
Leiden " Nu wordt alleen een alge-
mene hooikoortswaarschuwing ge-
geven op basis van twee meetstati-
ons in het land. ,,Het zou fijn zijn als
bekend zou zijn wat er precies alle-
maal in de lucht zweeft, bijvoor-
beeld in je eigen achtertuin. Daar-
voor zijn nieuwe technieken nodig”,
zegt Arjen Speksnijder. Hij is de
nieuwe lector Metagenomics aan de
Hogeschool Leiden.

Samen met studenten, Naturalis
Biodiversity Center en bedrijven in
de Leidse regio gaat hij nieuwe tech-
nieken ontwikkelen om heel snel
complexe biologische ecosystemen

in kaart te kunnen brengen. ,,Eco-
systemen in de lucht, het water, de
bodem en in het lichaam, van mens
of dier”, vertelt Speksnijder, die op 1
november begonnen is aan de Hoge-
school en die daarvoor werkzaam
was bij Naturalis als hoofd laborato-
ria. Daar hield hij zich bezig met
biodiversiteitsonderzoek.

Ook nu al worden uitgebreide
metingen naar biodiversiteit ge-
daan. Nederland is samen met
Groot-Brittannië koploper als het
gaat om het in kaart brengen van
biodiversiteit. Dat gebeurt in sa-
menwerking van wetenschappers
met allerlei vrijwilligers. Zo stuurt
stichting Anemoon veel duikers het

Nederlandse water in met een for-
mulier, waarop ze alles aankruisen
wat ze in sloten, rivieren, zeeën of
meren tegenkomen. ,,Alle data wor-
den verzameld bij waarneming.nl.
Het huidige netwerk is ongelooflijk
dicht, maar is volledig gebaseerd op
wat je kunt zien, met het oog of on-
der een microscoop. Daardoor mis-
sen we ook een hoop.’’

Metagenomics kan zichtbaar ma-
ken wat onzichtbaar is. ,,Onder me-
tagenomics vallen DNA-technieken
die zo gevoelig zijn dat je precies
kunt zien wat er in een sloot leeft of
recent geleefd heeft. DNA-technie-
ken bestaan al langer, maar metage-
nomics is een totaalbenadering. We
gaan niet op zoek naar één soort,
maar kunnen alles detecteren wat er
in een biologisch ecosysteem zit. En
dat gaat ook nog eens veel sneller
dan met de huidige technieken.”

Speksnijder, zelf opgeleid als che-
micus en moleculair bioloog, geeft
het voorbeeld van een watermon-
ster. ,,Daarin zie je een vis niet

zwemmen. Maar als hij recent door
dat water heeft gezwommen, dan
heeft hij DNA achtergelaten in bij-
voorbeeld schubben en poep. Dat
vinden we met metagenomics.’’

De nieuwe lector komt terug op
het voorbeeld van hooikoorts. Op
het dak van het LUMC staat een
meetstation voor pollen. Het is een
van de twee plekken in Nederland
waar pollen in de lucht worden ge-
meten. Aan de hand daarvan wor-
den hooikoortspatiënten gewaar-
schuwd. Speksnijder: ,,Er zijn veel
verschillende pollen. Van berken,
andere bomen en vele soorten gras-
sen. Nu worden die met de micro-
scoop van elkaar onderscheiden,
maar dat kost een hoop tijd. Boven-
dien zijn bijvoorbeeld graspollen
onderling moeilijk te onderschei-
den met de huidige methode. Als we
in zo’n luchtmonster het DNA me-
ten, dan kunnen we precies zien
welke pollen er in de lucht zitten.
We kunnen dan ook andere mogelij-
ke allergenen zoals schimmels en

huisstofmijt meenemen. Zo kunnen
patiënten veel specifieker worden
gewaarschuwd.”

Een andere toepassing van de me-
tagenomics technieken waar Spek-
snijder aan werkt, is het meten van
bodemgezondheid. Hij wil kijken
hoe het gesteld is met de grond op
verschillende plekken en welke ge-
wassen er het best op kunnen groei-
en om de biodiversiteit te verbete-
ren. ,,Dit is zowel belangrijk in de
stad als in de landbouw’’, zegt hij.

Zijn taak als lector is, naast onder-
wijs geven en onderzoek doen, voor-
al het verbinden van verschillende
partners uit het onderwijs, weten-
schappelijke instellingen en het be-
drijfsleven, om samen praktische
toepassingen van de opgedane ken-
nis te ontwikkelen. ,,Bij Naturalis
weten we heel veel over biodiversi-
teit. Maar voordat die kennis in de
praktijk landt, ben je zo acht jaar
verder. Een van de taken van het lec-
toraat is om kennis sneller in de
markt te krijgen.”

Zichtbaar maken wat niet te zien is
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Hooikoorts is een vervelend verschijnsel. Metageno-
mics kan het leven van hooikoortspatiënten makke-
lijker maken, want met deze nieuwe techniek wordt
het mogelijk om te waarschuwen voor bepaalde
allergenen in de lucht.

Tessa de Wekker
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Neonicotinoïden doden insecten
door het zenuwstelsel aan te tasten.
Dat doen ze zowel bij plaaginsecten
als bij nuttige insecten - bijen voor-
al. De Europese Unie besloot daar-
om in 2018 het gebruik van dit gif
grotendeels te verbieden. Het mees-
te onderzoek naar de effecten ervan
is gedaan op het land. Maar, zegt
Barmentlo, het gif komt ook in het
oppervlaktewater terecht. Wat het
daar doet, is veel minder goed on-
derzocht.

Vier jaar geleden liet ecotoxico-
loog Martina Vijver in het Oegst-
geestse deel van het Bio Science Park
38 sloten graven. Het doel van dit
’Levend Lab’ was om in een realisti-
sche proefopstelling uit te zoeken
wat neonicotinoïden nu écht in het
oppervlaktewater doen.

Vijver en haar promovendus Bar-
mentlo betwijfelden of de standaard
laboratoriumtesten wel betrouwba-
re antwoorden opleveren op de
vraag hoeveel gif er van de akkers
veilig kan afspoelen naar de sloten.
In zo’n standaardtest doen de on-
derzoekers een watervlo, een visem-
bryo en een alg in een ’gestandaardi-
seerd medium’. Vervolgens voegen
ze steeds oplopende hoeveelheden
gifstoffen toe en kijken wat er ge-
beurt - bijvoorbeeld of of de diertjes
groeien of overleven.

Een groot verschil met de werke-
lijkheid in de sloot is dat de proef-
diertjes in het lab haast vakantie
hebben. Ze worden goed gevoed. Ze
hoeven niet te vrezen voor roofdie-
ren. Los van het feit dat ze gif krij-
gen toegediend, hebben ze geen
stress.

Zo mooi is het leven in een sloot
niet. De ongewervelde waterdiertjes
moeten op zoek naar eten. Ze willen
voorkomen dat ze zélf worden gege-
ten. Het water kan koud zijn, of juist
warm. Dat alles geeft stress en daar
komen de effecten van het gif nog
bovenop. Het Levend Lab liet al die
effecten goed zien, zegt Barmentlo.
Neonicotinoïden in een poldersloot
zijn 2500 keer zo giftig als in een
standaard labtest.

Niet alle waterdiertjes zijn even
gevoelig. Ruggezwemmers, roofin-
secten die aan de top van de voedsel-
keten staan, verdwijnen het eerst,
samen met veel andere ongewervel-
den die verantwoordelijk zijn voor
het opruimen van de bodem en het
in bedwang houden van algen. Wa-
termijten en andere soorten, die be-
ter tegen het gif kunnen, nemen
hun plaats in.

Deze nieuwe biodiversiteit doet
echter andere dingen in de sloot,
waardoor de balans verstoord is. Het
gevolg is dat er op de sloten dikke
algenpakketten ontstaan, zogehe-
ten flabben. ,,Meestal worden algen-
flabben toegeschreven aan voedsel-
rijkdom die het resultaat is van de
uitspoeling van kunstmest van de
akkers naar het water. Maar het in-
storten van een ongewerveldenge-
meenschap kan daar dus ook aan
bijdragen.’’ In zo’n eindsituatie is de
sloot volgens Barmentlo geen func-
tionerend ecosysteem meer.

De werkelijkheid van het Levend
Lab liet zien dat poldersloten aan
veel invloeden blootstaan. Bijengif
is maar één van de vele stoffen in het
water. Niet allemaal hebben ze een
negatief effect. Ongewervelde wa-
terdiertjes die een zekere resistentie
hebben tegen het gif, profiteren bij-
voorbeeld van gematigde hoeveel-
heid kunstmest en van stikstof uit
de lucht. Dat kikkert de beestjes
flink op, waardoor ze beter weer-
stand kunnen bieden aan het bijen-
gif. Soms hief het positieve effect
van de kunstmest het negatieve ef-
fect van de neonicotinoïden zelfs op.

Barmentlo stelt vast dat we nog al-
tijd weinig weten van het ongewer-
velde waterleven. De waterkwaliteit
is wisselend, maar zeker niet overal
slecht. Resultaten voor neo-
nicotinoïden, gebaseerd op labora-
toriumtesten, schieten in elk geval
tekort om de effecten te meten.

Bijengif verandert
leven in poldersloot
Wilfred Simons

Leiden " Neonicotinoïden, beter
bekend als ’bijengif’, veranderen
het leven in poldersloten wezen-
lijk. De totale soortenrijkdom in
de sloten blijft wel gelijk, maar
terwijl sommige soorten profite-
ren, verdwijnen andere totaal.
Roofinsecten als ruggezwem-
mers verdwijnen, watermijten
profiteren, blijkt uit onderzoek
van de Leidse ecoloog Henrik
Barmentlo.

Henrik Barmentlo. Bijengif verandert waterleven in de sloot.FOTO ELLA TILGENKAMP

•iWestnijlvirus
Met de klimaatverandering
komen er meer exotische
muggensoorten naar Europa.
Zij kunnen tropische virussen
overdragen. Recent maakte het
Westnijlvirus voor het eerst
slachtoffers in Utrecht en
Arnhem. Promovendus Sam
Boerlijst onderzoekt in het
Levend Lab de invloed van
kunstmest in het water op de
groeisnelheid, grootte en de
vliegkracht van steekmuggen.
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Ruimtevaartorganisatie ESA lanceert in 2029 de ruimtetelescoop
Ariel. De Leidse organisatie voor ruimteonderzoek SRON gaat
met Ariel de dampkring van duizend exoplaneten bestuderen.

1000
getal van de dag

Exoplaneetonderzoeker Ariel

Baukje de Vries
studeert geneeskund
in het LUMC. Dit jaar
doet ze voor de master
onderzoek bij de afdeling
verloskunde. In coronatijd heeft ze een Noorse trui
gebreid. Haar favoriete dans is de tango.

Tijdens de bachelor genees-
kunde heb ik onderzoek ge-
daan naar de mentale veer-
kracht van mensen die een
ernstig trauma hebben mee-
gemaakt. Om meer te leren
over wat deze mensen
veerkrachtig of juist kwets-
baar maakt, onderzochten
we de witte stof in de herse-
nen. Witte stof verzorgt de
communicatie tussen her-
sengebieden. Ik schrijf nu
een artikel dat verslag doet
van de bevindingen van on-
ze studie. Na zo’n lange tijd
gewerkt te hebben aan dit
onderzoek voelt het raar dat
ik binnenkort misschien
voor de eerste keer auteur
ben van een wetenschappe-
lijk artikel.

Voordat mijn bevindin-
gen afgedrukt worden in
een wetenschappelijk tijd-
schrift, moeten nog enkele
hordes genomen worden.
Het artikel moet opge-
stuurd worden naar en geac-
cepteerd worden door de re-
viewers van een tijdschrift.
Een verrassend en verwar-
rend proces om voor de eer-
ste keer mee te maken. Om
een kans te maken op accep-
tatie is, gek genoeg, aller-
eerst het format van het arti-
kel erg belangrijk. Elk tijd-
schrift heeft een andere
voorkeur voor de woordli-
miet, hoeveel referenties je
hebt gebruikt, de vormge-
ving van plaatjes en tabel-
len, gebruik van pagina-
nummering en zelfs regel-
nummering. Pas als al deze
details kloppen, komt de in-
houd van het artikel
bod: hoe het onderzo
opgezet vergroot of
kleint je kansen om
cepteerd te worden. S
kem is het ook belang
rijk dat je wat inte-
ressants gevonden
hebt.

Wetenschappe-
lijke tijdschriften
hebben namelijk
over het algemeen

een voorkeur voor nieuwe of
verrassende resultaten. Dit
is niet per se goed nieuws.
Studies die geen effect (van
een therapie, een risicofac-
tor of verschil tussen groe-
pen mensen vinden) zijn,
onafhankelijk van de kwali-
teit van de studie, net zo be-
langrijk als studies die zo’n
effect wel vinden. Doordat
de onderzoeken die een ef-
fect vinden echter veel vaker
worden gepubliceerd dan
onderzoeken die zo’n effect
niet vinden, worden effec-
ten regelmatig overschat.
Dit heet publicatiebias.

Nog een vervelend bijef-
fect van de voorkeur van
tijdschriften is dat onder-
zoekers zich geprikkeld
kunnen voelen om hun on-
derzoeksresultaten aan te
passen om maar in dat pres-
tigieuze blad terecht te ko-
men. Dit kan namelijk voor-
delig zijn voor je carrière.
Gelukkig wordt er steeds
meer gedaan aan dit pro-
bleem. Er zijn bijvoorbeeld
tijdschriften die een onder-
zoek accepteren op basis van
de onderzoeksopzet, zon-
der dat zij of de onderzoe-
kers de resultaten weten.

Als onderzoeker en au-
teur in spe heb ik geen in-
vloed op wat de uitkomst
van mijn onderzoek kan
doen voor mijn publicatie-
kans (en hoor ik daar ook
geen verandering in te bren-
gen). Alleen de vorm en
kwaliteit van het artikel
kunnen mijn kansen nog

helpen. Ik ga dus maar
eens aan de
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•iBetrokken bedrijven
Een van de betrokken bedrijven
is het Leidse Baseclear. Dat is
een bedrijf in DNA sequencing,
dat de apparatuur heeft staan
die nodig is om het DNA in
monsters te meten. Arjen
Speksnijder: ,,Wij hebben kleine
apparaatjes die we mee het
veld in kunnen nemen. Bij
Baseclear staan heel grote
apparaten. Die kosten tussen
de 6 ton en een miljoen euro.
Dat kan een onderwijsinstelling
niet betalen. We kunnen hun
apparaten gebruiken.
Tegelijkertijd is Baseclear
betrokken bij de ontwikkeling
van toepassingen voor de
praktijk. Zo profiteren we
allemaal van de
samenwerking.”


