
er zijn geen dassen, dieren waarmee de egel con-
curreert om voedsel.  Helaas zijn er in de stad wel 
gevaren voor de egeltjes, zo nu en dan zie je er een-
tje platgereden op straat, en ook komen ze soms 
vast te zitten in afval.

Halsbandparkiet 
Een voorbeeld in de categorie ‘opval-

lende verschijningen’ is de halsbandpar-

kiet. In Leiden zijn we inmiddels gewend 

aan deze groene herriemakers, maar het 

blijft een bijzondere inwoner van onze 

stad. Ze komen oorspronkelijk uit India, 

en zijn in Nederland waarschijnlijk ooit 

ontsnapt of losgelaten. Vervolgens heb-

ben ze zich prima weten te redden. Je 

vindt ze nu voornamelijk in Leiden en 

Den Haag, maar ook in Rotterdam en 

zelfs op Texel worden ze wel eens gespot.

Ooievaar
Het ging een tijd slecht met de ooievaar, 
maar tegenwoordig stijgen hun aantallen 
door goede beschermingsprogramma’s. Ook 
staan ze niet meer op de Rode Lijst. Ze zijn 
behalve op het platteland ook in steden te 
vinden. In Amsterdam wonen meerdere 
ooievaarsparen, onder andere in het Von-
delpark. Een niet bepaald wetenschappelijk 
maar wel leuk feitje over deze baby-bren-
gers: de ooievaarsstand en geboortecijfers 
in Nederland verlopen al sinds de Tweede 
Wereldoorlog in dezelfde trend. Ook bij 
ons in de buurt kun je ooievaars vinden: op 
de grens van Leiden en Oegstgeest, op het 
Landje van Bremmer, zit een paartje. 

Vos
Ook de schuchtere vos is steeds vaker in stedelijke gebieden te vinden. Als man-netjes het nest verlaten en op zoek gaan naar een leefgebied, komen ze soms in de stad terecht. En ook als het voedsel op is in hun territorium en ze elders op zoek gaan, belanden ze soms in een stadswijk. Ze zijn niet kieskeurig qua eten maar nemen simpelweg wat voorhanden is. In steden leven ze dan vooral van kleine die-ren en menselijk afval.

RivierkreeftEven schrikken als je deze in je achtertuin vindt. 
De Amerikaanse Rivierkreeft is de laatste jaren 
in opmars in ons land. Goed nieuws voor lief-
hebbers die dit beest graag opeten, al moet je 
er wel veel vangen voordat je een goed maal bij 
elkaar hebt. Minder goed nieuws voor inheemse 
soorten: de kreeft verdrijft andere kreeftsoorten 
in Nederland. Ook zorgen ze voor overlast rond 
oevers, waar ze de bodem omploegen tijdens het 
verstoppen van hun eitjes. Vind je er eentje op 
straat? Duw hem dan met je voet (niet met je 
handen, ze kunnen hard knijpen!) rustig naar 
de berm. 

Rivierkreeft opgedoken in de Leidse gracht. 
Foto: Marvin Groen.

Auteur: Suzanne Vink, Masterstudent Biology & Science Communication & Society





nisations. This means the prize can be 
shared if multiple researchers come to 
the same conclusion or in the case of 
research groups. However, it can’t be 
shared with more than three people. 

awarding the Nobel Prize
In October of each year the Nobel 
Prize laureates are announced by 
the corresponding Nobel Commit-
tees. The prizes are presented on the 
anniversary of Alfred Nobel’s death 
on the 10th of December. All of them 
take place in Stockholm except for the 
peace prize that is presented in Oslo. 
The laureates give lectures on their 
subjects the day prior to the ceremony. 
In the case of the Nobel Prize in medi-
cine this happens on the campus of 
the Karolinska Institutet. Anyone can 
attend these lectures as long as you are 
early enough to get a seat. 
During the award ceremony the king 
of Sweden or the chairman of the 
Nobel peace prize committee hands 
the prizes to the candidates in pres-
ence of the Norwegian king.  

Laureates receive three different 
rewards. First, a medal that has a dif-
ferent design for each category. They 
are struck in 18 carat green gold pla-
ted with 24 carat gold and their weight 
and size differ depending on the value 
of gold at the time the price is awar-
ded. 
Secondly they receive a diploma writ-
ten by the Kind of Sweden or, in the 
case of the peace prize, by the chair-
man of the Norwegian Nobel Com-
mittee. 
Lastly they receive a sum of money. 
The amount of money the laureates 
receive has changed over the years. In 
the 1980s the prize money was 880 000 
SEK and by 2009 this had increased 
to 10 million SEK but this has since 
than been lowered to 8 million SEK. If 

a Nobel Prize is awarded to multiple 
people the money is shared and the 
amount each scientist will receive is 
determined by the Nobel Committee. 

A banquet is held after the ceremony 
in honour of the laureates. In Stock-
holm the Student Nobel Night Gab 
follows this banquet. This is an after 
party organised by students of one of 
Stockholm’s universities for the lau-
reates. This year students from Karo-
linska Institutes will be responsible 
for the party. 

leiden University 
Nobel Prize laureate 
Albert Einstein is one of Leiden Uni-
versity’s laureates who was awarded 
the Nobel Prize in physics in 1921. 
Whilst he is probably the most well 

known laureate, the university has 
15 other laureates. One of which was 
Willem Einthoven, who was awar-
ded the Nobel Prize in medicine in 
1924. He got his degree in medicine 
in Utrecht but worked as a professor 
at Leiden University from 1886 where 
he taught physiology and histology. 
Einthoven was interested in the heart 
and studying the heartbeat. Whilst 
it was already known that the heart 
beats through electric pulses there 
was no way to visualise the beating of 
the heart. In 1901 Willem Eindhoven 
started to create prototypes for tools 
to measure this. His machine wasn’t 
the most practical, it weighed 270 kg 
and five people were needed to ope-
rate it. However, it created the possi-
bility to study the heart and diagnose 
patients in a more accurate way. It was 

For every career there is an ultimate goal to strive to. For actors this is winning an Oscar, 

musicians have the Grammies and scientists have the Nobel Prize. It is awarded every 

year by different institutions in Sweden and Norway. I am currently studying in Sweden 

at Karolinska Institutet, the institute that is responsible for the selection of the Nobel Prize 

laureate in Medicine. Every day when I go to university I pass by the Nobel forum where 

the Nobel assembly will announce the laureate for the Nobel Prize in medicine on the 2nd 

of October. This made me even more interested in the prize. What is its history, and more 

importantly: how can I win the Nobel Prize?

History of the Nobel Prize
The Nobel Prize was established in 
1895 by Alfred Nobel, a Swedish 
inventor. One of his most well known 
inventions was dynamite, but in total 
he held 355 different patents. He was 
also an entrepreneur, owning several 
companies one of which was Bofors. 
His business imperium can still be 
found in companies like AkzoNobel 
or Dynamit Nobel, which were created 
after merging with companies Nobel 
had started. In 1885 Nobel signed his 
third and last will in a club in Paris. 
When the content of the will was 
revealed after his passing in 1896 this 
caused a lot of controversy. To the dis-
appointment of his family he had left 
the majority of his money to create the 
Nobel Prize.  His family refused his 

requests and so did the awarders he 
had selected. It was not until 1901 that 
the Nobel Prize was first awarded. The 
laureates are chosen according to the 
requirements Alfred Nobel stated in 
his will: “to those who, during the pre-
ceding year, shall have conferred the 
greatest benefit to mankind.” This can 
be in one of the five categories Nobel 
created: Chemistry, Literature, Peace, 
Physics and Physiology or Medicine. 
In 1968 the prize in Economic sci-
ences in memory of Alfred Nobel 
was added by the Sveriges Riksbank, 
however as this is not one of the pri-
zes Alfred Nobel stated in his will, it 
cannot be named a Nobel Prize. Since 
1901 the Nobel Prize and prize in eco-
nomics have been awarded 579 times 
to 911 laureates of which 26 are orga-

Afb 1. Het Nobel forum
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4 women were awarded the prize 
between 1901 and 1920. Luckily this 
is changing: 19 female laureates were 
chosen between 2001 and 2016. Marie 
Curie was the first woman to receive 
a Nobel prize, but she got it together 
with her husband. However, she sho-
wed that she didn’t need her husband 
to win the prize: she was awarded 
again with one in chemistry for her 
research on radium and finding a way 
to produce it, which proved the exis-
tence of elements.

Live a long life. The Nobel commit-
tee has received a lot of backlash for 
awarding the Nobel Prize years after 
the discovery was published. In 2011 
the prize for medicine and physiology 
was awarded Ralph Steinman, howe-
ver he had passed away 3 days prior to 
the announcement. Whilst the prize 
can’t be awarded to a laureate who 
has passed away, the committee made 
an exception because they were not 
aware that the laureate past away at 

the time of the decision.  If your genes 
aren’t favourable for old age, no need 
to panic. The youngest laureate was 
Malala who received the prize at the 
age of 17. If you are not a prodigy, the-
re’s still more than enough time left. 
The average age of the Nobel laureates 
is 59 whilst the average age of Dutch 
citizens is between 80 and 84 years2 so 
the chances of you dying before recei-
ving the prize are slim.  

Get in touch with Swedish scientists. 
Most Nobel Prize committees are in 
Sweden means you might want to 
try to network your way to the prize.  
Most importantly do not pick fights 
with members of the Nobel commit-
tee. There are cases of scientists who 
had their prize delayed due to argu-
ments with one of the members. To 
further increase your chances you 
could even decide to collaborate with 
these scientists, but if you do remem-

ber: never collaborate with more than 
2 other scientists as the prize can only 
be shared with 3 people.

Lastly, don’t focus your life on win-
ning the Nobel Prize. The scientists 
who were awarded the prize had a 
passion for the subjects they studied. 
Studying something you find interes-
ting will motivate you to do the best 
research you can. The passion for the 
topic will drive you to ask more ques-
tions and maybe one of them is the 
start of the study that wins the Nobel 
Prize. 

this invention that was the reason he 
was awarded the Nobel Prize. After the 
creation of the machine Willem Eind-
hoven worked on the analysis of the 
pulses the machine showed. He named 
split the pulse into five different ele-
ments and assigned the letters P, Q, R, 
S and T to them, which are still used 
today. After analysing the heartbeat of 
a healthy subject he described multiple 

cardiovascular diseases. His invention 
has been improved upon over the years 
and this year an implantable cardiac 
monitor was released in Europe that 
is compatible with smartphones1. This 
monitor is highly sensitive, allowing 
physicians to detect cardiac diseases 

that are more difficult to detect such as 
atrial fibrillation.
  
And the next laureate is ….you?
The Nobel Prize is often considered to 
be the most outstanding prize in sci-
ence. Other researchers from our uni-
versity have won the prize before, so 
how can you follow in their footsteps? 
Here are seven tips to help you out.

Make mistakes. Sometimes the best 
thing that can happen in research is for 
your experiment to fail. Many discove-
ries were made by accident. The disco-
very of X-rays by Wilhelm Rontgen is a 
famous example of this, and there are 
many more cases. Imagine you would, 
on accident, find evidence for the big 
bang theory. This happened to Radio 
astronomers Arno Penzias and Robert 
Wilson whilst studying methods to 
detect faint microwave signals.  They 
noticed a background noise they could 
not get rid of. They didn’t understand 
where it came from and even blamed 
pigeon droppings in the supersensi-
tive giant antenna they used. Eventu-
ally they changed their mind-set and 
instead of assuming the background 
noise was an error they tried to explain 
it. They concluded that the noise was 
Cosmic Microwave Background radia-
tion. This radiation was caused by lef-
tover heat from the Big Bang. This is 
the strongest evidence for the big bang 
theory and opened up an entirely new 
field for research. The accidents you 
come across in the lab might actually 
be treasures. As Isaac Asimov said: 
“The Most Exciting Phrase in Science 
Is Not ‘Eureka!’ But ‘That’s funny …’ ”

Marry someone who is smart or rely 
on genetics. Four married couples have 
won the Nobel Prize and seven child-
ren of Nobel Prize winners have fol-
lowed in their parent’s footsteps. One 
of the couples that have won a Nobel 
prize were Marie and Pierre Curie 
who won the Nobel prize in physics in 
1903 for their research in radioactivity. 
Their daughter also received a Nobel 
Prize in chemistry in 1935
Be male. Out of the 911 laureates 
48 were awarded to women. Only 

Figure 5

Auteur:

Marijke 
Grundeken
Bachelorstudent 
Bio-Pharmaceu-
tical Sciences

Afb 3. Het Nobel museum

Afb. 2 foto Beeld Einthoven

1 https://www.dicardiology.com/content/con-
firm-rx-first-implantable-cardiac-monitor-gain-ap-
proval-using-mobile-phone-app-monitoring 2 http://www.who.int/countries/nld/en/
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Deze foto is gemaakt dichtbij Ny-Ålesund op Spitsbergen. Anna-
belle de Vries deed hier onderzoek naar 'plant traits' en dit was haar 
favoriete plantje: de Pedicularis dasyantha (Trautv.) Hadac. Deze 
is vrij zeldzaam en wordt ook wel Wooly Louseworth genoemd. 
Wooly is goed te zien, wat in deze extreem koude omstandigheden 
goed van pas komt.

Foto door: Annabelle de Vries (Masterstudent Biologie)
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Het chirurgisch weghalen 
van kankergezwellen blijft in 
de praktijk een grote uitda-
ging. Er zijn veel apparaten 
die ingezet worden om de 
localisatie van de tumor zo 
nauwkeurig mogelijk te loca-
liseren, zoals bijvoorbeeld een 
MRI scanner. De bestaande 
technieken dragen ontzet-
tend veel bij aan de opti-
male verwijdering van een 
tumor, maar er is nog steeds 
ruimte voor verbetering. 
Voornamelijk bij de randen 
van de tumor kan het lastig 
zijn tumor weefsel te onder-
scheiden van gezond weefsel. 
Recentelijk hebben onder-
zoekers hiervoor een poten-
tiële oplossing gevonden: de 
MasSpec Pen. Deze pen bevat 
een massaspectrometrie sys-
teem, dat door middel van 
een contactperiode van drie 
seconden locale eiwitten, vet-
ten en metabolieten opneemt 
en analyseert. Het zal nog 

een tijdje duren tot deze Mas-
Spec Pen in de praktijk wordt 
gebruikt, maar de resultaten 
zijn erg veelbelovend. Het 
onderzoek laat namelijk zien 
dat de MasSpec Pen in dunne 
weefselsecties kankerweef-
sels kan detecteren met een 
nauwkeurigheid van 96.3%. 
Daarbij is de pen getest op 
functionaliteit van het ver-
wijderen van tumoren in 
hiervoor gemaakte muismo-
dellen. Ook hierbij kwam de 
pen goed uit de verf: gezond 
weefsel werd snel opgespoord 
en er waren geen pen-gere-
lateerde weefselbeschadigin-
gen te detecteren in de mui-
zen. 

Bron: Jialing Zhang et al. Nondestruc-

tive tissue analysis for ex vivo and 

in vivo cancer diagnosis using a 

handheld mass spectrometry sys-

tem. Science Translational Medicine 

06 Sep 2017:Vol. 9, Issue 406, DOI: 

10.1126/scitranslmed.aan3968

Zwarter dan zwart Functionele poep

Column Rambo III
Rambo I, Rambo II en Rambo III. Zo 

noemde mijn aadrijkskundeleraar 
mijn broers en mij. Inspiratie voor deze 
bijnaam putte hij niet uit de stoeipartijen 
op het schoolplein, maar simpelweg uit 
onze achternaam. Voor mij, Rambo III, 
is het arsenaal aan bijnamen inmiddels 
uitgebreid tot Lotje, Lot, Lies, Lise, Lilo, 
Lizzy, Lotjekippenbotje en Rambonella. 
Het gebruik van bijnamen snap ik wel, 
gemak dient nou eenmaal de mens.

Wanneer ik kennismaak met iemand ben 
ik diegene zijn naam meestal binnen één 
seconde alweer vergeten. Dat voelt stom 
maar is gelukkig redelijk normaal. Vol-
gens onderzoekers focus je dan teveel op 
het uitspreken van je eigen naam. Boven-
dien zijn je hersenen vooral gericht op het 
onthouden van gezichtseigenschappen 
om de ander in het vervolg te herkennen.
Gelukkig zijn er trucs om namen beter 
te onthouden. Zo visualiseerde presi-

dent Franklin Roosevelt de naam van 
de ander op zijn of haar voorhoofd. Een 
andere methode is de eerste letter van 
een naam te koppelen aan een activiteit 
en diegene te visualiseren tijdens die 
activiteit. Bijvoorbeeld Liselotte loopt 
(langs de lange lindelaan). 
Behalve bijzondere bijnamen en knullige 
kennismakingen, geeft je naam op nog 
meer manieren betekenis aan je leven. 
Bijvoorbeeld aan je academische succes. 

Wanneer je achternaam eerder in het 
alfabet voorkomt heb je een grotere kans 
op academisch succes. Dit komt doordat 
auteurs soms op alfabetische volgorde 
worden vermeld in artikelen.
Moet ik dus mijn voornaam verande-
ren naar Rambo? Die naam vergeet je 
niet snel, toch? Nee. Dat is me geen paar 
honderd euro en een bezoekje aan de 
rechtbank waard. Dan houd ik het wel 
bij stoeien met bijnamen én trucs ver-

spreiden om namen te onthouden. Wat 
betreft een goede achternaam is er een 
goedkoper en leuker alternatief: een 
partner vinden met een achternaam die 
eerder in het alfabet voorkomt én nog 
een beetje verstaanbaar is. Het eerste is 
me gelukt, het tweede helaas niet. Lise-
lotte van Buul wordt ooit mijn alterna-
tief. 

Koffieliefhebbers
opgelet: times 
are changing 

Kankercellen detecteren
tijdens operatie met 
handige pen

Voor veel mensen is het de 
drijfveer van de ochtend: kof-
fie. Helaas zullen deze men-
sen komende jaren iets nieuws 
moeten vinden om de och-
tend door te komen. Er 
is namelijk voorspeld 
dat rond 2050 meer 
dan de helft van 
het land waar 
koffiebonen op 
worden ver-
bouwd niet 
meer bruik-
baar is. Dit heeft 
alles te maken met 
de klimaatverandering 
en het opwarmen van de aarde. 
Daarbij hebben onderzoekers 
gekeken naar hoe het toekom-
stige klimaat invloed heeft op 
39 soorten bijen die de koffie-
planten bestuiven en een grote 
invloed hebben op de opbrengst. 
Maar liefst 51% van de koffie-
plantages zullen minder soorten 
bijen hebben en dit zal waar-

schijnlijk de opbrengsten aan-
zienlijk verlagen. Een niet al te 
leuk vooruitzicht dus voor de 
koffieliefhebber...  

Bron: Erik Stokstad. Biggest producer 

of coffee could see bean-growing 

land shrink nearly 90% by 2050. 

Posted in: Climate, Plants & Animals. 

DOI:10.1126/science.aap9319

Chronische diarree is erg ver-
velend. Een van de oorzaken 
van deze aandoening kan de 
anaerobe bacterie Clostridium 
difficille zijn. Clostridium diffi-
cile komt in minimaal 9% van 
volwassenen in de natuurlijke 
darmflora voor en hoeft dus 
niet altijd voor problemen te 
zorgen; hij wordt pas gevaarlijk 
als hij in de darmflora de vrij-
heid krijgt om uit te groeien. 
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
na het gebruik van antibiotica 
die de overige darmflora ver-
stoort, wat voornamelijk voor 
kan komen bij oudere mensen.
In het verleden zijn er ver-
schillende antibiotica ontwor-
pen tegen deze bacterie, maar 
doordat de bacterie resistent 
is geworden was het nodig om 
nieuwe behandelmethoden te
vinden. Dit is gelukt: sinds 
dit jaar kunnen patienten met 
een terugkerende Clostridium 
difficile infectie behandeld 
wor den door middel van een 
fecestransplantatie, oftewel 
een poeptransplantatie. In 
deze behandeling worden 

ontlastingsbacteriën van een 
gezonde donor getransplan-
teerd naar een ontvanger. 
De darm van de ontvanger 
wordt leeggespoeld en via een 
sonde wordt de ontlasting van 
de donor ingebracht. Door 
de ontlasting van de donor 
krijgt de patient een nieuwe, 
gezonde darmflora. Dit blijkt 
heel goed te werken: maar 
liefst 87% van de patienten is 
na twee fecestransplantaties 
genezen.
De donoren van de ontlas-
ting worden uiteraard streng 
gescreend; zowel hun ontlas-
ting als bloed wordt onder-
zocht op aanwezigheid van 
potentieel overdraagbare aan-
doeningen. Doordat geschikte 
donoren vinden nog niet 
zo gemakkelijk bleek, is de 
Nederlandse Donor Feces 
Bank (NDFB) opgericht. 
Wil jij jouw ontlasting nut-
tig maken en donor worden? 
Kijk voor meer informatie op 
www.ndfb.nl.

Wat is het donkerste voorwerp 
dat je ooit hebt gezien? Een moei-
lijke vraag om te beantwoorden, 
behalve als een in Vantablack 
ondergedompeld voorwerp je 
pad eens is gekruist. Vanta-
black is namelijk een substantie 
die maarliefst 99.965% van de 
lichtgolven absorbeert, waar-
door het behoort tot een van 
de zwartste substanties die ooit 
gemaakt is. De werking hier-
van zit verborgen in de naam: 
Vertically Aligned NanoTube 
Arrays, oftewel, ontzettend veel 
kleine verticale koolstofbuisjes 
naast elkaar. Wanneer er licht 
valt op Vantablack, wordt dit als 

het ware gevangen in de buisjes. 
Vervolgens worden de licht-
stralen door aanliggende buis-
jes gevangen en afgebogen, wat 
uiteindelijk zorgt voor de bijna 
totale absorptie van het licht. 
Dus, wordt Vantablack the new 
black? Dat zal voor de mode-
industrie nog een tijdje duren. 
Vantablack is namelijk erg duur 
om te maken. Wel wordt het al 
gebruikt voor de binnenkant 
van telescopen, aangezien Van-
tablack ervoor zorgt dat er min-
der omgevingslicht valt in de 
telescoop waardoor de sensitivi-
teit omhoog gaat. 



We, the newer generations, could 
not imagine a world without 

our high-tech phones. 
They’re nothing like 
the green rotary 
dial phone that 
my grandparents 
had. Our pho-
nes are nowadays 
thousands of times 
more powerful than 

the “supercomputers” 
with which the NASA 

launched Apollo 11 back in 1961. 
You’d expect that such a power-

ful device would last longer than the 
rotary dial phones that my grandpa-
rents used for decades. However, it 
seems perfectly normal for our gene-
ration to replace their phone within 
merely a few years, just because the 
older one has become “outdated”. 
Many of us will want to replace their 
perfectly working phone with the 
recently announced iPhone X, just 
because it bigger, better or stronger.
It seems as if this trend of constantly 
wanting something better, does not 
only apply to the technology we use in 
our daily lives, but also to the way we 

develop ourselves and the goals we set. 
Just like the replacement of phones, we 
always seem to want something We no 
longer seem to accept the basics and 
we seem to have an obsession for con-
stantly being on the move for some-
thing bigger, better and stronger. 

Job market
Mid-April 2017, a guard of the aca-
demy building allowed me to enter 
“het Zweetkamertje” to write my name 
on the walls after I graduated from Lei-
den University with a master degree 
in Bio-Pharmaceutical Sciences and 
Science Based Business. I had espe-
cially enjoyed attending the Science 
Based Business courses, but beside 
that I also enjoyed performing several 
extracurricular activities. With these 
activities I developed new skills that 
later gave me a competitive advantage 
while searching for a job. This allowed 
me to start working in drug deve-
lopment even before I graduated in 
April. Relieved that I would not have 
to spends months and months looking 
for a job, I started out in a wonderful 
team with people that are eager to 
teach me all ins and outs of the orga-

nisation. Now, around six month later, 
I am still happy and proud to be part 
of this team.
I honestly consider myself lucky that I 
could find a fitting job, as many seem to 
struggle. Back when my grandparents 
bought their first rotary dial phone, 
an academic degree would almost be 
like a guarantee; a guarantee that you 
would find a decent job. However, in 
the iPhone generation, this no longer 
seems the case. I see people having a 
tough time finding a fitting job, even 
though they are obviously proper 
educated. Some even spend their days 
with a job that is too easy for them, 
simply because better options are hard 
to find. For a highly educated person, 
this must obviously be frustrating.
It leaves me wondering how it is pos-
sible for our generation to always strive 
for bigger, better and stronger skillset 
and to spend more time and money on 
self-improvement compared to other 
generations, while struggling more 
and more in finding a suitable job. 
You’d expect a degree to be enough to 
get started, but it’s starting to become 
merely the bare minimum that is 
required to enter the job market. This 
generation is striving for bigger, better 
and stronger skillsets, yet they end up 
having more trouble in finding work.  

University of excellence
The number of students has kept rising 
for the last couple of years. When I 
started studying Bio-Pharmaceutical 
Sciences, the class of 2011 consisted 
of around 120 students. Now, a few 
years later, the class of 2016 consists of 
around 290 students. Such an incre-
ase will create more competition for 
jobs when the students will graduate. 
Recently I overheard the management 
of the department I work at, mentio-
ning the extensive list of extracurricu-
lar activities that recently-graduated 

applicants performed. This way, post-
graduates hope to be more interesting 
for the job market than other students, 
who did not develop as much skills. 
In this trend, it seems to become less 
and less about the degree that some-
one has earned, but more about their 
additional skillset. This phenomenon 
will trigger a rather basic marketing 
mechanism in which the value of a 
product decreases when its supply is 
increased (assuming the demand will 
remain consistent). With an increa-
sing supply of degrees on the job mar-
ket and a stable demand, the value of 
the degrees will decrease. A decreased 
value of a degree means the graduates 
student will have a harder time finding 
a job.
Such a reduction in value of degrees is 
obviously something that a university 

wants to prevent from happening. A 
simple method to reverse the dropping 
value, would be to cutback the total 
number of students starting a specific 
study. By reversing this process, a uni-
versity will go back from mass-produ-
cing graduates to creating carefully 
crafted individuals which are proud to 
obtain their degree.
Leiden University has shown to be 
a high-ranking university and I am 
therefore proud to say that I’ve gradua-
ted from this University. With the cur-
rent trend of increasing students, I’m 
curious how Leiden University and 
the Faculty of Science will adapt to 
maintain its current quality. After all, 
Leiden University is and will remain a 
university of excellence!
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Bigger, better, stronger
Back in the ’60s, my grandparents bought themselves a brand new green rotary 

dial phone from L.M Ericsson. My grandfather was proud to own such a phone 
and decided it would be best to place it in their sitting area in the hallway.  

This phone would remain part of their furniture for the upcoming decades. It 
was a loyal piece of equipment that would allow them to stay connected with 

others, something that was a lot more special back then, than it is for us newer 
generations. Their rotary dial phone unfortunately died during a tragic fall in 

the late 80s, when my nephew decided to play indoor-football. If it was not for 
this fall, their phone might’ve still been operational up until this very day.

Auteur: Christophe Mombers, Alumnus Bio-Pharmaceutical Sciences and Science Based Business



dat dure wijn lekkerder is dan goedkope wisten we al. 
Maar waarom eigenlijk? En speelt je verwachting echt zo 
een grote rol in je smaakbeleving? origin zoekt het uit!

Een welbekende truc bij feestjes, koop een betaalbare wijn bij 
de buurtsuper en schenk deze vervolgens over in een chique 
karaf. Niemand zal opmerken dat je goedkope wijn schenkt. 
Vooral wanneer je erbij vermeldt dat de wijn van die ene goede 
wijnhandelaar afkomstig is. de smaakbeleving van je gasten 
wordt dan beïnvloed door hun verwachting, een fenomeen 
dat ook wel het placebo effect wordt genoemd. Het placebo 
effect kent vele leuke vormen die al goed beschreven zijn. 
toch nemen we bij origin liever zelf de proef op de som.

azijn in je wijn

Auteurs:
Dylan van Gerven
Masterstudent Biology and 
Science Communication & 
Society

Bernice Dekker
Masterstudent Animal Biology 
and Disease models & Science 
Based Business

Om te kijken of ook wij ten prooi val-
len aan het placebo effect, herhalen 
we een opmerkelijk MIT experiment 
(zie kader). De opzet is eenvoudig. De 
redactie heeft geheel willekeurig en 
anoniem de assessor van de faculteit 
Wis- & Natuurwetenschappen gere-
kruteerd. Zij zal drie wijnen van ver-
schillende prijsklassen proeven om 
vervolgens aan te geven hoe lekker ze 
zijn op een schaal van 1-7. Tenminste 
dat denkt onze deelneemster. Zonder 
dat ze het weet, meten we eigenlijk iets 
heel anders. 

De drie rode wijnen die we voor de test 
hebben gekozen verschillen in zowel 
prijs als herkomst. De eerste is een 
Spaanse Peñasol van 2.35. Deze wijn is 
niet alleen goedkoop, maar ziet er ook 
zo uit. Plastic pak, dito dop. Dit had 
net zo goed een liter tomatensap kun-
nen zijn. De tweede wijn is ook Spaans, 
een tempranillo van 5 euro. Geen plas-
tic fles, wel een draaidop. Lekker mak-
kelijk. De proefnotitie belooft bramen, 
kersen en pruimen. Dat klinkt in ieder 
geval goed. De derde is een Côtes du 
Rhone van onze Franse zuiderburen. 
Ook 5 euro en een blend, dus de kwali-
teit van de wijn is constant. 
Eenmaal thuis aangekomen schen-

ken we de wijnen over 
in aparte glazen. We 
vullen alles tot de 
helft. Het gaat ons 
immers om de 
kwaliteit en niet 
om de kwantiteit. 
De glazen wor-
den twee keer 
willekeurig van 
plek gewisseld. 
Een keer door 
de onderzoeker 
en een keer door 
de deelnemer. 
Nu weet geen 
van tweeën meer 
welke wijn bij 
welk glas hoort. 
Alleen door ach-
teraf onze beide 
acties te com-
bineren kunnen 
we de juiste wijn 
bij het juiste glas 
matchen. Zo wer-
ken we toch een 
beetje dubbelblind. Zonder dat onze 
deelneemster het door heeft voeg ik 
aan elk glas een theelepel rijstazijn 
toe. Smerig spul. Hoort normaal in de 
sushi.  Zou ze het merken?

De goedkope Spanjaard haalt ze er 
direct uit: “Zoet, waterig en weinig 
afdronk. Eigenlijk niet zo lekker. Deze 
krijgt een 3”. Geen woord over zurig-
heid of azijn. De andere twee wijnen 

De gemiddelde scores van de wijnen. De wijn met 
azijn wordt duidelijker lekkerder gevonden dan de 
wijn zonder azijn (controle). Maar dat komt alleen 
maar omdat de proefpersoon dacht dat het precies 
andersom zat.  

Wine, door Joni Räsänen. Flickr.com. 
Creative commons (CC BY-SA 2.0).

Hoe je jezelf voor de gek houdt wanneer je wijn proeft

vindt ze zelfs wel lekker. “Kruidiger, 
meer smaak, ja”. Ze scoren een 5 of 
6. Dan de crux van het experiment. 
Ik stel voor om in 
de volgende rondes 
azijn aan de wijn 
toe te voegen om 
te kijken hoe dat 
smaakt. De glazen 
worden geleegd, 
schoongemaakt en 
ik rommel wat in de 
keuken. Maar in plaats van azijn, voeg 
ik dit keer niks toe. De wijnen moeten 
nu dus juist minder zuur smaken. 

Onze proefpersoon trapt er direct in: 
“Ja, gadver, dit is echt veel minder lek-
ker”. De scores gaan gelijk met 2 hele 
punten omlaag. Ik grinnik inwendig. 

“Zuurder hè”, zeg ik, terwijl ik zelf 
een slokje neem. “Inderdaad, duide-
lijk zuurder...” bevestigt ze. Het idee 

dat er rijstazijn is 
toegevoegd lijkt 
de smaak behoor-
lijk te veranderen. 
Na drie keer proe-
ven verklap ik het 
maar: “Er zit hele-
maal geen azijn 
in deze wijn, dat 

zat juist in de eerste wijnen waarvan 
jij dacht dat er niks in zat.” De ver-
ontwaardiging is groot: “Nee! Jeetje, 
je hebt me voor de gek gehouden! Ik 
dacht echt dat er de tweede keer juist 
azijn in zat.” En of ze het de eerste keer 
niet proefde? “Nee, helemaal niet. Hè 
dat is raar”.

“En of ze het de eerste
keer niet proefde? 

‘Nee, helemaal niet. 
Hè dat is raar’.”

MIT Bier
Er zijn meerdere theorieën over hoe je proeft en dit ervaart. De eerste theorie 
zegt dat hoe je proeft gebaseerd is op 2 processen. In de eerste stap spelen 
de fysieke eigenschappen van hetgeen je proeft via de neus en mond een 
belangrijke rol. De tweede stap heeft te maken met wat je denkt dat je proeft, 
waarbij je eigen herinneringen over de smaak je perceptie kan beïnvloeden. 
Een tweede theorie geeft aan dat het geloof je ervaring zelf verandert. 
Leonard Lee en zijn collega’s wilden dit onderzoeken. Ze gingen langs ver-
schillende kroegen in Cambridge (Verenigd Koninkrijk) om de bezoekers 
hun “MIT bier” te laten proeven. Wat deze bezoekers echter niet wisten, was 
dat er aan een deel van het bier enkele druppels balsamicoazijn waren toe-
gevoegd. De groep bezoekers die van tevoren überhaupt niets had gehoord 
over balsamicoazijn, gaf onbewust aan dat ze bier zonder deze druppels lek-
kerder vond. Wanneer ze van te voren al op de hoogte werden gebracht over 
wel of geen toevoeging van het azijn, werd de gedachte dat het bier slecht 
smaakte versterkt. 
Het bleek dat de tweede theorie klopte: als er van te voren verwacht wordt 
dat het slecht gaat smaken, zal het ook als zodanig beoordeeld worden. Maar 
als het al geproefd was zonder kennisgeving over het azijn, maakt het voor 
de ervaring niet uit.

Experiment geslaagd. Je verwachting speelt inder-
daad een grote rol in je smaakbeleving. Een typisch 
geval van het placebo effect. Je proeft azijn zolang je 
gelooft dat het in je wijn zit en wanneer je niet weet 
dat het erin zit proef je geen azijn. Het placebo effect 
verklaart dus de hogere scores van wijn met azijn. 
Of azijn is gewoon heel lekker in je wijn. Dat kan 
natuurlijk ook nog.
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Zaterdagavond 16 september was de binnenstad van Leiden voor de vijfde keer 
het podium voor de nacht van kunst en kennis. editie 2017 Zat bomvoL met

 nieuwe beLevenissen! de hortus, studentenvereniging augustinus,
het academiegebouw, het rapenburg, het sieboLdhuis, het rijksmuseum van oud-

heden, het pieterskerkpLein en ZeLfs huiskamers: aLLemaaL waren Ze het
 podium voor wetenschappers, artiesten en kunstenaars. 

Geschreven door: Eveline Kallenberg
Foto’s door: Afke Manshanden, Ruben van Vliet, Hans 
Jellema en Eveline Kallenberg

Vanaf het begin van de avond kon je aanschuiven aan de 
Zuurstofbar in de Oranjerie van de Hortus. Binnen 10 
minuten kreeg je lichaam een flinke energie-boost van 
de verse O 2 (zuurstof) die uit de headset kwam. “Zorgt 
schone lucht ervoor dat je heel oud kunt worden?” en 
“Heeft schone(re) zuurstof effect op je gezondheid en fit-
heid?” waren vragen die opkwamen bij bezoekers.

Voor de grote boodschap was er op het Rapenburg geluk-
kig een plek waar je het kon doneren aan een goed doel! 
Het Kringlooptoilet verzamelt dat wat wij niet meer 
nodig hebben om op een duurzame manier gebouwen te 
verwarmen en akkers te bemesten.

In het Groot Auditorium van het Academiegebouw was 
“Babs’ Woordsalon” in de latere uren te bewonderen. 
Woordkunstenaars bespraken dingen die ons mensen 
vandaag de dag bezighouden en wat onze ideale wereld 
zou zijn. Op de foto zie je Onias Landveld, stadsdichter 
van Tilburg.

Nieuw dit jaar was het podium op het Pieterskerkplein. Op de foto 
op de achtergrond zie je de band Gallowstreet. Bij deze tienkoppige 
blazersband kon je niet stil blijven staan!

Zoals ieder jaar is het Rapenburg een plek waar je 
sowieso even langs moet gaan: misschien wel het hart 
van de Nacht van Kunst en Kennis. Vanuit het Rapenburg betreedt je heel snel toplocaties als de Hortus, de Sterrenwacht en het 
Academiegebouw. Dit jaar was het Rapenburg tevens de route voor de bizarre wezens van Close Act.

zuurstoFBoost, FuturIstIsche monsters en cIrcuLaIre  
poep tIJDens De nacht van kunst en kennIs 2017



eye to eye 
The evolution of sight

At first there was only darkness wrapped in darkness.
All this was only unillumined cosmic water.

That One which came to be, enclosed in nothing,
arose at last, born of the power of heat.

Nasadiya Sukta, 1500-1100 BCE. 

We come from a lineage of three hundred 

million years of unending blinking. We are  

programmed by ancient prehistory to pro-

tect those invaluable jewels in our skulls. 

After all, when we are startled, we do not 

cover our nose, our ears, our genitals or 

heart; we close our eyes.

Auteur

Robbert Folmer
Master student Biology

“The more we study nature the 
grander does she appear.”

Sight
The lenses in our eyes capture any 
light that falls on them, focuses those 
beams and project them on the inside 
of our eyeballs, where sensitive little 
organs react to light, darkness and 
colour, sending those reactions to 
our brains where we form a picture of 
what is being captured.

the sun
Imagine being a simple, swimming 
little single-celled thing and being 
constantly pelted with radiation. You 
don't know that it's coming from the 
sun (or what a sun is), but it warms 
you and the water around you. You 
know that there's places you can go 
where that warmth goes away, and 
you know that if you wait, it'll go away 
for a while, but it'll come back.

That, I imagine, is the beginning of 
sight: the ability to experience the 
immediate benefits of the sun. Sim-

ply put, it is beneficial to know when 
you're in the sun.

If we can imagine that that ability 
is useful, we can also see its limits. 
You can't detect warm spots from a 
distance, after all - however, the per-
ception of warmth and the seeing of 
light aren't far apart. If the light falls 
through your bedroom window in the 
morning, warming only your right 
leg, you needn't open your eyes to 
know this, after all.

Imagine, then, higher resolution. 
Being able to feel exactly where the 
sunlight ends - and then, imagine that 
that sense is conveyed to you not as 

hot and cold, but as black and white... 
your leg, without changing too much 
of its makeup, has become your eye.

the eye spot
This (fig. 1A) is what vision may have 
initially looked like: a simple field 
of organs on the skin that detected 
the radiation of the sun as light and 
dark. You'd know if something were 
swimming overhead, whether you'd 
entered shelter, and what time of day 
it was. We may be tempted to call 
this 'primitive', but this type of simpe 
eye is used today and to great effect 
by many single-celled creatures and 
echinoderms.

This, however, was only the begin-
ning. Knowing when it's light and 

dark is one thing, but light comes in 
rays, and those have direction - direc-
tion can be detected, and light can 
be milked for more information. The 
way nature went about this was by 
forming cups (fig. 1B).

the cup
Whereas light indiscriminately falls 
on a sensitive spot, cups have a ridge 
around them, ensuring that light 
from certain directions cannot fall on 
certain parts of the eye. In this way, 
it becomes possible to begin to guess 
at directions, to know that whatever 
is darkening your surroundings is to 
your left, or right above you. Simple, 

certainly, but effective and just like 
those undented eyes, still in use today, 
by flatworms and molluscs.  

the pinhole
Consider that the deeper the cup gets, 
the better the resulting vision is. The 
slow deepening of cups and the crowing 
of those surrounding ridges resulted in 
a very successful eye indeed: the pinhole 
eye (fig. 1C). The cup has now become a 
hollow, with a pinhole opening on the 
outer surface. A pinhole eye has no lens, 
using instead that pinhole in the way 
that we use one when we build a camera 
obscura, or when we project an eclipse 

unto a piece of paper by pricking holes 
in a piece of cardboard.

This type of eye provides excellent 
vision, and is notably used by cepha-
lopods, those most intelligent of mol-
luscs, who were possibly the first to use 
light to its fullest extent. In their weird 
cephalopod brains, they receive visual 
input and they build a model of the 
world that surrounds them. Perhaps a 
deepening of the way they experience 
the world has deepened their behavi-
our, for they see so well that they hunt, 
and dodge, and play, and recognise one 
another from afar.

the lens
The pinhole eye doesn't actually need a 
pinhole. You can heal it over with some 
transparent material, and the inside of 
the eye can be kept safer, and the fluid 
inside can be controlled to be clear and 
sterile (fig. 1D). This is what the arthro-
pods did hundreds of millions of years 
ago, and after a lens formed behind the 
transparent skin (fig. 1E and 1F) to pro-
ject the image into the eye, replacing 
the pinhole entirely and adding benefits 
such as decreased shape and colour dis-
tortion and greater compactness, they 
thrived as they do to this day.
The origins of the arthropod eye are 

a matter of conjecture; we don't have 
the fossils to tell us how it all began. 
It seems likely that the earliest eyes or 
eye spots belonged to the same ancestor 
from whom we inherited our own eyes; 
however, there's plenty of conjecturing 
about possible ways the arthropods 
developed their own eye, or that they 
developed it multiple times. We're not 
quite sure yet, though we know their 
eyes use the same genes and proteins as 
we do.

The arthropods really ran with the idea 
of eyes. They compounded them, cove-
ring large parts of their heads with tiny 
little lenses made of chitin or calcium 
compounds. Configurations are see-
mingly endless, as figure 2 shows. The 
number of lenses, their sensitivity and 
size: all can be varied.

The lens, again
The vertebrates, in the meantime, had 
their own ideas when it came to eyes. 
They grew them larger rather than 
compounding them, making them out 
of soft materials and creating lenses 
that were soft and fluid-filled so they 
could be deformed to focus the images 
that they captured (something pinholes 
and hard lenses cannot do).

Our ancestors first appeared on land 
some 275 million years ago, ever since 
keeping their eyes, those very soft and 
vulnerable organs, moist and safe. The 
vertebrate eye took its place among the 
compound eyes of insects, spiders and 
crabs, and grew to dominate. In our eye 
we can see a series of innovations, from 
that initial light sensitivity, to sensing 
direction, to seeing colour and focusing 
and finally, to see the world around us, 
understand it - vision, in more than one 
sense of the word.

* 129th hymn of the Rigveda, translated by Arthur 
Llewellyn Basham
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Figure 1: Nasadiya Sukta,1500-1100 BCE* Figure 2: top, left to right: Schizochroal Eye of Phacops sp. Paleozoic Middle Devo-
nian, Morocco; robber fly Holcocephala fusca; Female Horse Fly Opo Terser.

bottom, left to right: Tabanus lineola; Red-eyed reef crab Eriphia ferox; Wolf Spi-
der Hogna. rfolmer / CC-BY-2.5
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Gif komt veel voor in de natuur. Veel 
organismen produceren gif in ver-
schillende vormen en maten. Toxines 
kunnen roofdieren afschrikken, maar 
ook prooidieren verzwakken en zelfs 
doden.

Dodelijke slangen
In een van de natuurgetrouwe terraria 
ligt de Gabon pofadder (Bitis rhino-
ceros). In westelijk Afrika brengt deze 
zeer giftige slang zijn leven door op de 
bosbodem, op jacht naar zoogdieren, 
vogels en hagedissen. De dierenver-
zorger pakt de pofadder nooit in zijn 
eentje op: niet alleen kan de slang naar 
achteren aanvallen, ook zullen door 
zijn zware gewicht zijn ribben breken.

De goed gecamoufleerde wipneusslang 
(Philodryas baroni) jaagt in de bossen 
van Zuid-Amerika op kleinere prooien 
zoals hagedissen, kikkers en vogels. 
Omdat de giftanden achterin zijn bek 
staan, kan hij pas gif toedienen als de 
prooi vastzit in zijn bek.

Ook de koning der slangen is in 
levende lijve te zien: de koningscobra 
(Ophiophagus hannah). De grootste 
gifslang ter wereld, tevens de favo-
riete slang van Dr. Freek Vonk, eet in 
het wild voornamelijk andere slangen. 
Zelfs andere cobrasoorten staan op 
zijn menu!

Slangen zijn niet de enige giftige rep-
tielen. Ook bijvoorbeeld gilamonsters 
en verschillende varanen, waaron-
der de Australische Glauert’s varaan 
(Varanus glauerti), produceren gif. Zij 
moeten echter langer kauwen op een 
prooi om het met speeksel vermengde 
gif te injecteren.

gifwapens
De gouden pijlgifkikker (Phyllobates 
terribilis) leeft in het regenwoud 

van Colombia. Deze amfibie wordt 
gevreesd vanwege zijn zeer sterke gif, 
verkregen van insecten. Tijdens de 
jacht gebruiken de Emberá Chocó-
indianen het gif als een wapen: Door te 
wrijven over de rug van de kikker, ver-
giftigen zij pijlen die met een blaaspijp 
worden afgeschoten.

venijnige ellebogen
Tussen giftige, opgezette zoogdieren 
staat de grote plompe lori (Nycticebus 
coucang). Deze primaat is één van de 
weinige giftige zoogdieren. In de klie-
ren aan de binnenkant van zijn elle-
boog wordt een toxine geproduceerd. 
Wanneer hij zich bedreigd voelt kan 
hij het met speeksel vermengde gif via 
een beet toedienen.

gif van nederlandse bodem
In de Nederlandse bossen zijn veel 
giftige paddenstoelen te vinden. Dr. 
Jorinde Nuytinck onderzoekt schim-
mels voor Naturalis en ze heeft advies 
gegeven aan de ontwikkelaars van de 
expositie.
Enthousiast vertelt zij: ‘Er komen een 
100-tal giftige soorten paddenstoelen 
voor in Nederland. Zes soorten daar-
van kunnen dodelijk giftig zijn. Veel 
voorkomende verschijnselen na het 
eten van giftige paddenstoelen zijn 
maag-darmstoornissen, zoals misse-
lijkheid, braken en diarree. De Groene 
knolamaniet (Amanita phalloides) is 
de giftigste paddenstoel in Nederland.’

spelend leren
In de tentoonstelling staat beleven 
centraal door middel van educatieve 
spellen en demonstraties. Sanne van 
Gammeren, de inhoudsontwikkelaar 
van de expositie, heeft hier een belang-
rijke bijdrage aan geleverd.
Zo heeft zij gewerkt aan het beeld- en 
tekstmateriaal. Sanne vertelt: ‘We wil-
den ervoor zorgen dat kinderen hier 
veel kunnen leren en hun handen uit de 
mouwen kunnen steken. Door gebruik 
te maken van interactieve spellen ste-
ken ze veel op van bijvoorbeeld giftige 
vissen in de oceaan. De tentoonstelling 
is bestemd voor jong en oud.’

medicijnen en antigif
In het tweede deel van de tentoonstel-
ling wordt het effect van gif op de mens 
uitgelegd. Zo  beïnvloeden neurotoxi-
nes de werking van het zenuwstelsel. 
Hierdoor raakt de impulsoverdracht 
tussen zenuwcellen en naar spiercellen 
verstoord, hetgeen fatale gevolgen kan 
hebben voor de werking van de hart-
spier.

Gif kan niet alleen je dood betekenen, 
ook je redding. Als je gebeten wordt 
door een slang wordt je vaak geholpen 
met antigif. Het gif van de koperkop 
(Agkistrodon contortrix) verhindert de 
ontwikkeling van bloedvaten. Daarom 
wordt het slangengif gebruikt voor 
kankeronderzoek. Daarnaast worden

toxines van sponzen verwerkt in Zovi-
rax, een zalf tegen koortsblaasjes en 
wordt het gif van de wolfskers, een 
plantensoort uit de nachtschadefami-
lie, verwerkt in oogdruppels. 

GIF! is een interessante tentoonstel-
ling voor jong en oud, waar je al lerend 
kennismaakt met de giftige natuur. 
Voor studenten geldt een korting: een 
toegangskaartje kost nu 10 euro.

De verwonderende wereld van gif
Waan je in de wereld van gif! De nieuwe tentoonstelling 

GIF! in Naturalis onthult tientallen giftige dieren, 
planten en schimmels. Verschillende levende dieren 

zijn te bewonderen in hun natuurlijke habitat. De 
expositie is geopend tot en met 2 september 2018.

Figuur 7; kinderen staan verwonderd om een demonstratie, foto Marten van Dijl 
/ Naturalis

Auteur:

Maarten 
Lubbers
Bachelor student 
Biology

Figuur 2; de wipneusslang, foto Maar-
ten Lubbers

Figuur 4; Varanus glauerti, foto Maar-
ten Lubbers

Figuur 3; de koningscobra, foto Marten 
van Dijl / Naturalis

Figuur 1; de Gabon pofadder

Figuur 5; rugzijde van de gouden pijl-
gifkikker, foto Maarten Lubbers

Figuur 6; een opgezette grote plompe 
lori, foto Maarten Lubbers

Figuur 8; de koperkop, foto Maarten 
Lubbers
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Leiden 
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Het Honours College opent haar deuren! Kom langs en ervaar wat het honours-
onderwijs jou te bieden heeft. De Honours College Fair vindt plaats op woensdag 
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van de Universiteit Leiden
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studies
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ding) zelfstandig mee aan de slag. Check snel deze website: https://www.universi-
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te zien wanneer jouw favoriete studie het Online Proefstuderen aanbiedt!

VolgENd NUMMER:
INSIdE.
In het volgende nummer zal de Origin onder 
andere gaan uitzoeken of DNA een smaak 
heeft! We gaan ‘inside the cell’ en uiteraard 
zullen we ook in andere onderwerpen duiken! 

Spy In The Wild is a 
must see for everyone 

that loves to see animals 
and is up for some 

hilarious voice-overs.
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spy-eyed species
 in the wild

Love was the main topic in the first episode 
of Spy In The Wild, produced by the BBC. 
Besides these apes, turtles in Africa were 
also confronted with a spy-turtle. Love 
between these species even got to the next 
level: a male tortoise was caught trying to 
mate with the robot turtle. These examples 
show how realistic the spies actually were.

The series was broad-
casted in the United 
Kingdom in the spring 
of 2017. This past sum-
mer Spy In The Wild 
could also be seen in 
Holland on NPO1. As 
the name of this docu-
mentary implies: it 
showed many beautiful 
shots taken in the wild. 
Not just with a normal 
camera, but also with 
built-in eye-spy cameras in robots looking 
like real animals. The team of technicians 
based in a small animatronics studio in 
London created these wonderful looking 
robots with fascinating detail. Each one of 
the more than thirty created animals sho-
wed remarkably human-like behaviour. The 
movements, noises, and typical species-like 
behaviour made it possible to interact with 
the animals around them.
As each episode had its specific topic, the 
second one was all about the intelligence of 
the wildlife animals. It was amazing to see 
how incredibly smart some of the orang-
utans are. With trial-and-error, just as we 

humans do, the young ones learned how 
to create a weapon with which they could 
hunt. Furthermore, as the robot orang-utan 
sawed a piece of wood without any con-
sciousness, the real animal started a compe-
tition with the robot, trying to win the race 
of sawing the wood into two pieces. Such 
human-like behaviour was both interesting 
and familiar, which made this series very 

amusing to watch.
Friendship and 
mischief were the 
main topics for epi-
sodes three and four. 
Robots went underco-
ver again to discover 
all there was to see in 
the wild concerning 
these topics. Chim-
panzees, for example, 
found a kitten and 
went off with it. One of 

the chimps took care of it just as humans 
would take care of pets. Could this have 
been the very beginning of petting animals 
at our homes?
The fifth and final episode of the series 
documented what went on behind the 
scenes: from the creation of the robots to 
the way the makers installed the look-a-
likes in the wild. In my opinion Spy In The 
Wild is a must see for everyone that loves 
to see animals and is up for some hilarious 
voice-overs. The emotions of the animals in 
the wild could give you some insight into 
the origins of our own complex lives.

 Review

By Eveline Kallenberg (bachelor student Biopharmaceutical Sciences)

The ape with the robot eye fell on the ground. All apes of the 
family gathered around the lifeless robot, thinking it was one 
of their species and that they had killed it. It became more 
and more crowded around the animatronic and the apes 
cuddled each other, grieving the loss of this young “ape”.



 

 

 
 

 

 
 


	_GoBack

