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De nanowereld
visualiseren
Eiwitten in cellen visualiseren zonder invasieve technieken? Dat kan met behulp
van fluorescentie! Michel
Orrit, winnaar van de Spinozapremie 2017 én grondlegger van het vakgebied
single molecule optics, legde
op 18 januari aan de leden
van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden en
andere geïnteresseerden uit
hoe dit werkt.
Het kunnen waarnemen

van losse moleculen maakt
veel mogelijk in de wereld
van de nanowetenschappen.
Life science onderzoekers
kunnen bijvoorbeeld
nu
individuele eiwit bestuderen en nauwkeuriger DNA
sequenties bepalen. Dit vergroot het begrip van ziektes
en gezondheid, wat de weg
vrijmaakt om nieuwe, efficiëntere medicijnen te ontwikkelen.

Gemeente Leiden
duurzaamheidsproeftuin voor
studenten

Als student tijdens je scriptie
onderzoeken hoe je je eigen
studentenhuis aardgasvrij
kunt maken. Dat kan vanaf
nu door een nieuwe samenwerking tussen de Universiteit Leiden en gemeentes
Leiden en Den Haag. De
eerste lichting Resilient City
Hub-afstudeerders bestaat
uit vijftien studenten van de
master Industrial Ecology
en is dit semester begonnen.
Zij zullen de komende vijf
maanden in hun scriptie de

duurzaamheidsvragen van
de gemeentes Leiden en Den
Haag onderzoeken. In september begint de volgende
lichting studenten. Sprecher
nodigt ook masterstudenten
uit andere studierichtingen
van harte uit mee te doen
en contact met hem op te
nemen. Want duurzaamheid
vereist een multidisciplinaire aanpak.

Alireza Mashaghi Tabari
Discoverer of the Year
2017 09 January 2018
Fascinated by science since
high school, Alireza Mashaghi Tabari is driven to
explore new ways of thinking in medicine. With a
strong academic network,
he educates students and

gives public lectures. For
his research at LACDR, he
won the C.J. Kok Public
Award 2018, making him
the Faculty of Science's
Discoverer of the Year
2017.

Christmas dinner with
international flair
Over fifty international
students celebrated last
Christmas at the homes
of staff or students of Leiden University. As part of
the Holiday Hosting Programme, the students were
invited for Christmas dinner.
Many international students at Leiden University
stay in the Netherlands

over the holidays. Every
year the International
Student Advisers organise
the Holiday Hosting Programme for them. Students and staff at Leiden
University are called upon
to open their homes for
one or more international
students and let them join
their family Christmas
dinner.

Nature provides more to people than
material benefits
The role of culture and
diverse knowledge systems
needs to be recognized when
assessing nature’s contributions to people, a new policy

forum paper in Science states.
Alexander van Oudenhoven
and thirty global experts present a new approach that will
increase the effectiveness and

legitimacy of policies and
decisions relating to nature
and environmental change.
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De smaak van DNA 8
Zoet, zout of toch zuur? DNA zit in veel
van ons voedsel, bijvoorbeeld een appel.
Maar hoe zou geïsoleerd DNA smaken?
Wij hebben het onderzocht! Benieuwd?
Je leest het op pagina 8.

ORALE FLORA:

Een hele mond vol 19
Je hebt je tanden gepoetst en je voelt
een schoon gevoel. Maar niets is wat het
lijkt… Je hebt namelijk een flinke flora
in jouw mond zitten! Benieuwd wat er
allemaal krioelt rondom jouw tanden en
wat je het beste kunt doen om het tegen te
gaan? Kijk snel op pagina 19.

DE OORSPRONG:

Diagnose stellen door urine
te drinken!? 22
Misschien niet het lekkerste om je voor te
stellen, maar vroeger werd urine gedronken omdat het erg efficiënt kan zijn in het
diagnosticeren van een ziekte! Benieuwd
hoe dit precies ging? Blader snel naar
pagina 22.
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Voorwoord
Het voorjaar is begonnen: de vogeltjes
beginnen te fluiten en de zon laat zich
alweer steeds vaker zien. Heerlijk vind
ik dat. Zo kan ik bijvoorbeeld enorm blij
worden van het lezen van een goed boek in
een restaurantje met een warme thee voor
het raam waar het voorjaarszonnetje op
schijnt. Het duiken in een goed boek heb ik
deze editie van de Origin vervangen voor
het duiken “inside” de cellen van verschillende soorten fruit. Samen met Maarten en
Kevin hebben we in de Origin Zoekt Uit!
onderzocht welke smaak geïsoleerd DNA
heeft. Je leest het op pagina 8.
Deze 45e Origin editie heeft als thema
“Inside”: inside de verkleuring van je tanden (p. 4), het ontstaan van de Nederlandse taal (p. 6), de loopbaan van Richard
Verbeek (van biologiestudent tot een carrière gericht op medicijnontwikkeling; p.
24) en het Natuurhistorisch Museum in
Rotterdam (p. 26).
Toch is het af en toe ook goed om eens buiten onze veilige, “inside” omgeving te kijken. Binnen de maatschappij leeft ieder zo
in zijn of haar eigen sociale bubbel. Maar
wat als je geen persoonlijke registratie hebt
in een land? Bij wie hoor je dan? Lees een
bijzonder verhaal geschreven door Femke
op pagina vijf. De realisatie van de privileges die wij in Westerse landen hebben, wordt nog eens versterkt als je naar
het Movies that Matter festival kijkt. Een
review hiervan lees je op pagina dertig.

Eveline Kallenberg
Hoofdredacteur Origin
Bachelorstudent Biofarmaceutische
Wetenschappen
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Coffee Tea and
Yellow Teeth
There are those who drink coffee and those who drink tea, but what
they all have in common is a yellowing of their teeth. Wouldn't it
be great to enjoy these beverages without staining your pearly
whites? And preferably without resorting to dental bleach and
half-baked internet remedies.
At some point in your
life, you look into the
mirror and alarmingly
observe your teeth
aren't as white as they
used to be. The culprit:
all the good things in
life, like dark espressos, Darjeeling tea and
spicy curries. But why
do these foods and
drinks stain your teeth
so badly?

The Science

Teeth are not flat and smooth all over.
They instead have tiny gaps in their outer
protective layer, called the enamel. This
outer layer protects the softer bony tissue underneath, which is slightly yellow.
When you drink your favourite pick-meup in the morning, whether coffee or
tea, the tannins and polyphenols in your
drink get entrapped in the porous structure of your teeth's enamel where they
give a brownish hue. An occasional cup
won't do much harm, but sustained contact will lead to discoloration. Sipping

Author:
Dylan van Gerven
Master student Biology
and Science Communication & Society

may be a better approach. Dentists usually
apply a strong oxidative
agent, like hydrogen
peroxide, to oxidise the
stain causing molecules. Needless to say, all
those chemicals aren't
very healthy, so your
best tactic will probably be prevention.

DIY

your coffee therefore seems like an especially bad habit.

“Perhaps the best tip I've
heard is adding milk
to your tea or coffee”
Bleach

So what to do when your pearly whites
have taken a beating from life of drinking
coffee? One option is to purchase a commercial teeth whitening toothpaste. These
toothpastes contain abrasive substances that reduce the thickness of the enamel layer thereby removing the coloured
molecules entrapped in the enamel. But
there's a downside: enamel does not regenerate and your teeth are only coated with
a thin layer. Eroding this layer may thus
not be such a good idea after all.
Asking your dentist to whiten your teeth

Apart from spending
a small fortune at your
dentist, or complete abstinence from your
daily cup of caffeine, there is little you can
do. Fortunately, there are ways you can
slow down the process. One thing you can
do is brush your teeth afterwards. This
removes the stains before they can get to
the deeper layers of the enamel.
Another precaution you can take is to
limit drinking beverages with high acidity. The acid makes your teeth more
brittle, so pairing your coffee with orange
juice wouldn't be ideal. But perhaps the
best tip I've heard is adding milk to your
tea or coffee, because the casein in milk
binds the stain causing molecules. A dash
of milk will therefore reduce the coloration of your teeth, suddenly giving you a
legitimate reason to order an artsy latte
without being a true hipster.

References:
References: Lee, R. J., Bayne, A., Tiangco, M.,
Garen, G., & Chow, A. K. (2014). Prevention
of tea-induced extrinsic tooth stain. International Journal of Dental Hygiene,
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INSIDE OUT
When something is ‘inside’ it is isolated from the outer world by a barrier. It is trapped within a layer, creating a bubble within a larger world. Inside means safety
from that outer world, inside means warmth and inside means private. Yet what
about a country and its borders? Are those who live inside the borders entitled to the
warmth? What really makes up the frontiers that separate a citizen from a refugee?
The opposite of inside is outside, and to be an outsider means not belonging to that
private, safe space. And not belonging is the worst feeling to all of humankind.
When something is ‘inside’ it is isolated
from the outer world by a barrier. It is
trapped within a layer, creating a bubble within a larger world. Inside means
safety from that outer world, inside means
warmth and inside means private. Yet
what about a country and its borders? Are
those who live inside the borders entitled
to the warmth? What really makes up the
frontiers that separate a citizen from a
refugee? The opposite of inside is outside,
and to be an outsider means not belonging
to that private, safe space. And not belonging is the worst feeling to all of humankind.
I once met a girl who was outside. Outside
the system thereby separated from society. She was born without a birth certificate, labeled as a being without the right
to exist. She wasn’t a human being by the
book, simply through the act of being
born. Because of a simple piece of paper,
she couldn’t work, couldn’t go to university, and couldn’t go abroad. She had to
live in the shadows of her country, as if she
really ceased to exist, all because of a little wood pulp and ink. That paper was a
ticket to the inside of the system, and she
was left outside.
Ranee, she called herself, meaning queen.
I met her when I was working on a project
for refugees on the Myanmar Thailand
border, and she had just graduated high
school. She was smart, and ready for university, but her temporary student card
had expired. After months of application
procedures, she had to go to Bangkok to
finish her request. She went by motorcy-

cle and traveled for days. She came back
and waited again. Months. Last year she
got a message that she got an extension of
her student card, and her little brother had
finally gotten one too to go to high school.
She went to Bangkok again, a three day
ride, with her little brother on the back of
the scooter. On her way back, with the so-

“Those who do not fall
in between the lines do
not have a safe warm
network supporting
them, and it is easy to
forget that they exist."
deserved ID card in her pocket, they were
hit by a truck. Her brother died instantly.
Ranee came back with a student card but
without her little brother.
The fact that there are wars being fought
that you have never heard of and that people are dying for a piece of paper should
not come as news to you, but to many it
will. There are so many borders drawn
between families and friends, so many
fences and walls keeping them apart.
Those who do not fall in between the lines
do not have a safe warm network supporting them, and it is easy to forget that they
exist. Those that might seem invisible to
the world are left in the cold.
The problem of the outsiders is that the
system needs to be changed to give them

that belonging. They cannot change the
entire system as they are often not even
part of it. The problem of the insiders is
that it requires effort to look beyond the
comforts that their belonging has brought
them. Privilege it is called, because there
is no need for you personally to take on
this effort. As an insider, if you would
like to, you could live your whole life in
the bubble without ever looking beyond.
But those people outside the bubble, outside the system, depend on those within
to look beyond the edges of their inner
spheres.
Now I call to you, insiders, to open up
your bubbles. To pop them even, if you
like, and build new ones together. Do not
let your fear of losing your inside separate
others from the safety and warmth that
they have missed all their lives. There is
enough inside for everyone. It is only the
barriers we create that separate us from
the outside after all.

Author:
Femke
Heddema
Bachelorstudent
Biofarmaceutische
Wetenschappen
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Aapjes kijken ... en bel
Hoe zijn onze voorouders ooit woorden en zinnen gaan vormen?
Dat is waar promovenda Meike Zemihn geïnteresseerd in is.
In de bossen van Brazilië probeert ze, met behulp van
penseelaapjes, de mysteries van de menselijke taal te ontrafelen.



Eigenlijk had Meike Zemihn al in Brazilië moeten zijn, maar ze is nog in
Leiden, op de afdeling gedragsbiologie
waar ze haar PhD doet. Haar vorige
trip leverde zó veel data op, dat het
analyseren wat langer duurde dan verwacht. ‘Binnenkort is dat wel klaar, en
ga ik weer naar Zuid-Amerika.’
Daar in Brazilië doet ze onderzoek
naar penseelaapjes, op een unieke
locatie. ‘Ik werk in een droog bosgebied. Het regent bijna nooit, dus als er
een klein beetje regen valt komen er
allemaal bloemetjes tevoorschijn, heel
mooi. Ik woon daar niet in een hutje
op de hei, maar er is een huis waar alle
onderzoekers in wonen. Op sommige
plekken is het huis wel open, dus ik
ben een keer wakker geworden omdat
er een aap in mijn slaapkamer liep. De
bananen in de keuken zijn niet veilig,
want de apen willen ze pakken. Maar
ach, een collega had een keer een slang
in zijn kamer, dus het kan erger.‘

Auteur
Suzanne Vink
Masterstudent Biology &
Sci-ence Communication
& Society

omdat die doen aan opvoeding in
samenwerkingsverband: niet alleen de
moeder, maar ook andere apen helpen
bij het grootbrengen van de kleintjes.
Ook delen ze vaak voedsel met elkaar,
wat andere apensoorten niet doen.’

Voorouders

Meike Zemihn

Aanraken

Zemihn doet onderzoek naar het
gedrag van het gewone penseelaapje.
Die leven daar in het wild. ‘De apen
die wij onderzoeken zijn helemaal vrij.
Ze zijn wel gewend aan ons omdat we
zo vaak in hun buurt komen.’ Het is
eigenlijk niet de bedoeling dat mensen
de apen aanraken. Lachend: ‘Maar ja,
ze willen nog wel eens op je rug springen, daar kun je dan niks aan doen!’
Ze heeft interesse in de manier waarop
de apen vocaal communiceren, en
in welke volgorde ze dingen roepen.
Bij mensen zou je het de zinsopbouw
noemen. ‘We onderzoeken dus wat
de apen naar elkaar schreeuwen. We
bekijken hiervoor de penseelaapjes,

Zemihn legt uit waarom penseelaapjes belangrijk zijn voor onderzoek
naar evolutie van taal. ‘Wij mensen
gebruiken combinaties van woorden
om nieuwe woorden te maken. Als
woord A ‘tafel’ is en woord B ‘poot’,
wordt woord AB ‘tafelpoot’. Maar bij
de meeste apensoorten betekent zo’n
combinatie van twee woorden iets
totaal anders dan de oorspronkelijke
woorden.’
Omdat de voorouders van mensen
ook samenwerkende opvoeders waren,
is het interessant om communicatie
van penseelaapjes te bestuderen. ‘Wij
denken dat áls er een soort is die wél
woordcombinaties maakt zoals mensen, dat een heel sociale soort moet
zijn, net zoals onze voorouders. We
hopen dat de penseelaapjes dit gaan
laten zien. Wellicht komen we er zo
achter hoe mensen ooit zijn gaan praten met woorden en zinnen.’

Hoogste bomen

Om data te verzamelen gaan Zemihn
en haar collega’s op pad met een paar
microfoons. ‘Een penseelaapje vinden
is nog best lastig, want ze zijn heel
klein en heel snel, en het lijkt alsof ze
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luisteren


Meike aan het werk in Brazilië.
de hoogste bomen het leukst vinden’,
lacht ze. ‘Als we een aapje hebben
gespot, wachten we eerst twintig minuten en dan beginnen we met opnemen. Alle geluidsfragmenten worden
meteen naar een aangesloten tablet
gestuurd, het is een cool systeem.’

Verliefd

Ze is blij het project te mogen uitvoeren. ‘Ik ben heel trots en tevreden over
dit huidige onderzoek. Dit project met
de penseelaapjes is gewel-dig omdat
het mijn eigen werk is: ik heb het zelf
opgezet en voer het zelf, met behulp
van studenten, uit. Er valt nog zo veel
aan de apen te onderzoeken, ik heb het
idee dat hoe meer antwoorden ik vind,
hoe meer vragen er komen.’

Ze hoeft niet lang na te denken over
wat haar favoriete werklocatie is. ‘Toen
ik tijdens mijn studie in Afrika werkte,
in de middle of nowhere, ben ik verliefd geworden op het hele continent.
De mooie natuur, de dieren, de sfeer,
alles is fantastisch. Ik hoorde daar de
quote ‘Ze zeggen dat je je hart verliest
in Afrika, maar daar vind je je hart
juist voor het eerst’. Mooi, en naar mijn
mening ook waar!’

Brazilië is niet de eerste exotische
werklocatie van de oorspronkelijk
Duitse Zemihn. Ze studeerde gedragsbiologie in Duitsland en Zwitserland,
en werkte onder andere in Engeland,
Israël, Hongarije en Zuid-Afrika.

Maar ook in Leiden, waar ze vorig
jaar terecht kwam, heeft ze het naar
haar zin. ‘Het is zo’n leuke stad, en de
universiteit biedt veel mogelijk-heden
voor mij. Ik heb nog 2,5 jaar te gaan
van mijn PhD, maar ik hoop hier voor
altijd te blijven. In de toekomst lijkt het
me leuk een eigen onderzoeksgroep te
leiden of een project in Afrika te doen,
maar voorlopig ben ik nog wel even
aapjes aan het kijken. Met als doel
natuurlijk een doorbraak in de zoektocht naar evolutie van taal!’
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De smaak

ORIGIN
ZOEKT

Bijna alles wat op Aarde leeft, bevat DNA. Of het nou een aardappel, een paardenbloem, een ei, bier of een appel is: het bevat ieder voor zich DNA. DNA is een
zuur molecuul gezien de moleculaire structuur. Maar zou het ook zuur smaken?
De Origin is de cel in gedoken en zocht het uit!
Door: Kevin Groen (Promovendus Moleculaire Ecologie), Eveline Kallenberg (Bachelorstudent Biofarmaceutische Wetenschappen),
Maarten Lubbers (Bachelorstudent Biologie)
DNA is de afkorting voor desoxyribonucleïnezuur. Het is een molecuul dat binnenin elke levende cel te vinden is; enorm
opgerold in de celkern. DNA zorgt ervoor
dat een paardenbloem een paardenbloem
wordt en geen appel. Dit zuur is dus een
blauwdruk voor het leven dat er op Aarde
bestaat. Voor de cel van de paardenbloem is
de code in deze blauwdruk net wat anders
geschreven dan voor de appel.
Als we het DNA bekijken als het uitgerold
is, zie je dat het bestaat uit vier verschillende bouwstenen die op elkaar passen.
Deze bouwstenen worden ook wel nucleotiden genoemd en kunnen adenine, cytosine, guanine of thymine zijn. Adenosine
zit altijd aan thymine; cytosine altijd aan
guanine. Zo ontstaat een code.
Naast de nucleotiden heeft het DNA ook
een “ruggengraat” van fosfaatgroepen
(aangegeven in het figuur met geel) en
deoxyribose groepen (aangegeven met
oranje). De fosfaatgroepen hebben een
negatieve lading en zijn zuur van karakter. Bij de gedachte aan dit feit ontstond de
interessante vraag: Zou DNA zelf dan ook
zuur smaken?

te worden door het smaakcentrum in de
hersenen.
Zoet?
Bij een zoete smaak denken veel mensen
aan suiker. De smaak is vaak verbonden
aan de carbonylgroep van aldehyden en
ketonen.
Om zoetheid te kunnen detecteren, zijn
twee varianten van twee receptoren. Oftewel, stoffen moeten kunnen binden aan
twee verschillende smaakreceptoren om
een zoete smaak te geven.

Afbeelding 1 DNA in de cel en uitgerold tot
lange strengen. (Bron WikiMedia Commons)

Deoxyribose, de suiker die een deel van
de ruggengraat van DNA vormt, past niet
goed op de bindingsplaats van de zoetheidreceptoren. Daarom verwachten wij dat
DNA niet zoet zal smaken.

Receptoren
Ons smaakzintuig bestaat uit smaakpapillen op de tong en achter in de mondholte.
Deze zenuwuiteinden worden door stoffen
in voedsel geprikkeld. De gedetecteerde
chemische stoffen worden omgezet in
actiepotentialen naar drie van de twaalf
hersenzenuwen, om uiteindelijk verwerkt

Umami?
Umami wordt veroorzaakt door aminozuren, met name mononatriumglutamaat.
Dit geeft een indruk van hartigheid en
heeft een stimulerende invloed op de waarneming van andere smaken. Omdat DNA
niet bestaat uit aminozuren, verwachten
wij niet dat DNA naar umami smaakt.
Zout?
De ionen in DNA zouden een zoute smaak
kunnen geven. Voornamelijk natrium en
kalium spelen een rol in het neutraliseren
van de lading van de ruggengraat. Echter,
een zuivere zoutsmaak wordt slechts opgewekt door keukenzout (NaCl). Daarom
wordt een licht zoute smaak verwacht.

Kevin Groen

Eveline Kallenberg

Maarten Lubbers

Zuur?
Een zure smaak hangt samen met een
hoge concentratie van waterstofionen. De
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van DNA
het protease ervoor dat bepaalde cellulaire
enzymen worden afgebroken die het DNA
anders kapot zouden knippen. Op deze
wijze is de hoogst mogelijk opbrengst van
DNA mogelijk. Na het toevoegen van het
enzym incuberen we de oplossing voor 10
minuten in een warmwaterbad (37-50˚C)
zodat het enzym actief wordt en z’n werk
kan doen.
Afbeelding 2 De moleculaire structuur
van DNA. (Bron WikiMedia Commons)
zuurgraad is een maat voor de hoeveelheid
werkzame ionen, en wordt uitgedrukt in de
pH. Hoe lager de pH, des te sterker het zuur
dus.
In DNA zijn de fosfaatgroepen in de ruggengraat zuur. Deze groepen zullen in een
oplossing een proton doneren, te zien op
afbeelding 2. Dit zou DNA dus een mild
zure smaak kunnen geven.
We gaan op onderzoek uit
Om proefondervindelijk uit te vinden hoe
DNA smaakt moet het DNA eerst worden
geïsoleerd. Zoals boven beschreven, zit er
in alles wat leeft DNA, dus we zijn even
naar de supermarkt geweest en hebben
een citroen, mandarijn, kiwi en een appel
gehaald. De vraag is dus: Hoe smaakt het
DNA van deze fruitsoorten, en proef je verschil tussen deze soorten?
Het isoleren van het DNA begint met het
fijnhakken van het fruit met behulp van een
blender. Schil de mandarijn, kiwi, appel en
citroen en gaan met die banaan. Natuurlijk is het bedoeling dat je de blender na elk
soort fruit schoonmaakt om niet twee verschillende soorten DNA te mengen. Na het
hakselen giet je de ‘fruitdrap’ door een zeef
om de grotere delen te scheiden van het sap.
Aan het sap voeg je vervolgens detergent
(afwasmiddel) toe. Dit zorgt ervoor dat de
cellen die in het fruitsap zitten lyseren (een
mooi woord voor het kapot maken van de
wanden van een cel, inclusief de cel kern).
Vervolgens gaat er een enzym bij (een protease, verkrijgbaar als vleesvermalser in de
plaatselijke toko) die er voor zorgt dat alle
eiwitten die aan het DNA zitten gebonden af worden gebroken. Bovendien zorgt

De volgende stap in het isolatie proces is het
toevoegen van pure alcohol. De negatieve
lading van de DNA ruggengraat zorgt er
namelijk voor dat het DNA oplost in water.
Wanneer zout (natriumchloride, zit inbegrepen bij de vleesvermalser) wordt toege-

het DNA neerslaat in de alcohol. Het DNA
vormt witte klonten die naar boven in de
oplossing zweven (afbeelding 4).
Na een tweetal minuten kan deze klomp
worden opgevangen. Dit gaat de centrifuge
in om het klompje DNA te scheiden van de
meegekomen vloeistof. De vloeistof wordt
afgegoten en het DNA wordt op een petri
schaaltje geplaatst zodat de allerlaatste restjes alcohol kunnen vervliegen aan de lucht
(afbeelding 4).
Hoe smaakt het?
Elk lid van het Origin onderzoekspanel
heeft na zorgvuldig drogen van het DNA

Afbeelding 4 Geïsoleerd
DNA op petrischaaltje

Afbeelding 3 Geïsoleerd DNA in oplossing
Fruitsoort 
Appel
Citroen
Mandarijn
Kiwi

Maarten
Zoet en Zuur
x
Zeep smaak
x

preparaat moedig een hapje genomen van
2 van de 4 DNA ‘koekjes’. De resultaten van
het onderzoek zijn als volgt:

Kevin
Minder zuur dan kiwi
x
x
Erg zuur, was de
kiwi wel rijp?

voegd aan de oplossing zorgen de positieve
ladingen van het natriumion dat de lading
van het DNA wordt geneutraliseerd. Hierdoor stoten de DNA moleculen elkaar niet
meer af, integendeel, de moleculen komen
juist samen. De toevoeging van het alcohol maakt het nog beter mogelijk om de
negatieve moleculen en de positieve ionen
samen te voegen. Alcohol is als het ware
minder goed in het scheiden van ladingen,
terwijl water de ladingen van moleculen en
ionen juist afschermt. De uitkomst is dat

Eveline
x
MEGA zuur
x
Zuur, maar in mindere
mate dan citroen

Conclusie: de fruit smaak was miniem, maar
nog wel aanwezig volgens het panel, waarschijnlijk doordat de scheiding van pulp en
DNA toch niet ideaal was. Wellicht kan een
fijnere zeef dit verbeteren of het gebruik van
een (koffie)filter. Toch werd er wel een consensus behaald namelijk: Erg zuur, kan het
dan toch zo zijn dat DNA inderdaad een zure
smaak heeft? Of hebben we toevallig allemaal zure onrijpe fruitsoorten uitgezocht...
Ik stel voor probeer het thuis en probeer ook
eens wat zoete aardbei of een mango!
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The characterization of MCF7
BAC-GFP reporter cell lines
within a new test system for
non-genotoxic carcinogens
To improve the detection of non-genotoxic carcinogens, this study
aims to establish stable transfected bacterial artificial chromosome
(BAC) green fluorescent protein (GFP) reporter cell lines to study
estrogen receptor alpha (ERα) signalling pathway activation. Such a
reporter cell line can detect specific alterations in protein expression
after exposure to non-genotoxic carcinogenic compounds, enabling
us to use this reporter cell line for screening of non-genotoxic
carcinogens in a human cellular model using live cell imaging.
As PRE-University College students, we
were given the opportunity to do this
research at the Division of Drug Discovery
& Safety at the Leiden Academic Centre for
Drug Research (LACDR) under the supervision of PhD-student Britt Duijndam.

the detection of the carcinogenic potential
of genotoxic compounds. Non-genotoxic
compounds are known to cause formation of cancer cells or to stimulate further

growth of carcinomas by altering several
cellular mechanisms (Hayashi, 1992).
Clear-cut criteria for the classification of
these compounds have not been established
due to a lack of available information about
mechanisms of action of these compounds
(Hayashi, 1992). Therefore, extended knowledge about the mode-of-action of proliferative processes and the pathways of receptor
activation of non-genotoxic compounds is
needed.

EDCs and NHRs

Particulary interesting non-genotoxic carcinogens are endocrine disrupting chemicals (EDCs) which either mimic or block
the action of naturally circulating steroid

MCF7 BAC-GFP reporter cell lines as promising alternatives

Over the last decades, there has been debate
about the necessity and usefulness of carcinogenicity studies based on rodents,
since they require a lot of money and time
and their results are not 100% reliable for
human risk assessment, because the carcinogenic risk of compounds for rodents
is not completely translatable to the risk
for humans. This may be explained by the
fact that rodent cells are genetically less
stable and thus more easily transformed by
potential carcinogens and the differences in
anatomy, histology and physiology between
human and rodent cells (Maronpot, 2004).
Fortunately, there are alternatives for these
lifetime carcinogenicity studies. Carcinogenicity of some compounds is rightly predictable by combining 6 months general toxicity studies and direct data and indirect data
on tumorigenic risk. With these methods,
carcinogenic properties of compounds were
rightly predicted for more than 95% (Van
der Laan, 2017).
However,
non-genotoxic
compounds
remain undetected, because these nonanimal alternatives are mainly focussed on

Figure 1. Expression of GFP by clones #6, #23, and #24, visualized with confocal imaging. a) Clone #6 was exposed to different concentrations of E2 for several hours. The
cells showed GFP-positivity. b) Clones #23 and #24 were GFP positive too.
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Final conclusion and future perspective

Based on the proliferation assay and Western Blot, we conclude that it is likely that
clone #24 is most suitable for further experiments. Besides, clone #6 is useful as well,
since these cells are even more inducible by
E2. In the future, hopefully more cell lines
will be developed that can be used to detect
non-genotoxic carcinogens. With such a testing system, carcinogenicity assessment will
be more reliable and less time-consuming.
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Figure 2. Quantity of proteins measured after 4 days of exposure to different concentrations E2. 100 nM 4-OH-T, an antagonist of ERα, was added to half of the samples. In this
way, proliferation of the clones can be compared to proliferation of non-transformed cells
(wildtype cells) to validate whether the insertion of the geneX-GFP fragment altered the
inducibility by E2.
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hormones. Steroid hormones influence the
expression of a great variety of genes; by binding to nuclear hormone receptors (NHRs),
they can interact directly with their target
genes (Beato, 1993). EDCs can increase or
block the metabolism of steroid hormones
by activating or antagonizing these NHRs
(Tabb, 2006). NHRs, such as ERα, regulate
gene networks involved in diverse biological
processes, such as homeostasis, cell growth,
proliferation, and differentiation (Duijndam, 2016). Estrogen receptors, which can
be activated by 17β-estradiol (E2), play a key
role in the female reproductive system, the
maintenance of pregnancy and the development of female secondary sexual characteristics (Pangas, 2015). However, the receptors are also involved in the development of
breast cancer (Holst, 2007).

Generating MCF7 ERαα target gene-GFP
reporter cell lines

Several target genes of ERα were selected
to use as fluorescent reporters for the ERα
signalling pathway, which followed the following criteria: 1) target gene expression
is inducible by E2; 2) the expression of the
target gene is ERα-dependent, and 3) the
target gene must play a role in proliferation.
BAC-GFP technology was used to generate
fluorescent reporter cell lines of one of these
target genes, hereafter called “geneX”. After
exposure to E2, 3 out of 24 clones appeared
to be GFP positive: clone #6, #23 and #24
(Figure 1).
The BAC-GFP method enables us to measure alterations in gene expression in com-

bination with live cell imaging. Thus, we are
capable of measuring reporter protein levels
over time in living cells. This aspect is of
such significance, because our study focuses
on the degree of ERα activation, dynamics
of target-gene expression, and proliferation.
Since ERα is a naturally circulating hormone receptor, we expect that there is a specific pattern or even a degree of ERα activation that plays a role in carcinogenesis.

Proliferation assay and Western Blot

Since the BAC-GFP construct is built in
randomly, the GFP positive clones were
validated with Western Blot and a proliferation assay based on GFP and geneX-GFP
protein expression and ability to proliferate
when induced by E2. The results of this proliferation assay are seen in Figure 2. Clone
#24 proliferates quite similarly to wild
types when induced by E2, indicating that
the geneX-GFP insertion did not affect the
inducibility of the cell by E2, and clone #6
seems to be even more inducible by E2. We
could not draw definite conclusions based
on the Western Blot, because GFP seemed
to give a signal which was not strong
enough to be measured well by the imager,
and the used antibody had not bound very
specifically.
However, bands corresponding to geneXGFP were visible with more contrast settings, so it is likely that the GFP gene is built
in next to geneX in the modified cell lines.
It seems that geneX-GFP is present in the
cells, especially in the cells of clones #6 and
#24.
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Palaeoecology and the digestive tracts of fossils
In the nineties, on a golf course in Crawford County, Pennsylvania, a pond was being
dug. Somewhere in the process of digging the perimeter, a machine scraped along a
ribcage. A palaeontologist was called in, and he determined that there was the skeleton
of a mastodon, a forebear of elephants, beneath the green; after removing some ribs, a
mass of undigested food was found. The palaeontologist took some of it along for analysis, and the owner of the golf course decided he didn't want the hassle of digging up
the course, so the skeleton was covered back up, and the pond moved. No publication
ever appeared, but bits of the bolus are still for sale.
We know quite a bit about the Pleistocene megafauna, as once in a while
we're lucky enough to find a mummified mammoth or aurochs or something like that, and it gives us information about their diet, appearance and
lifestyle that we couldn't get from a
true fossil, which is petrified and robbed of such details... or is it?

Ecologies in stone

Fossils, as low-energy and dusty as they
are, have a posse. Nary a child grows
up without going through some kind
of dinosaur phase - and they speak to
our imagination sufficiently that Hollywood to this day keeps churning out
Jurassic Park movies. But what can we
really claim to know about the prehistoric times in which the dinosaurs

lived? For their popularity, and for the
army of experts, you'd be forgiven for
thinking that we know an awful lot
about dinosaurs - but consider that up
until recently, even the status of Tyrannosaurus rex as a predator was up for
debate (don't worry, it was a predator
after all).
Indeed, fossils are massively informative, but they give us only a partial
picture, an afterimage - much like we
can't deduce the former hobbies of an
old relative laying dead in her coffin,
we cannot deduce what those ancient
creatures were like just from looking
at them... except for the times that we
can.
While Ichthyosaurs that died midbirth taught us that they gave birth to
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by pinecones that are produced from
their crowns.
Were you to walk into the tropical
glasshouse of the Hortus Botanicus
here in Leiden, on the left-hand path
you would see such a cycad, from Australia. Upon closer inspection you'd
find that the bases of the fronds are
spiny. And for a long time, we couldn't figure out why. Nothing eats the
cycads, nothing threatens them (other
than ourselves). No organism would
go through the trouble of developing
thorns for no good reason - natural
selection would never allow such frivolity. What gives?

live young, and bites out of the backs
of trilobites taught us that they were
hunted by mighty Anomalocaris,
and fossilised droppings, known as
coprolites, tell us what's being eaten
in a given ecosystem - but when we're
really lucky, and a fossil is particularly
well-preserved, we may get a glimpse
at the contents of its digestive tracts.
Few things can teach us more about
a fossilised organism and the world
in which it lived than these contents,
known as consumulites.
Imagine theorising for years about the
dietary habits of mastodons - looking
at their molars, their tusks, the thickness of various passages in skeletons...
and then finding one that still has food
in its belly. It would turn your world

upside down: now we know. We can
place the animal in a foodchain, see
how high and far it traveled, and even
use the information to theorise about
animals that look similar. We've uncovered an ecological interaction, and in
fossils, that is a valuable and rare thing
to find. But what does it teach us, and
how?

How the cycad
got its thorns

Cycads are plants that look funny. The
Dutch call them 'cycaspalm' and the
English word is 'tree fern', though they
are neither palm, tree, nor fern. They
are gymnosperms, related more closely to pine trees than to any of their
colloquial namesakes, and they reproduce not by dates or coconuts, but

For a possible answer to that question,
we must turn to fossils from the Jurassic period, some 150 million years
ago. For it is there and only there, in
the age of dinosaurs, that we find fossilised stomach contents that contain
those cycads. In short, Brachiosaurus, the giant long-necked sauropod,
swallowed the fronds along with stones to break them up. We don't know
if anything else did, though it seems
likely so - what we do know is that ever
since that great extinction event that
ended the age of dinosaurs, nothing
appears to have eaten cycads, tough
and sinewy as they are, ever again.
It is tantalising to think that those
useless thorns, in defence against
nothing, are actually a relic of a time
in which one had to defend oneself
from giant terrestrial reptiles.
It could be. Whilst it would not develop the thorns without cause, there's
no reason it wouldn't keep growing
them for millions of years beyond
their purpose; growing slightly smaller spines, the first step to getting rid
of them altogether, isn't much of an
advantage over your competitors. And
when a trait does no good or harm to
an organism, it remains in the population by a mechanism known as genetic
drift, which is a subject far beyond the
focus of this article.
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Imagine being a botanist, wondering for years about those pointless
thorns... and then finding answers in a
fossil that's 150 million years old. And
then, imagine being a palaeontologist
theorising about ancient landscapes,
and then realising that these two
groups were in competition, dinosaurs
eating cycads for such a long time that
the plants started developing defenses.
Now, when finding a fossilised cycad
frond, you may wonder at sauropod
fossils nearby, or when finding a Brachiosaurus bone, guess at the surrounding cycads. This building of interactional networks helps us build models
of not just sets of organisms that may
have once lived, but of entire ecosystems and their complex interactions,
from something as simple as some leaves in a dinosaur's stomach.

The fish that ate the petrosaur that ate the fish

You are, as we all are, familiar with
pterosaurs. Flying reptiles, varying
from the size of sparrows to airplanes,
that patrolled the Jurassic skies. Today,
we'll discuss one of the smaller varieties: Rhamphorhynchus.
Rhamphorhynchus had a long, thin
tail, narrow wings and a long, pointy
beak-like snout. The smallest had a
wingspan of about 19 centimetres, the
largest approximately 260 centimetres.
The German Solnhofener Plattenkalk, the sediments were Archaeopteryx was discovered, is littered with
Rhamphorhynchus. For a long time,
this was chalked up to good luck or
even poisonous gases - up until the
specimen lovingly called WDC CSG
255. Here, researchers found a small
Rhamphorhynchus with some fish in
its belly - nothing unusual there. But
they also found a large fish, Aspidorhynchus, with its jaws entangled in the
wing membrane of the pterosaur.
It is assumed that the fish attacked the
pterosaur, and after getting tangled,
the duo ended up in an area of their
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shallow sea that
oxygen-poor.
This fourage à trois
shows us what the
food chain may
have looked like,
and it looks like it
wasn't all that different from today,
about 150 million years after
that fateful burial.
It's easy to imagine Rhamphorhynchus floating
on the water's
surface, gulping
down a small fish,
when
Aspidorhynchus pounces,
tangling itself and
finally dooming
both animals. It
reminds one of a
shark snapping up
a pelican that was just working down
a fish - a comparison so easy to make
that we must be weary of assuming
its truth, but also be interested in how
little predator/prey interactions may
have changed over the many millions
of years.
It may for instance be known to you,
dear reader, that birds are modern-day
dinosaurs. We eat lots of them, almost
more than anything else do we eat
dinosaurs. Certainly, that never used
to be the case. Well...

Our inner Psittacosaurus

We travel now to the lower Cretaceous,
some 125 million years ago, as the first
flowering plants appeared.
Dinosaurs roam the world, dominant
in all ecologies we know of. But turning our gaze downwards, or so we
were all taught in school, we discover
that in the underbrush roam smaller
things, furry things, new things. We
envisage the mammals, for that is what
those little creatures were, as we were

told to envisage them: small, ratlike,
living in the shadow of their dinosaurian overlords, hunting for insects and
seeds. But was it truly so?
Well, it seems that at least in one Jurassic locality in what is now China,
mammals had found ways to compete
with the dinosaurs. Whereas in other
localities we find those familiar small,
nocturnal insectivores, here we find
Figure 5
larger, feroceous-looking creatures.
Cue Repenomamus. It breaks the mold
to begin with, as R. giganticus was,
snout to tail, over a metre long - the
largest mammal of its day. It is, however, its smaller cousin R. robustus that
really peaked the interest of Chinese
palaeontologists. In 2005, they found a
fossil that, whilst no soft tissues were
fossilised, bore hidden treasure in the
place where once was the mammal's
stomach: here, the researchers found
bones - dinosaur bones.
The bones were well-preserved and
could be possitively identified as
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the
ecological
interactions
of
creatures - actual
behaviour, set in
stone. To a degree
it allows us to
reconstruct their
entire world, not
just as a family
tree of organisms,
but as a food
chain, as a complex web of interactions.

belonging to a juvenile Psittacosaurus,
a herbivorous dinosaur that would
have been about 14 centimetres long
when it was eaten.

And perhaps it
can also teach us a
thing or two about
our own assumptions - about the
ideas we have concerning domination, about superiority and submissiveness.
Every
time we uncover
an intact fossilised stomach, its contents seem poised to teach us a lesson
about how nature has no underdogs
and no small roles.

us wrong every time. A reminder that
evolution is never a contest, only an
arms race.
In summation, it shows that no matter what, we can't theorise our way
out of this; it'll take fossils, more and
better fossils, to teach us about ancient
ecologies. Right now we know little enough about any dinosaur that a
single finding could turn our entire
world upside down, and I dare you to
find a group of ancient organisms that
is more intensely studied than dinosaurs.
William Blake wrote about seeing the
world in a grain of sand, but it looks
like we'll need more than just a grain.
No matter the power of our microscopes, the evidence of nature itself
will always scoff at even our wildest
theories, so dig we must - if we can
stomach it.
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Another simple finding that none
dared predict, one that has really
thrown a spanner in our hypotheses of
small, nocturnal mammals nibbling
away in waiting of a cataclysmic paradigm shift. Diminutive, perhaps in
stature, but not in the roles they played
in their natural world - and apparently, at all times ready to turn on the
dinosaurs when given the chance for a
few million years.

In conclusion

Think of any modern animal, and
what you could tell about its peculiarities from merely looking at its skeleton - for instance to deduce a web
from the mere form of a spider. While
we must live with the idea that most of
what there was to know about ancient
nature is lost forever, we must also be
grateful that blind coincidence sometimes lifts a tip of the veil to show us

The tale of the cycad shows that understanding how the creatures around us
interacted can give us a deep understanding of the world those creatures
inhabited, to be able to deduce an
entire landscape from a few scattered
fronds.
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The history of the pterosaur shows that
not everything changes, and that there
seem to be fixed roles in nature; niches
will be filled, whether it be by seagulls
and sharks, or pterosaurs and pointynosed fish. That being said, we need
only look at those dinosaur-eating
mammals to come to conclusions that
we ourselves wouldn't think possible
until a 'smoking gun' is unearthed to
show us that yes, nature takes turns
that we'll never anticipate. Organisms
are all adapted to their environments;
there is no ranking them, because
given a few million years, they'll prove

Mesozoic mammals fed on young dinosaurs.
Nature, 433(7022), 149-152.
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Klein en fijn
Tussen de 'mindfulle’ luiaards en de soezende
brilbladneusvleermuizen in het apenhuis van Artis,
klautert een heel klein aapje behendig en snel van
de ene naar de andere boom als een ware Speedy
Gonzales. Het is de dwergoeistiti, ook wel bekend
als het dwergzijdeaapje (Cebuella pygmaea ). Dit
aapje past met gemak in een mensenhand en dat
maakt hem de kleinste apensoort ter wereld.
De dwergoeistiti behoort tot de familie van de klauwaapjes. Die hebben
hun naam te denken aan de klauwen
die ze gebruiken voor het klauteren in
de bomen. Hij leeft dan ook vooral in
bossen, in delen van Brazilië, Ecuador,
Peru en Colombia. Daar trekt hij op in
troepen van ongeveer 15 individuen.
Het is een alleseter maar hij geniet
vooral van de plakkerige gom of
boomsappen in de bast van de boom.
Om deze sappen uit de boom te tappen, gebruikt hij zijn scherpe tanden.

Vaderskinderen

De apen zijn na 1,5 jaar vruchtbaar
en zodra een paartje is gevormd zijn
ze monogaam en dus de rest van hun
leven bij elkaar. In het wild kunnen ze
10 tot 12 jaar oud worden en in gevangenschap zelfs 16 jaar.
Eenmaal vruchtbaar krijgt de moeder, twee keer per jaar jongen, meestal
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Master student Biology and
Science Communication &
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tweelingen. De jongen zijn echte
vaderskinderen. Want de eerste drie
maanden zitten ze voornamelijk op
de rug van hun vader. Slechts een paar
keer per dag zoeken ze hun moeder
op, alleen voor melk. Zo kan moeders
bijkomen en zich klaarmaken voordat
er weer een setje van deze kleine aapjes
uitrolt.
Een volwassen mannetje weegt gemiddeld slechts 150 gram. Dat is ongeveer
evenveel als een appel en minder dan
een pakje boter. Omdat de aapjes zo
klein zijn hebben ze verschillende bijnamen gekregen. Zoals finger monkey,
thumb monkey, miniature monkey of
pocket monkey.

Accessoire

Met zijn kleine formaat, hoge fluffy factor en grote ogen is het aapje een populair huisdier. In verschillende landen
zijn ze te koop en kosten maar liefst
4000 US dollar. Tijdens het jaar van de
aap in China (2016), werd de dwergoeistiti ineens een populair accessoire en
massaal aangeschaft door mensen.
Door zijn populariteit wordt hij
daarom vaak gevangen in het wild en
illegaal doorverkocht op de zwarte
markt. In 2016 werden zelfs drie dwergoeistitis gestolen uit een Australische
dierentuin. Helaas is illegale dierenhandel in het algemeen een groot probleem en na drugs- en wapenhandel de
grootste handel ter wereld.
Behalve illegale dierenhandel ligt er

voor de wilde populatie van de dwerg
oeistiti nog een andere dreiging op de
loer. Want grootschalige ontbossing in
het Amazoneregenwoud doet het leefgebied van deze en vele andere dieren
krimpen.

Eenhoorn-lovers

Gelukkig is er sinds kort een goed
alternatief voor deze populaire huisdieren op de markt. Een Canadees
robotica speelgoedbedrijf gevestigd
in Hong Kong, werd namelijk geïnspireerd door de schattige kleine aapjes. Zij creëerden afgelopen jaar een
nieuwe hype: Fingerlings.
Dit zijn kleine robotjes in de vorm van
dwergoeistiti baby’s waarvan de armen
om je vinger kunnen klemmen. Een
deel van het bedrag doneert het bedrijf
aan een stichting die zich inzet voor
het behoud van dieren en het beëindigen van de illegale dierenhandel.
Hoewel deze namaak aapjes op het
eerste oog simpel ogen, kunnen ze met
behulp van robotica en sensoren maar
liefst 40 verschillende reacties produceren. Ze zijn verkrijgbaar in veertien
verschillende kleuren en patronen.
Natuurlijk is er voor de eenhoornlovers nu ook een eenhoorn versie.
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Orale flora:

Een hele mond vol
verbindingen van eiwitten, adhesines, om
aan het oppervlak en elkaar te kunnen blijven plakken. Het weefsel van je wangen,
tandvlees en gehemelte wordt continu vervangen door een nieuwe laag epitheelcellen. De biofilm op je tandvlees bestaat dus
maar uit één laag en blijft maar kort zitten.
Tandbeen ververst zichzelf echter niet en
bacteriekoloniën kunnen daardoor dikke
lagen vormen. Dit zorgt eerst voor tandplak
en vervolgens voor tandsteen.

Een foto van bacteriën op de tong, gemaakt door een electronenmicroscoop.

De mond is één van de meest gebruikte delen van ons lichaam. Baby’s en
peuters verkennen de wereld door aan alles wat los en vast zit te sabbelen.
We communiceren ermee, hoewel in het tijdperk van social media misschien
wat minder. Tenslotte wisselen we ook nog eens elkaars speeksel uit door te
zoenen. Niet alleen wij vinden de mond erg functioneel, ook bacteriën zien
er potentie in. Miljarden bacteriën gebruiken onze mond om er in te wonen!
Tandwormen
In 5000 BC zagen mensen al een mogelijke
connectie tussen gaatjes in je tanden en
kleine organismen, toen nog tandwormen
genoemd. Ongeveer 6600 jaar later werden deze ‘tandwormen’ verder onderzocht
door Antonie van Leeuwenhoek, bekend
van de eerste microscoop. Van Leeuwenhoek poetste drie dagen zijn tanden niet en
bekeek vervolgens een sample van zijn tanden onder de microscoop. Hij ontdekte hier
verschillende soorten kleine organismen,
welke later de meest voorkomende mircoben op de tanden bleken te zijn.
Tongzoenen
Net geboren baby’s hebben nog geen bacteriën in de mond. Door het sappelen aan een
speen en simpelweg door voeding, bouwt
er een flora op. Deze orale flora, verzameling van bacteriën, groeit naarmate het
kind tanden krijgt. Net na de puberteit is de

orale flora compleet. Er leven dan 10 miljard bacteriën tussen je tanden, verdeeld in
700 verschillende soorten. Soorten zoals de
Streptococcus, Actinomyces en de Gemella
bacterie komen in elke mond voor. Verder
is net als een vingerafdruk iedere orale flora
uniek. Maar wanneer je iemand regelmatig zoent, gaan jullie flora’s steeds meer op
elkaar lijken. Bij 10 seconden tongzoenen
wissel je namelijk al 80 miljoen bacteriën
uit. Dit is alleen maar handig omdat je zo
ook een grotere weerstand opbouwt.
Droomhuis in je mond
De mond is een prima omgeving voor
zowel schimmels als bacteriën. Er is genoeg
voedsel en de temperatuur is aangenaam
en stabiel. Er is één nadeel, net als voedsel
worden de microben weggespoelt en doorgeslikt. De bacteriën leven daarom in een
gemeenschap met elkaar, ook wel een biofilm genoemd. De bacteriën vormen lange

Voorkomen of genezen
Schadelijke bacteriën kunnen zorgen voor
gaatjes, slechte adem, tandvleesontstekingen en een droge mond. Deze miniscule organismen van geen milimeter lang,
kunnen dus voor grote problemen zorgen.
Iedereen weet dat het poetsen van je tanden
en goed flossen tegen deze problemen helpt.
Recent onderzoek heeft echter aangetoond
dat er ook een andere oplossing is, namelijk
probiotica. Bij deze methode breng je nietschadelijke orale flora op je tanden via een
soort pasta. Deze ‘goede’ bacteriën verdringen vervolgens de schadelijke bacteriën.
Zo is al bewezen dat de Veionella bacterie
het ontstaan van gaatjes tegen gaat door de
productie van zuur bij andere bacteriën te
blokkeren.
Goede bacteriën, slechte bacteriën, in eerste
instantie heb je ze liever niet. Toch dragen
ze zeker bij aan onze gezondheid. Het beste
wat je dus kunt doen, is goed je tandenpoetsen en veel tongzoenen.
Bron van afbeelding: https://www.micropia.
nl/nl/ontdek/onzichtbare-wereld/mond-opmond/#gref
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The effects of cannabis:

On cannabinoids,
receptors and the
for a selective dru

Preparations of the cannabis plant, more commonly known
as weed, marijuana or hashish, have been used as a medicine
throughout history in almost all continents. Some of the oldest
reports of medicinal use of cannabis date back to a few thousand
years before Christ, written by a Chinese doctor.
Nowadays, medicinal cannabis is used
as analgesic or to counteract inflammation in several conditions, such as multiple sclerosis or Parkinson’s disease,
or for symptom relief in cancer and
AIDS. Besides the medicinal effects of
cannabis, it is known to have several
other effects, such as addiction, anxiety and psychoactive side effects (the
known “high”). These effects are considered undesirable by many patients
that use medicinal cannabis. Therefore,
drug discovery efforts by academic and
industry research groups have focused
on the development of selective drugs
that are based on the effects of cannabis, but lack the unwanted (psychoactive) side effects.
Cannabis consists of more than 400
different molecules, of which 70 are
unique for the cannabis plant. These
molecules are called cannabinoids and

“I made my choices on-the-go, on a
step-by-step basis, but every decision I made led to this position.”

the most abundant of these molecules,
tetrahydrocannabinol (THC), has been
isolated in pure form in the 1960s.
This has led to a huge boost in the
discovery of the biological effects
of cannabis within the human
body. By synthesizing radioactive
molecules based on THC in the
late 1980s, a first biological target
of THC was identified: the cannabinoid receptor type 1 (CB1 receptor), which is mainly located in the
brain and therefore mainly responsible
for the psychoactive effects of THC and
other cannabinoids. A second biological target protein was identified in the
early 1990s which was highly analogous
to the CB1 receptor. This second protein
was named the cannabinoid receptor
type 2 (CB2 receptor), is mainly located
in immune cells, and therefore predominantly responsible for the analgesic
and anti-inflammatory effects of THC.
Therefore, drug discovery efforts have
focused on the development of CB2
receptor selective drugs, because it is
anticipated that these will lack the psychoactive side effects associated with
activation of the CB1 receptor in the
brain.

In addition to these cannabinoid
receptors, THC likely has other biological protein targets that may be therapeutically relevant, because THC
showed persistent biological effects in
cannabinoid receptor knockout mice
(genetically engineered mice that lack
expression of these receptors). Therefore, research efforts have also focused
on the identification of these proteins,

because this, as well as the development of selective drugs for the CB2
receptor could ultimately aid in the
development of novel cannabis-based
therapeutics that lack the psychoactive
side effects.

A chemical toolbox to identify and study
proteins

During my PhD, I have worked on a
collaborative project between the Leiden Institute of Chemistry (LIC) and
the Leiden Academic Centre for Drug
Research (LACDR), under supervision of Prof. Mario van der Stelt and
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cannabinoid
search
g
Dr. Laura Heitman. We worked on
several fundamental projects that will
hopefully provide a valuable contribution in the development of selective
drugs based on the effects of cannabis.
We have collaborated with 11 other
research groups in a multinational,
comprehensive effort to identify which
molecules from the currently available CB2 receptor-selective molecules

are the best tools to study and validate the therapeutic relevance of the
CB2 receptor in a given disease. This
is essential to prevent the development
of CB2 receptor-selective molecules in
a wrong type or stage of disease, which
may have happened with some of the
previously developed CB2 receptor
drug candidates that did not show any
activity when tested in human subjects
in clinical trials. In addition, we have
synthesized a novel set of molecules for
the CB2 receptor, based on a previously
published selective molecule that had
beneficial effects in a mouse model, to

study the effects of binding kinetics
on functional activity. Binding kinetics is the specialty of Dr. Heitman
and is a reasonably novel parameter in
lead optimization, a phase in the drug
discovery process where a promising
molecule is further optimized for in
vivo studies (experiments in live animals or even human subjects). Finally,
we have synthesized compounds with
highly reactive groups inside the molecule, that are able to react irreversibly
with proteins. These molecules can be
used as a chemical toolbox to identify novel protein targets of THC,
to study the CB2 receptor expression level and activity in immune
cells from healthy human donors
or to study a drug candidate’s
interaction with the CB2 receptor
(i.e. proof of target engagement).
In the future, this chemical toolbox may be used to identify differences in CB2 receptor expression
and activity between healthy and sick
human donors.

There and back again

Alltogether, these projects combined
comprised several stages of the drug
discovery process: identification of
novel protein targets of an active plant
substituent, validation of the therapeutic relevance of proteins, lead optimization of an active molecule, and
the development of a chemical toolbox
to study protein expression and activity between healthy and sick subjects.
A more perfect fitting PhD project was
in my case hardly possible, although
my future plans were never as deve-

loped as some of my friends from the
University. I made my choices on-thego, on a step-by-step basis, but every
decision I made led to this position. I
followed both the Bachelor’s and Master’s programme of Bio-Pharmaceutical Sciences, during which I had to do
3 internships. My Bachelor internship
was mostly focused on organic chemistry, more specifically the synthesis
of irreversible tools to study specific
enzymes. My first Master’s internship
was focused on the organic synthesis
of molecules for a different type of
receptor, the adenosine A1 receptor
(known for the effects caused by caffeine) and to study the kinetic and
functional properties of these molecules. My second Master’s internship I performed at a hospital lab in
Christchurch, New Zealand, where I
refreshed my biochemical techniques
to study the expression and activity
of several proteins belonging to an
antioxidant protection system in red
blood cells. At the end of this second
internship I was almost finished with
my Master’s and it was then that I
decided that I wanted to do a PhD,
as my passion for research made me
eager to continue my career back in
Leiden. An open application to the
LACDR led to the invitation to apply
for the collaboration project between
the LIC and the LACDR, and the rest
is history. I encourage everyone with
an equally strong passion for science
and research to take your destiny in
your own hand and send open applications, because this shows two of the
most important features of a researcher: passion and a strong motivation.

Author:
Marjolein Soethoudt
Alumnus Bio-Pharmaceutical
Sciences
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Wieneke Carree
Bachelor Bio-Farmaceutische wetenschappen

DE OORS

Stress en oververmoeidheid? Lees meer!
meer rust in het hoofd en
meer creativiteit. Na deze zes
minuten kan het stresslevel al
met 70% verlaagd zijn volgens
onderzoek van de Universiteit van Sussex. Daarnaast
verhoogt het lezen van verhalen het empathisch vermogen
en bevordert het de samenwerking.
Zorgverzekeraar
Zorg&Zekerheid speelt op
dit positieve effect van lezen

Eén op de vijf jonge mensen wordt
vermoeid wakker en 20% krijgt
last van een burn-out. De studiestress is tegenwoordig hoog. Veel
studenten doen naast hun studie
veel nevenactiviteiten, zoals lid of
zelfs bestuur zijn van studentenverenigingen, sport, werk etc. Vaak
sluiten deze activiteiten aan op de
studie om later de kans op werk te
kunnen vergroten. De studiedruk
wordt hierdoor flink verhoogd
en studenten voelen steeds meer

Column

Liselotte Rambonnet
Master student Biology and
Science Communication & Society

de drang om goed te presteren en
daarnaast een mooi CV op te bouwen. Er zijn dan ook steeds meer
studenten die met een burn-out
thuis komen te zitten.
Tegenwoordig scrollen veel jongeren voordat ze gaan slapen nog even
door hun instagram- en facebooktijdlijn, waar vroeger juist verhaaltjes werden gelezen of voorgelezen.
Wat juist blijkt is dat het lezen van
verhalen zorgt voor ontspanning,

in door de ‘Six Minute Stories’ uit te brengen. De verzekeraar heeft aan jonge
schrijvers gevraagd korte
verhalen te schrijven die in
zes minuten gelezen kunnen
worden. Voorbeelden van
schrijvers van deze kleine
boekjes zijn Hanna Bervoets,
James Worthy en Lize Spit.
De boekjes zijn gratis mee te
nemen op het station (waaronder Leiden CS), koffietentjes of in bibliotheken.

Dove muizen kunnen
weer horen
Wetenschappers zijn erin
geslaagd om doofheid bij muizen te genezen. Ze spoten een
oplossing van eiwit en RNA
in de oren van de muizen,
die wordt opgenomen in de
haarcellen. De haarcellen zorgen voor het opvangen van
geluiden en hecht hier aan
het DNA. Het gemuteerde
gen Tmc1 wordt hierbij uitge-

schakeld, het gen dat ook bij
mensen aangeboren doofheid
veroorzaakt. Na deze gentherapie vertoonden alle muizen
met aangeboren doofheid een
schrikreactie na het horen van
een hard geluid. De onderzoekers hopen dat de behandeling na verder onderzoek ook
gebruikt kan worden voor de
genezing van dove mensen.

Tranentrekkers

w

anneer planten en bomen volop
bloeien, de zon zijn kunstje
doet en er af en toe een heerlijke
briesje staat, moet mijn vriend een flink
potje janken. Huilen bij een zielige of
mooie film kan hij al als geen ander. Maar
in de lente en de zomer is de shit echt aan!
Want vooral deze prachtige seizoenen
betekenen voor hem en zo'n 400 miljoen
anderen op de wereld oorverdovende

niesbuien, bloeddoorlopen jeukende ogen
en een oneindige loopneus.
De naam hooikoorts is misleidend want
allergie voor hooi bestaat niet en koorts
is geen symptoom van hooikoorts. Waarschijnlijk omdat de klachten op een gegeven moment komen en je je soms net
zo rot voelt als wanneer je koorts hebt,
bedacht iemand ooit hoi-koorts!
Niet alleen voor de hooikoortspatiënten
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SPRONG
Diagnose stellen door
urine te drinken
Bij de ziekte Diabetes Mellitus (ook wel suikerziekte)
maakt het lichaam te weinig insuline aan waardoor
de bloedsuikerspiegel zeer
hoog is. Al vanaf 1500 v.
Chr. werden de symptomen
van deze ziekte opgemerkt.
Insecten kwamen op de
urine van zieke mensen af,
wat erop duidde dat de urine
erg zoet was. Daarnaast
scheiden mensen met Diabetes veel vocht uit via de
urine. Hier komt de naam
Diabetes van, wat letterlijk
‘doorstroming’ betekent.
Tegenwoordig wordt de
diagnose van Diabetes

gesteld door bloed af te
nemen en de hoeveelheid
glucose hierin te bepalen.
Vroeger was deze mogelijkheid er nog niet, maar toch
kon er worden vastgesteld
of iemand leed aan diabetes of niet. De dokter dronk
wat urine van de zieke patiënt om erachter te komen of
deze zoet was of niet. Zoete
urine duidde op glucose
in de urine en dus een verhoogd glucosegehalte in het
bloed, oftewel: Diabetes. Om
deze reden is later achter de
naam Diabetes, Mellitus
toegevoegd, wat letterlijk
betekent: honingzoet.

De eerste gen-therapie
om kanker te genezen
op de markt
De FDA (US Food and Drug administration) is akkoord gegaan met
een nieuwe behandeling voor leukemie. De behandeling heet Kymriah en wordt gemaakt door het
bedrijf Novartis. Met deze behandeling wordt het eigen immuunsysteem van de patiënt ingezet om
kankercellen te vernietigen.
De therapie wordt één keer toegepast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld chemotherapie, die herhaaldelijk moet worden toegediend.
T-cellen (cellen van het immuunsysteem) worden met behulp van
een bloed-filtratie proces uit het
lichaam verwijderd en doorgestuurd naar het lab. Hier worden
de cellen genetisch gemodificeerd,
waardoor deze de kankercellen
kunnen herkennen en doden. De
T-cellen worden terug geïnjecteerd in de patiënt waarna ze hun
werk in gang kunnen zetten.
Kymriah wordt vooralsnog alleen
ingezet voor leukemie, een kankersoort in de witte bloedcellen

is het vervelend. De gehoorbeschadiging
die optreedt bij omstanders na een fikse
niesbui is ook niet niks. Bovendien toonden onderzoekers aan dat autorijden met
hooikoortsklachten gelijk staat aan rijden onder invloed van twee tot drie glazen alcohol. Levensgevaarlijk dus.
Over auto’s gesproken. Mogelijk verklaren uitlaatgassen en andere deeltjes in
steden de hogere percentages hooikoorts

in de stad in vergelijking tot het platteland. Die stoffen beschadigen namelijk
het stuifmeel waardoor allergenen vrij
spel krijgen. Volgens historische bronnen zijn de gevallen van hooikoorts
gedurende de 19e eeuw sterk toegenomen. Misschien dus doordat de industriële revolutie het aantal stoffen zoals
uitlaatgassen in de lucht verhoogde.
Dit verklaart mogelijk deels waarom

en het beenmerg. 83% van de
patiënten reageert op de behandeling waarbij binnen drie maanden remissie wordt bereikt volgens Novartis. Daarnaast slaat de
behandeling waarschijnlijk ook
aan op andere soorten kanker en
over een grote leeftijdsrange van
patiënten, een mooi vooruitzicht
voor de toekomst.
De prijs van de therapie ligt, zoals
bij andere kankertherapieën, erg
hoog. Eén dosis kost 475.000 dollar volgens de CEO Oncology van
Novartis. Volgens hem ligt deze
prijs lager dan de nu veel toegepaste behandeling voor Leukemie, een beenmergtransplantatie.
Daarnaast vermeldt hij dat analyse door een derde vaststelt dat
Kymriah tussen de 600.000 en
750.000 dollar waard is. Verder
wordt wanneer de therapie niet
aanslaat binnen een maand, het
bedrag vergoed en valt het voor de
meeste patiënten onder de verzekering aangezien zij onder de 25
jaar zijn.

mijn vriend het niet zo op stedentrips
heeft maar liever naar de bergen gaat.
Nu heb ik een goede tactiek om hem te
overtuigen van de kustgebieden die mijn
voorkeur hebben. Want die ijle zeelucht
is natuurlijk nóg beter dan de berglucht.
Daar is het meer dag-koorts ipv hoikoorts! Moeten we alleen even geen tranentrekkers kijken tijdens de vakantie.
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Op de Koffie Bij

Richard Verbeek
Van bomen kussen in de Hortus naar Qualified Person (QP)
in de Biotech en de farmaceutische industrie. Maar weinig
mensen weten al specifiek wat ze willen wanneer ze beginnen aan hun studie. Vooral als je een bètastudie doet, is kwaliteitsmanagement toch niet het eerste waar je aan denkt. Hetzelfde gold voor Richard Verbeek, toen hij in ‘93 begon aan zijn
studie Biologie. “Het is niet iets waar je voor kiest, het is iets
waar je in rolt,” vertelde hij ons dan ook over een kop koffie.

Auteurs:
Jasmijn van
Doesburg
Bachelorstudent
Biofarmaceutische
Wetenschappen

Lisa van Zuijlen
Bachelorstudent
Biologie

Als je meer wilt weten over de verschillende
stappen van medicijnontwikkeling, ben je bij
Verbeek op het juiste adres. Van preklinische
testen en klinisch onderzoek tot controles op
medicijnen die al op de markt zijn, hij heeft
tijdens zijn loopbaan ongeveer in elke sector
gewerkt. En dat terwijl hij toch echt is begonnen als student Biologie, dus net als elk ander
lid van de Leidse Biologen Club de befaamde
Hortus boom heeft moeten kussen.

rijk op het oog. Ze besloten erom te squashen.
Hij won.
De koffers werden dus gepakt en de auto vertrok in de richting van het zonnige Spanje.
Hier heeft Verbeek zich drie maanden verdienstig gemaakt. Hij keek naar een in-vitro
model en onderzocht hoe stoffen het eiwit
amyloid bèta konden remmen. Dit eiwit
hoopt op in het brein bij de ontwikkeling van
Alzheimer dementie.

Toen het einde van zijn studie in zicht kwam,
wilde Verbeek met een medestudent graag
een stage lopen in Indonesië. Helaas is dit uiteindelijk niet doorgegaan. Voor het afstuderen begon het echter toch weer te kriebelen.
Ditmaal besloten ze een land iets dichter bij
huis uit te zoeken. Verbeek wilde graag naar
Barcelona, maar zijn medestudent had Frank-

Hoewel de manier van werken in Spanje vergelijkbaar was met dat in Nederland, werd al
snel duidelijk dat het budget hier een stukje
kleiner was. Zo had hij soms maar een paar
wegwerp pipetten beschikbaar en stond zijn
bureau gewoon op het lab. Deze factoren hadden ook effect op de veiligheid en snelheid
van het werken. Dit perkte de ijverigheid van
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van het humaan eiwit alfa B-crystalline bij
de ontwikkeling en voortgang van MS. Na
zijn promotie is Verbeek blijven werken bij
TNO en heeft daar in opdracht van bedrijven preklinisch onderzoek gedaan naar
potentiele nieuwe medicijnen.
Na het vinden van veelbelovende resultaten in meer dan 20 jaar onderzoek, startte
het bedrijf Delta Crystallon. Dit biotechbedrijf ontwikkelde alfa B-crystalline als een
mogelijk medicijn om de voortgang van MS
te remmen. Zo kwam het ook dat Richard
Verbeek hier kwam te werken, het medicijn
tegen MS achterna. Ditmaal als kwaliteitsmanager. “Om kwaliteitsmanager en QP te
zijn moet je best wel
een muggenzifter zijn”
vertelde hij. “Jij bent
immers persoonlijk
verantwoordelijk dat
een medicijn veilig
geproduceerd is, niet
het bedrijf.” Het is dus
van groot belang dat
je alles streng controleert. Zelfs al is er nog zo veel tijd en geld
in gestoken, als het niet goed is moet het
opnieuw. Om te kunnen werken als Qualified Person, had Verbeek een master Industriële farmacie nodig. Deze master heeft hij
afgerond en nu geeft hij medicijnen vrij in
de farmaceutische industrie. Hierbij gaat
het om zowel medicijnen in de onderzoeksfase als medicijnen die al op de markt zijn.

De volgende stap in Verbeeks veelzijdige
carrière, was binnen de apotheek van het
LUMC. Met het gebouw op de achtergrond
van het cafeetje waar we zaten, vertelde hij
over zijn taak in de kwaliteitscontrole van
innovatieve geneesmiddelen en als QP.
Hierbij controleerde hij peptiden (kleine
eiwitten), die bedoeld waren voor vaccinaties. Er wordt gecontroleerd of het juiste
product aanwezig is, in de juiste vorm en
zonder verontreinigingen. Het is natuurlijk
de bedoeling dat het juiste product wordt
toegediend, effectief is en geen schadelijke
stoffen of bacteriën gevat. Zeker niet wanneer dit als vaccin direct in het lichaam
wordt toegediend.

“Om kwaliteits
manager en QP te zijn
moet je best wel een
muggenzifter zijn”

Verbeek echter niet in, want aan het einde
van zijn stage heeft hij iets gedaan wat weinig studenten hem na zouden doen. Hij
is gaan lobbyen voor een lager cijfer. Hij
kreeg een 10 voor deze stage, maar hij wilde
veel liever gewoon een 8. Een 10 vond hij
te ongeloofwaardig. Met veel moeite heeft
hij zijn cijfer uiteindelijk omlaag weten te
krijgen naar een 9. Tot zijn opluchting werd
dit door de Universiteit van Leiden geaccepteerd.
Het was tijdens een andere stage, bij TNO
hier in Leiden, dat hij geïnteresseerd raakte
in de medische wereld. Hier werd onderzoek gedaan naar MS (Multiple Sclerose).
Dit vond hij zo interessant dat hij een jaar
later is gaan promoveren op dit gebied. Het
onderzoek was gericht op de betrokkenheid

Bij Delta Crystallon is Verbeek verder
gegaan met een andere fase van het ontwikkelen van het medicijn. Hij hield zich bezig
met het testen van het medicijn op gezonde
vrijwilligers (vaak studenten die wel een
centje bij wilden verdienen). Fase 2a met
patiënten volgde en ook dit proces is succesvol doorlopen. Dan denk je, dan zijn we
er bijna, maar helaas is niets minder waar.
“Dan is er 20 jaar aan zo een medicijn
gewerkt, en uiteindelijk wordt het niets
omdat er geen geld meer is”.
Het ontwikkelen van een medicijn is een
duur proces. De eerste testen in fase 1 en
2a kosten al zo’n 3 miljoen euro. Dat is al
ontzettend veel, maar de testen van fase 2b,
die gedaan worden op een grotere groep
testpersonen, kosten al gauw het vijf-dubbele. Verbeek baalde hier uiteraard erg van,
maar life goes on.
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Ondertussen werkt
hij bij MSD, een van
de grote geneesmiddelenbedrijven
in Nederland. Zijn
baan als QP biedt
hem ander soort
uitdagingen
en
nieuwe ontwikke-

lingsmogelijkheden.
Al met al dus een carrière die je eerder zou
verwachten bij een student biofarmaceutische wetenschappen dan een student biologie.

Zijn voorliefde voor biologie is hij echter zeker niet verloren. Die uit zich in de
40-delige schedel collectie die hij thuis
heeft liggen. Samen met twee andere biologen spaart hij de schedels van bijzondere
vogels. De vrienden van zijn dochter vinden dit wel tof. “De Freek Vonk connectie
is zo gemaakt,” zei hij. Zijn vrouw daarentegen is er iets minder blij mee.
Toen hij zijn laatste slok koffie achterover
sloeg, wilde hij ons toch nog een advies
meegeven: ga promoveren! Het is niet
alleen leuk, maar je leert er ook nog eens
veel van. Je doet contacten op en wie weet
waar je dan belandt. Blijf jezelf uitdagen en
ontwikkelen.
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Inside het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam:

Een kijkje achter de s
Tekst door: Lisette Hemelaar (Masterstudent Biology and Science Communication & Society and Biology and Education)
Foto’s door: Liselotte Rambonnet (Masterstudent Biology and Science Communication)

“Een doodleuk museum” 1 is een goede omschrijving voor het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam. Vol met dode dieren, maar ontzettend leuk om rond te kijken. Onze redacteur Maarten Lubbers werkt als junior honorair conservator aan de schelpencollectie
van het museum en gaf een rondleiding achter de schermen aan een paar van onze
redacteuren. Kijk met ons mee “inside” Het Natuurhistorisch!
“Pas op het muurtje als je binnen
loopt”, waarschuwt Maarten ons.
Omdat het museum ruim een meter
onder NAP ligt, worden de onderste
depots beschermd met kleine bakstenen muurtjes. Zo blijft de collectie
droog, mocht het water een keer erg
hoog komen te staan en het museum
binnen komen.

Maartens plekje in het museum is de
Schelpenzolder. Hier determineert hij
schelpen op geslacht- en soortnaam.
De schelpencollectie bestaat uit duizenden soorten. We krijgen een kijkje
in (bijna) alle laden en staan versteld
van de pracht en diversiteit.

Eén van de meest bijzondere schelpensoorten die we hebben gezien is deze
Xenophora pallidula (Reeve, 1842). Bij
het opbouwen van de schelp verzamelt
de slak allerlei spullen uit zijn omgeving: vooral steentjes en andere schelpen. Die metselt hij vast aan zijn huisje
om goed gecamoufleerd te zijn en om
niet weg te zakken in de modder.
1
2

http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
http://www.ahn.nl/common-nlm/viewer.html

“Is zo’n grote schelp zwaar?”
“Voel zelf maar!”
Het viel eigenlijk best mee hoe
zwaar deze Cassis tessellata
Gmelin, 1791 was. Ik had hem
zwaarder verwacht. Maarten
vertelt dat doopvontschelpen wel
heel zwaar kunnen worden, meer
dan 200 kilo!
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Maartens favoriete vogel is de scharrelaar,
een prachtige blauwe vogel die eruit ziet
alsof hij zo uit de tropen komt. In Nederland is de scharrelaar heel zeldzaam, maar
Maarten heeft het geluk gehad om er eens
eentje te zien, mazzelaar!

schermen
In deze goed beveiligde kluis zitten
holotypes. Dat zijn exemplaren die
gebruikt zijn om bepaalde soorten
te beschrijven. Helaas hebben we
hier niet “inside” kunnen kijken,
want de code wordt goed bewaard.
Zo werd ons bezoek ook een beetje
mysterieus.

Bij graafwerkzaamheden voor
de bouw van De Bijenkorf werd
dit schouderblad van een Groenlandse walvis gevonden. Op het
bot staat de tekst:
“Schouderblad van:
Balaena mysticetus, Groenlandsche Walvisch
Opgegraven bij het graafwerk v/d
fundamenten v/h magazijn
de Bijenkorf Schiedamsche Singel
R’dam 16, 7, 29. (A.B. v. Deinse)”

In het haren- en verendepot vinden we veel
opgezette vogels, maar ook veel “balgen”.
Dit zijn geconserveerde dierenhuiden die
zijn opgevuld, zodat ze kunnen worden
bestudeerd. ‘Waarom er een stokje uit z’n
kont steekt?’ Maarten legt uit dat je een
balg dan makkelijker kunt vast pakken en
bekijken. Ook kan je met je handen vuil
overbrengen op de vogel en raken de veren
verfomfaaid.
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Smart Cities:

Not as futuristic as
you might think
We might not be aware of it - at least, I wasn’t - but the future is closer than you may think.
On the news, in papers and on social media, we hear about ways to make our daily life easier
and much more efficient. Websites use algorithms to monitor our browsing behaviour to find us
the best advertisements and special offers, hospitals share patient information to eventually
save our lives and first self-driving cars are already on our roads. All these new techniques and
technologies are here to make our lives much more efficient, easier and better.

Bron: www.slimmeengezondestad.nl
One phenomenon in all these advances is the “Smart
City”. A solid definition for a Smart City is hard to
provide, since definitions of smart cities may differ
per city. A few keywords that are often used in the
description of Smart Cities are innovation, infrastructure, information and communication technology (ICT) and urban development. Everything is
intended to make life in the city more efficient, more
sustainable and easier.
In the city of Amsterdam, multiple projects are running as a part of the “Amsterdam Smart City” (ASC).
These projects vary from street lights that can be tur-

Auteur
Lisette Hemelaar
Master student Biology and Science
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ned on by cyclists on their smartphones, to a network
of people who cultivate their own gardens on their so
called “green rooftops”, to a street that is completely
CO2 neutral. Many projects are focused on sustainability of the environment and on efficiency. One project on the island of Pampus recycles used batteries
to provide energy on the island. Another uses warm
air from the museum the Hermitage to heat up the
greenhouses in the botanical garden, while in turn;
cold water from the garden is used to cool the hermitage.
A side note on all these technological advances is
always the privacy of citizens. Smart City Projects
need large collections of data in order to work and be
efficient. How much of our personal data are we willing to share in order for our lives to be more easy?
One of the projects in Amsterdam focusses on this
issue. Developers have built a platform on which you
can manage all your personal data and decide what
you want to share and what not. Of course, this is still
a small step in the whole process, but I was surprised
to find out how much is happening already. It will just
be a matter of time before we all use Smart City technologies to make our lives easier. Maybe even sooner
than you think!
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Kwantumbiologie,
roodborstjes en
monarchvlinders
Van een roodborstje in een Noord-Europees naaldbos tot micro-organismen
in Antarctische ijsmeren; de kwantumtheorie lijkt overal mee te zijn verweven. Het principe van deze natuurkundige theorie verwondert al meer dan
honderd jaar diverse natuur- en scheikundigen. Natuurkundige Jim Al-Khalili
en geneticus Johnjoe McFadden hebben de moeilijke taak op zich genomen een
brug te slaan tussen de kwantummechanica en de wereld van de biologie, met
als doel biologen dichter bij deze leer te brengen. Dat is hen uitstekend gelukt.
In ‘Life on the Edge: The Coming of Age of
Quantum Biology’ worden verschillende
biologische processen verklaard door middel van de kwantummechanica. Hiermee
proberen de schrijvers uiteindelijk antwoord
te geven op hoe leven ontstaat.
De kwantummechanica beschrijft het
gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire
schaal. Waar in de klassieke natuurkunde
ervan wordt uitgegaan dat een deeltje maar
op één plaats tegelijk kan zijn, kan in de
kwantummechanica eenzelfde kwantumdeeltje zich theoretisch op een en hetzelfde
moment op twee verschillende plaatsen
bevinden.
Ik raad dit boek ten zeerste aan, omdat
de auteurs op een verhelderende wijze de
kwantumtheorie duidelijk uitleggen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van simplistische,
overzichtelijke voorbeelden, vaak ondersteund door afbeeldingen.
Zo wordt kwantumverstrengeling uitgelegd
met behulp van dobbelstenen en kansberekeningen. Kwantumverstrengeling houdt
in dat twee of meer ruimtelijk gescheiden
natuurkundige objecten dusdanig zijn verbonden, dat het ene object niet meer volledig beschreven kan worden zonder het
andere specifiek te noemen. Hiermee wordt
magnetoreceptie verklaard in verschillende
dieren, waaronder roodborstjes en monarchvlinders, die soms honderden kilometers
moeten afleggen tot hun bestemming.

Figuur 1; een roodborstje (Erithacus rubecula). Maarten Lubbers
Daarnaast worden biologische processen
overzichtelijk verwoord. Zo leggen de schrijvers visuele waarneming uit door middel
van dit voorbeeld: ‘Een ander opmerkelijk
organisme ben jij, uiteraard. Als je opkijkt
naar de nachthemel, vallen er lichtfotonen
in je ogen, die door het weefsel van je netvlies worden omgezet in minuscule elektrische stroompjes die via je oogzenuwen naar
het zenuwweefsel van je hersenen gaan.
Daar genereren ze een flikkerend patroon
van vurende neuronen, dat jij ervaart als de
flonkerende ster aan de hemel boven je.’
Ook zijn de verscheidene chronologische
onderzoeken en ontdekkingen in het boek
zeer afwisselend. Dit maakt het verhaal
interessant, omdat je binnen een hoofdstuk
bijvoorbeeld vanuit DNA in een celkern
wordt gekatapulteerd naar ruimtesonde

Voyager 2 op weg naar Jupiter. In het boek
komt duidelijk naar voren dat onderzoekers
van verschillende raakvlakken invloed op
elkanders denken hebben gehad.
Naar mijn idee draaien de schrijvers soms
door in het toepassen van de kwantummechanica in de natuur. In de biologie en
andere natuurwetenschappen moeten stellingen worden onderbouwd met behulp van
aantoonbare, herhaalbare bewijzen. Aangezien kwantumtunneling moeilijk te vinden
is en daardoor moeilijk te bewijzen in de
natuur, moeten niet snel conclusies worden
getrokken.
Dit gebeurt echter regelmatig in het boek,
zoals het verklaren van mutaties in het DNA
door middel van kwantumtunneling. Het is
echter nog steeds niet zeker of dit verschijnsel daadwerkelijk hierop invloed heeft. Deze
suggesties maken het boek wel interessanter
en de auteurs geven zelf ook aan dat hun
ideeën wellicht niet kloppen.
Al met al raad ik het boek ten zeerste aan. Ik
heb veel geleerd van het boek en de auteurs
hebben mij wakker geschud met kwantummechanische processen. Op enthousiaste
wijze wordt antwoord gegeven op hoe het
leven ontstaat, maar voor het antwoord
moet je het boek zelf lezen!

Bronnen
Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden (2015). Hoe leven ontstaat: op het snijvlak van biologie en kwantumleer
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Aiming for
education of the
world population

Nowadays a “filmhuis” can be found in almost every major city in the Netherlands.
They show foreign and sometimes independent movies ranging from documentaries
to a single American blockbuster. These are sometimes followed by a lecture
and a short discussion. Every year they host the Movies that Matter festival.
Main goal
This festival was created by the non-profit organisation Amnesty International. The organisation
guards human rights and speaks up for and helps
people whose rights are violated. Therefore, it may
not be very surprising to hear that Movies that Matter mostly covers subject concerning human rights.
Sometimes it is very easy to forget about all the mistreated people in the world and we need
to be reminded how privileged
we are. Especially when leaders
seem to overlook the less fortunate it is up to us to keep an eye
out. It is essential to keep educating ourselves about what is really
happening in the world and that
is exactly where movies can come
in handy.

Personal development
Next to that the offer of documentaries is so broad,
you shouldn’t have too much trouble finding a theme
that interests you. At the end of the day, when you’re
voluntarily investing in something you are interested in even a genre you didn’t expected to like can
become fun. The biggest differences between fiction
and non-fiction and movies within a genre is to which extent
they can be scripted and planned
out. This has a big impact on how
efficiently the tension can be built
up throughout the story and to
which extent viewers’ interest can
be awakened. Part of the fun digging into new genres is discovering these differences and develop
your own taste.
What’s left to do but pick a documentary covering a subject that
you like? Filmhuis’ movie tickets
are cheaper than those of a regular cinema and offer you more than main stream
movies. The festival Movies that Matter 2018 starts
the 24th of March: you may hate it or you love it, but
either way you will leave the theatre a bit more aware
of the world around you and the problems we are
facing in society.

Therefore, it may not
be very surprising to
hear that Movies that
Matter mostly covers
subject concerning
human rights.

Genres
This was also the aim of Amnesty
International when creating this festival. Last year the
festival featured movies that covered subjects from
child soldiers (No Place For a Rebel) to climate change
(Seablind). Just because we know something is the
right thing to do (or watch), doesn’t make it fun and
not everyone will like watching documentaries. For
those people it is important to know that even though
Movies that Matter might not show a horror movie
anytime soon, it doesn’t only feature documentaries
either. The festival aims to hold both fiction and nonfiction pictures exploring themes that are source of
debate in real life and varies them as much as possible.
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AGENDA
Donderdag 29 maart 2018 15:30-17:30 • Einsteinweg 55, Leiden

Find your dream job!-workshop (at the Faculty
of Science)
Tijdens je studie ben je vooral gericht op cursussen en onderzoek. Je hebt meestal een
idee van een baan die je wilt, maar vaak krijg je het probleem dat het soort baan niet
bestaat of niet is wat je dacht dat het zou zijn. Deze gratis workshop geeft je de tools
om een baan te vinden die bij je past en de baan van je dromen te vinden. Registreer
je nu op de website van de Universiteit Leiden!
Woensdag 4 april & Woensdag 25 april 2018 10:00-13:00 • Wassenaarseweg 52, Leiden

Workshop LinkedIn profiel en pitch

Deze workshop is bedoeld voor studenten en net afgestudeerden die zich willen voorbereiden op de praktische kanten van het netwerken en solliciteren. Jezelf helder en
effectief presenteren is een essentieel onderdeel van het solliciteren naar werk. In deze
workshop krijg je een duidelijk beeld over hoe je jouw kennis, vaardigheden en competenties goed kunt weergeven op jouw LinkedIn-profiel. Tijdens deze workshop staan we
ook stil bij het maken van een sterke pitch. In de workshop krijg je veel voorbeelden
en praktische tips, zodat je aan het eind weet hoe je de aandacht kan trekken van
werkgevers om uitgenodigd te worden voor een gesprek!
Tot en met vrijdag 20 april 2018 • Website van de Universiteit
Leiden

Online Proefstuderen van verschillende studies

Tijdens het Online Proefstuderen werk je aan online studiemateriaal en een aantal bijbehorende opdrachten. Hier ga je gedurende een cursusperiode van acht weken gemiddeld twee à drie uur per week (afhankelijk van de gekozen opleiding) zelfstandig mee
aan de slag. Check snel deze website: https://goo.gl/ix1PYi om te zien wanneer jouw
favoriete studie het Online Proefstuderen aanbiedt!
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