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ze naar hun werk gaan, of ze zelf huishoudelijk werk doen etcetera. We 
konden deze kans niet laten liggen. Vierduizend van de lopers hebben 
inmiddels dezelfde vragenlijst opnieuw ingevuld. Daarnaast hebben we 
aanvullende vragen gesteld over leefstijlfactoren zoals alcoholgebruik. De 
komende maanden zullen ze iedere twee weken een vragenlijst invul-
len. De deelnemers zijn te verdelen in mensen die op locatie zijn blijven 
werken, mensen die thuis moeten werken en mensen die niet werken. 
De eerste resultaten zijn net binnen. Alle groepen bewegen minder, maar 
de thuiswerkers gaan het hardst achteruit. Zij compenseren het gemiste 
woon-werkverkeer vaak niet. Hierdoor komen mensen mogelijk aan en 
hun conditie gaat achteruit. Hoe langer deze crisis duurt, hoe moeilijker 
het zal worden om dat weer goed te krijgen.’

Atmosferisch chemicus Maarten Krol, hoogleraar aan Wageningen 
University & Research

‘Toen de lockdown in China van start ging, besloten we 
meteen om naar de data van het Nederlandse satellie-
tinstrument Tropomi te kijken. Die lieten duidelijk een 
afname in vervuilende stoffen in de lucht zien. Na China 
volgde Italië, dat hetzelfde beeld gaf. Luchtvervuiling 
is een groot probleem. In China zijn er minder mensen 

gestorven aan corona, dan dat er normaal aan luchtvervuiling doodgaan. 
Netto zijn er dus levens gespaard.
‘Wat betreft broeikasgassen werd er wereldwijd in het eerste kwartaal 
van 2020 5,8 procent minder CO2

 uitgestoten. De vraag is of dat een 
tijdelijk effect is, dat straks weer ingehaald wordt. Om de klimaatdoelen 
van Parijs te halen, moeten we nog veel meer doen. Dat besef is confron-
terend. We hebben in het Westen tijdens onze lockdowns al het gevoel 
dat we niks meer mogen. Maar als we gevaarlijke klimaatverandering 
willen voorkomen, moeten we nog veel meer veranderen. Er moet een 
enorme revolutie plaatsvinden op het gebied van energie. Corona is een 
plotselinge ramp die ons overviel. Klimaatverandering is een langzame 
ramp waar mensen aan wennen.’

Ecoloog Patrick Jansen van Wageningen University & Research 
‘Wij kijken in Nationaal Park de Hoge Veluwe naar het terreingebruik van 
dieren. Wanneer foerageren ze en waar doen ze dat dan? Dat onderzoek 
doen we al jaren en gebeurt met cameravallen die verspreid over heel het 

Zichtaanpassing zeeslangen
Een internationaal team van biologen ontrafelt 28 mei in Current Biology 
de evolutie van het zicht van zeeslangen, die zo’n 15 miljoen jaar geleden 
voor het eerst de zee betraden. Uit de analyse van opsinegenen, fotore-
ceptoren en ooglenzen van nu levende land- en zeeslangen en museu-
mexemplaren bleek onder andere dat slangen bij hun overstap van land 
naar zee hun kleurenvisie uitbreiden, een omgekeerd effect van dat van 
cetacea bij diezelfde overstap. Ook blijkt dat zeeslangen een mechanisme 
delen met fruitetende primaten die twee verschillende allelen (voor zee-
slangen bijvoorbeeld een uv-gevoelig en een blauw-gevoelig allel) ont-
wikkelden om hun kleurenvisie uit te breiden. (AK)

DOOR ANNE VAN KESSEL_Door de coronamaatregelen 
zitten veel biologen gedwongen thuis. Maar 
het levert ook onverwachte wendingen aan 
onderzoek op. 

Veel biologen nemen gedwongen een maandenlange pauze van 
hun labexperimenten of van veldwerk waarbij 1,5 meter afstand 
niet realistisch is. Promovendi en studenten lopen vertraging op, 

expedities worden uitgesteld. Tegelijkertijd zijn er ook onderzoekers voor 
wie de coronacrisis een onverwachte wending aan hun onderzoek geeft. 
Bionieuws belde met een aantal wetenschappers.

Onderzoeker Jan Schoppers van Sovon 
‘We waren bang dat veel mensen dit jaar geen zin zou-
den hebben om te tellen maar het tegendeel bleek waar. 
We zitten inmiddels op 750 doorgegeven tellingen, vorig 
jaar waren dat er 500. MUS staat voor Meetnet Urbane 
Soorten. We tellen algemene broedvogels in steden en 
dorpen. Dat doen we met behulp van vrijwilligers die, 

het liefst, meerdere jaren dezelfde locaties in hun postcodegebied tellen. 
Het instapniveau is laag, je moet ongeveer 35 vogelsoorten op geluid en 
uiterlijk herkennen. We krijgen veel reacties dit jaar. Mensen vinden het 
een verademing om nu te tellen. Het is lekker rustig, er is minder verkeer. 
De tellers rondom Schiphol vinden dit prachtig. Pas aan het einde van dit 
jaar kunnen we zien of dit ook effect had op de waargenomen soorten. 
Ik verwacht het niet. Wellicht op een soort als de braamsluiper. Die heeft 
een vrij korte periode dat hij te horen is en de ratel valt niet altijd even 
goed op bij omgevingsgeluid.’

Inspanningsfysioloog Maria Hopman van het Radboudumc 
‘Vrij snel na de aankondiging van de lockdown ontstond 
het idee om het effect van thuiszitten op de gezondheid 
en het beweegpatroon van mensen te onderzoeken. We 
volgen sinds 2011 een groep van 22.000 mensen die 
de Vierdaagse lopen of de Zevenheuvelenloop rennen. 
Jaarlijks vullen ze vragenlijsten in. Daardoor weten we 

al veel over hun beweeggedrag; hoeveel ze in hun vrije tijd bewegen, hoe 
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Luchtvochtigheid, aerosolen en su-
perspread-events spelen een grote 
rol in verspreiding van het corona-

virus en daarom is de anderhalvemeter-
maatregel niet nodig. Deze uitgesproken 
mening ventileert sociaal geograaf en 
opiniepeiler Maurice de Hond al ruim 
een maand via allerlei kanalen. Hij mag 
daarover bij praatprogramma Op1 in 
debat gaan met viroloog Ab Osterhaus, 
een erkend expert griep- en verkoud-
heidsvirussen. Het geeft in een notendop 
de status van wetenschap weer.
Natuurlijk kan iedereen grasduinen in de 
berg literatuur en studies die via internet 
te vinden zijn. En, niemand ontkent dat 
carnaval, kerkdiensten, slachthuizen, 
cruiseschepen en verpleeghuizen gele-
genheden en plaatsen zijn die je eigenlijk 
altijd dient te vermijden. Het kenmerk 
van standup-experts is nu eenmaal dat 
ze altijd een paar illustratieve en interes-
sante feiten op weten te hoesten. Dat ie-
mand een punt heeft, maakt hem of haar 
nog niet deskundig. 
In het geval van De Hond zou ik toch ook 
nog even willen wijzen op zijn trackre-
cord. Hij goochelde jaren voor peilingbu-
reaus Inter/View, View/Ture en Peil.nl. 
Daarvan herinneren we ons nog goed 
zijn even stellige als desastreuze voor-
spelling voor de Tweede Kamerverkie-
zingen van 2006. Hij was mede-oprichter 
en baas van ICT-bedrijf Newconomy en 
de Steve Jobs/iPad-scholen die als zeep-
bellen uiteenspatten. Hij wees eigenhan-
dig de ‘echte schuldige’ aan in de Deven-
ter moordzaak, waardoor hij – De Hond 
– in 2007 voor smaad werd veroordeeld 
tot een voorwaardelijke celstraf. 
Geen uitgangspositie om hoog van de 
toren te blazen over de ‘kwalijke rol’ die 
WHO, RIVM, Outbreak Management 
Team, politici en media spelen in de co-
ronacrisis. Helemaal een gotspe is zijn 
verwijt ‘zich niet gehoord’ te voelen. De 
Hond timmert genoeg aan de weg 
met zijn weblog ‘De COVID-19 kennis van 
nu’ en de website Smartexit.nu. Al 
33.435 medestanders tekenden daar de 
petitie om ‘sneller en veiliger’ uit de cri-
sis te komen. Het staat iedereen vrij om 
zijn visie, mening en adviezen te delen, 
maar laten we ervoor passen hem een 
expert te noemen. Een land dat De Hond 
als virusdeskundige ziet is pas echt 
doodziek.

Gert van Maanen
hoofdredacteur
Bionieuws

Hondsziek
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park staan. Zo kunnen we kijken wat het effect is van 
bijvoorbeeld het weer en van bezoekers. De bezoekers-
aantallen fluctueren door het jaar heen. Sinds het begin 
van de crisis zijn de openingstijden verkort en komen 
er minder bezoekers: zo’n 10 procent van de normale 
aantallen. Bovendien is de druk nu constant laag in een 

periode waar je normaal veel pieken in drukte hebt, zoals met Pasen. 
Hierdoor kunnen wij mooi zien of de dieren hun dagritme en eetgedrag 
aanpassen. De foto’s analyseren we met behulp van het publiek. We 
hopen in augustus de eerste resultaten te hebben. Ik verwacht dat de 
lockdown een groot effect op het gedrag van de dieren heeft. Dat gebeur-
de ook in 2001, toen het park vanwege de uitbraak van mond-en-klauw-
zeer sloot. We hadden destijds nog geen cameravallen maar boswachters 
zagen midden op de dag allemaal dieren op open velden waar ze zich 
normaal alleen tegen schemer laten zien.’ 

Pepijn Kamminga, collectiebeheerder vogels en zoogdieren bij 
Naturalis 

‘Als conservator zorg ik ervoor dat de objecten van 
Naturalis minimaal nóg tweehonderd jaar meegaan. 
We krijgen verzoeken van over heel de wereld voor 
weefselmonsters. Ik bepaal of dat kan en op welke plek 
we die samples kunnen nemen zonder dat ze bescha-
digen. Daarnaast komen er veel wetenschappers langs 

die de objecten willen zien en gebruiken voor onderzoek. Dat kan nu 
allemaal niet. Sinds de lockdown ben ik vijf keer in het museum geweest. 
Daardoor heb ik nu eindelijk tijd voor de digitalisatie van alle gegevens 
die de afgelopen tweehonderd jaar over de objecten zijn opgeschreven. 
Daar zitten bijvoorbeeld alle type-exemplaren bij; de exemplaren die 
gebruikt zijn om een soort te beschrijven. Ook voeg ik alle foto’s bij die we 
hebben gemaakt. Uiteindelijk levert dat een database op die vrij online 
door iedereen in te zien is. Dat is niet alleen wetenschappelijk interes-
sant, maar ook voor het grote publiek. Zelf vind ik het heel leuk om zoveel 
over de geschiedenis van de collectie te leren; over bijzondere expedities 
en verzamelaars bijvoorbeeld. Ik kan me prima een jaar vermaken met 
dit project.’ 

https://www.sovon.nl/nl/MUS  /  https://tinyurl.com/snapshothogeveluwe

Nieuwe 
pogingen voor 
malariavaccin

Terwijl de wereld in de ban is van de zoektocht naar 
een sars-cov-2-vaccin, presenteren twee groten-
deels Nederlandse samenwerkingsverbanden 20 

mei in Science Translational Medicine de voorlopige resul-
taten van de zoektocht naar een andere heilige graal: een 
vaccin tegen malaria. De ene studie levert daarbij vooral 
een proof of principle; de aanpak met een aangepaste 
muizenmalariaparasiet is veilig en biedt enige bescher-
ming. De tweede studie beschrijft een dubbelblinde en 
placebo-gecontroleerde trial met een genetisch gemodi-
ficeerde mensenmalariaparasiet. Volledige immuniteit 
leveren deze strategieën helaas nog niet op, maar er zijn 
wel bemoedigende resultaten: proefpersonen ontwikkel-
den wel afweerreacties en hun malaria-infectie was sterk 
verminderd. 
Een grotendeels Nijmeegs-Portugees team ontwikkelde 
een vaccin op basis van Plasmodium berghei, een parasiet 
die malaria veroorzaakt in knaagdieren. Door genetische 
aanpassing voorzagen onderzoekers de muizenparasiet 
van het CSP-eiwit uit Plasmodium falciparum, de mala-
riaparasiet die mensen infecteert. Het CSP-eiwit speelt 
een belangrijke rol in de fase direct na de muggensteek, 
waarbij malariaparasieten zich vermenigvuldigen in de 
lever maar symptomen nog uitblijven. Pas daarna komt 
de parasiet in het bloed terecht en worden mensen ziek. 
Proefpersonen kregen de aangepaste P. berghei toege-
diend via beten van besmette muggen. Op een deel van 
de proefpersonen konden dit soort muggen zich vier keer 
tegoed doen om een afweerreactie op gang te brengen. 
Daarna kregen muggen besmet met P. falciparum de kans. 
Die proefpersonen kregen helaas allemaal malaria, maar 
wel met een vertraging van twee dagen ten opzichte van 
een controlegroep. Die vertraging duidt op een afname 
van infectie in de lever met meer dan 90 procent, doordat 
parasieten zich minder goed konden ontwikkelen. 
Bovendien vertoonden proefpersonen een sterke afweer-

Mariene soorten migreren sneller
Ontsnappen aan de gevolgen van klimaatverandering gaat 
mariene organismen een stuk beter af dan terrestrische 
soorten: ze migreren tot zes keer sneller richting de polen 
op zoek naar leefgebieden met een meer gematigd klimaat. 
Dat concluderen Franse en Amerikaanse onderzoekers 25 
mei in Nature Ecology & Evolution na analyses aan de snel-
heid waarmee de ruimtelijke verdeling verandert van ruim 
twaalfduizend plant- en diersoorten. Die verschuivingen 
blijken tevens samen te hangen met de isotherme verande-
ringen in breedtegraden. (SvS)

Invasieve planten verstoren kringlopen
Door nieuwe interacties aan te gaan met inheemse organismen veranderen invasieve planten koolstofomzettingen ingrij-
pend. Dit kan leiden tot grote koolstofverliezen en verstoringen van kringlopen die het oorspronkelijke ecosysteem onher-
kenbaar veranderen. Dit concluderen ecologen van de Lincoln University in Nieuw-Zeeland 29 mei in Science op basis van 
experimenten met 160 mini-ecosystemen of mesokosmen. Zij voorzagen elk mini-ecosysteem van een plantengemeen-
schap van acht soorten, samengesteld uit combinaties van exotische of inheemse plantensoorten. Hierbij zitten ook houti-
ge struik- of boomsoorten, waarvan bekend is dat ze symbiotische interacties aangaan met mycorrhiza-schimmels en stik-
stofbindende bacteriën. De plantengemeenschappen zijn gekweekt in bodems die zijn geconditioneerd met inheemse of 
exotische gewassen om ook feedback van de bodem te evalueren. Ook zijn sprinkhanen, bladluizen, motten, kevers en 
slakken toegevoegd om effecten van vraat te beoordelen.
Analyses aan deze mesokosmen laten zien dat de aanwezigheid van invasieve planten het functioneren van de gemeen-
schap aan schimmels, bacteriën en ongewervelde dieren verandert. En vooral op manieren die de koolstofomzet in de 
bodem beïnvloeden. Exotische soorten hebben een bijna twee keer zo groot specifiek bladoppervlak, groeien groter en 
sneller en assimileren twee keer zoveel koolstof als inheemse planten. Niet alleen de grote toename in biomassa van exoti-
sche planten drijft veranderingen in de koolstofcyclus aan, maar ook veranderde interacties met stikstofbinders en herbi-
voren. Zulke complexe, nieuwe soorteninteracties van exotische soorten zijn volgens de onderzoekers een belangrijke 
motor achter veranderingen in ecosystemen. (GvM)

Elektrogenetische insulineafgifte
Zwitserse, Chinese en Franse biologen hebben samen een apparaatje ont-
wikkeld met daarin gemodificeerde alvleesklier-ß-cellen die onder invloed 
van een elektrisch veld insuline afgeven (Science, 29 mei). Daarvoor gebrui-
ken ze elektrogenetica. In tegenstelling tot optogenetica, waarbij licht 
nodig is, maakt men hierbij direct gebruik van elektrische stimulatie om vol-
tage-afhankelijke calciumkanalen in gemodificeerde cellen op afstand te 
beïnvloeden. Het apparaatje met de aangepaste alvleeskliercellen brachten 
de biologen in onder de huid van muizen met diabetes type-1. Binnen enke-
le minuten kregen de muizen een gestabiliseerd glucoseniveau in hun bloed, 
na blootstelling aan een elektrisch veld dat het apparaatje triggerde. (AK)

MEDISCHE BIOLOGIE

DOOR AAFKE KOK

Een aangepaste mensen- en 
muizenmalariaparasiet vormen nog 
niet dé oplossing voor malaria, maar 
het onderzoek zet wel weer een 
belangrijke stap. 

reactie. ‘Het is een volstrekt nieuw concept, en mooi om 
te zien dat het in principe werkt. Om het volledig wer-
kend te krijgen moet dat naar 100 procent; nu kun je de 
bloedinfectie alleen uitstellen. Maar we leveren hiermee 
wel een proof of concept. We zitten er dichtbij. Mis-
schien kunnen we het ontwerp iets optimaliseren, of de 
dosering aanpassen’, licht Robert Sauerwein, hoogleraar 
medische parasitologie in Nijmegen en onderzoeksleider 
bij beide publicaties, toe. 
Het andere vaccin, een resultaat van een Leids-Nijmeeg-
se samenwerking, neemt P. falciparum zelf als uit-
gangspunt. Onderzoekers maakten de parasiet kreupel 
door twee genen, slarp en b9, te verwijderen. Van beide 
genen was al bekend dat ze een essentiële rol spelen bij 
succesvolle ontwikkeling van de parasiet in de lever. De 
onderzoekers verdeelden proefpersonen in drie groepen, 
die ofwel het nieuwe vaccin kregen toegediend, ofwel een 
placebo of controlevaccin. Nadat geïnfecteerde muggen 
de proefpersonen mochten bijten bleek zowel het nieuwe 
als controlevaccin de malaria-infectie met zo’n twee 
dagen te vertragen ten opzichte van de placebogroep. En 
ook bij dit nieuwe vaccin zagen onderzoekers afweerre-
acties optreden bij proefpersonen. Bij drie proefpersonen 
gaf het vaccin zelfs volledige bescherming. 

FINANCIERING
Hoogleraar tropische geneeskunde en reizigersgenees-
kunde Martin Grobusch (AMC), niet betrokken bij de 
studies, benadrukt het belang van dit soort onderzoek. 
‘De resultaten an sich laten wellicht niet direct een door-
braak zien, maar dat maakt ze niet minder waardevol. 
De eerste vliegtuigvlucht ging ook maar 30 meter hoog, 
maar was wel nodig om nu tienduizenden kilometers te 
kunnen vliegen. De resultaten nu zijn niet dramatisch 
positief, maar zeker de moeite waard om verder uit te 
zoeken. De studies zijn heel goed doordacht en technisch 
excellent. Daarom komen ze ook, terecht, in een goed 
blad te staan. Je kunt de twee studies niet helemaal met 
elkaar vergelijken; de ene is meer een proof of principle, de 
andere volgt de gouden standaard van een placebo-ge-
controleerde, dubbelblinde trial. Allebei heel belangrijk 
om te doen.’
Toch rijst de vraag: hoe lang duurt het voor er een volle-
dig beschermend malariavaccin komt? Sauerwein: ‘Dat 
hangt onder andere af van de financiering. De miljarden 
die nu in de het sars-cov-2-vaccin worden gestoken, 
hebben wij niet. Maar we geven niet op. Er is maar één 
ander vaccin nu op de markt, dat matige en kortduren-
de bescherming geeft. Dat moet beter. Het zijn lange 
trajecten: voor je een idee alleen al hebt omgezet in een 
testbaar systeem duurt al lang. Vervolgens moet je aan 
allerlei regelgeving voldoen: rondom de veiligheid, maar 
ook bijvoorbeeld voor genetische modificatie. Het is een 
complex traject geweest van tien jaar, met veel betrokken 
partijen. Toch is het ons gelukt om met een sterke Neder-
landse samenwerking zo ver te komen.’ 
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