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anneer het gaat over de relatie 
tussen mens en dier heeft 
iedereen daar een eigen 
 beleving bij. De een denkt aan 
de hond, de kat of het paard 
waar ze een band mee hebben, 

ik denk aan koeien. Ik hou ontzettend van die dieren. 
In de stal, in de wei en op mijn bord. Het is net een 
groep studenten: allemaal hun eigen karakter.

Op de Tolakker, de onderwijsboerderij van de 
 faculteit Diergeneeskunde, maken we weleens mee 
dat mensen verbaasd zijn dat we respectvol en  
vanuit passie met de dieren omgaan: “Dat had ik  
niet verwacht.” Ik verbaas me erover dat mensen 
zoiets zeggen. Waarom zouden we er niet aardig  
mee omgaan? 

Het belang van het dier, het nut in de kringloop, geeft 
voor mij ook waarde aan een dier. Bodemleven dat 
ervoor zorgt dat mest en andere nutriënten omgezet 
worden in voor de plant opneembare deeltjes om 

van te groeien, is ook van groot  
belang. Al is een worm in de 

grond natuurlijk lang niet 
zo  aaibaar als die koe.

Eigenlijk is het niet 
alleen passie voor 
koeien, maar voor 
alle dieren; van 
bodem leven tot 

fauna, van huis dieren 
tot productiedieren. 

Maar voor mij blijft 
die koe het leukste! 

W

Leonie de Jongh – Vernooij
Coördinator onderwijsboerderij de Tolakker – 
 Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde
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“Als ik 
vertrouwen 
krijg en me 

veilig voel, kan 
ik vliegen”

Janine Vos
Topvrouw van het jaar
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gedrag bij 
apen en 
kinderen
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Bruinvis 
binnenste
buiten 
Een bruinvis in zijn natuurlijke habitat bestude-
ren? Vergeet het maar. Het zijn schuwe dieren 
die zich maar weinig aan het wateroppervlak 
laten zien. De troebelheid van de Noordzee 
maakt het er ook niet gemakkelijker op. Omdat 
bruinvissen een beschermde diersoort zijn, 
willen we graag weten hoe het met de populatie 
gaat. En dan zit er niets anders op dan sectie 
te verrichten op gestrande dieren. Dat zijn er 
enkele honderden per jaar.

In de sectiezaal van de afdeling Pathobiologie 
in Utrecht, worden sinds 2008 jaarlijks zo’n vijf-
tig tot honderd bruinvissen van kop tot staart 
zorgvuldig onderzocht. Zo leert Dr. Lonneke 
 IJsseldijk meer over deze kleine walvissoort 
en zijn leefomgeving. Ook probeert ze de 
doodsoorzaak te achterhalen. Was het een 
ziekte, een aanval van een grijze zeehond, 
 vervuild zeewater of misschien verstrikking in 
visnetten? De opdrachtgever van het onder-
zoek, het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, is met name geïnteresseerd 
in de dieren die sterven als gevolg van mense-
lijk handelen. Want hoewel het qua aantallen 
goed gaat met de populatie, heeft de bruinvis 
last van verstoring door mensen. 

Volg het werk dat Lonneke IJsseldijk doet op Insta-
gram via @strandingresearch. En lees de eenmalige 
uitgave De Bruinvis op bit.ly/bruinvismagazine

GESTRAND

Het grote plaatje tekst Inge Mathijssen 
beeld Bas Niemans
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Argibald
CARTOON

Kort

Alumni in het 
 kabinet
Vier alumni van onze universiteit zijn begin dit 
jaar beëdigd als minister of staatssecretaris in 
het nieuwe kabinet. Voormalig wethouder in 
Utrecht Maarten van Ooijen (Sociologie, 2011 
en Bestuur en organisatie, 2015) gaat aan de slag 
als staatssecretaris Jeugd en Preventie. Hanke 
Bruins Slot (Nederlands recht en Recht, bestuur 
en management, 2001) verruilt de Provincie 
Utrecht voor de functie van minister van 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet 
Onderwijs is geen vreemde in Den Haag; Dennis 
Wiersma (Bestuur en beleid, 2011) zat eerder al 
in de Tweede Kamer en was demissionair staats
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid. Dat is anders voor Robbert Dijkgraaf 
(Natuurkunde, 1989). Voor hem is de rol van 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
een eerste stap in de politiek. Overigens stu
deerde Sigrid Kaag (minister van Financiën) ook 
korte tijd aan onze universiteit, zij startte een 
studie Arabische taal en filologie. 

POLITIEK

Donorcodicil  
voor je huisdier
Wanneer je huisdier is overleden, kun je ervoor kiezen 
om het dier te doneren aan de wetenschap. Met het dier
donorcodicil stel je het huisdier ter beschikking aan het 
anatomisch en klinisch onderwijs in Utrecht. Studenten 
leren zo hoe een dier er aan de binnenzijde uitziet en 
oefenen met klinische en chirurgische handelingen 
zonder dat daar proefdieren voor nodig zijn. Er is met 
name behoefte aan katten en honden, maar ook konij
nen en cavia’s zijn welkom. Je kunt navraag doen bij je 
dierenkliniek of deze is aangesloten bij het dierdonor
codicil en of jouw huisdier geschikt is voor donatie. 

Lees meer over deze samenwerking tussen de   
Universiteit Utrecht en Stichting Proefdiervrij op  
proefdiervrij.nl/dierdonorcodicil 

PROEFDIERVRIJ

“Het heggenmusje 
is regelmatig even 
op pad en dan gaat 

ze vreemd bij de 
buurman”

GEQUOOT

Gedragsbioloog Claudia Vinke 
(Biologie 1992) over het liefdesleven 
van dieren. Bekijk het college ‘Kunnen  

dieren ook verliefd worden?’ hier:  
bit.ly/dierenverliefd 

Support jouw universiteit

Support onderzoek

Support jouw universiteitSupport jouw universiteit

HOE VOORKOM  
JE DAT ZEEDIEREN 
STIKKEN IN ONZE 
PLASTIC SOEP?

Zorg jij dat het 
wordt onder
zocht?
Hoe voorkom je dat zeedieren stikken in 
onze plastic soep? Vragen als deze heb je 
misschien de afgelopen tijd al voorbij zien 
komen, in advertenties in landelijke dag
bladen, op social media en in radiospotjes. 
Want om het grensverleggende onderzoek 
aan universiteiten mogelijk te maken 
worden filantropische giften steeds 
belangrijker. Het Utrechts Universiteits
fonds steunt onderzoek en onderwijs aan 
onze universiteit, dankzij giften van vele 
alumni en donateurs. Het is het oudste 
Universiteitsfonds van ons land, maar 
zeker niet het enige: elke Nederlandse 
 universiteit heeft een fonds. In deze 
 campagne bundelden zij hun krachten. 
Om zo  aandacht en steun te vragen voor 
de vragen waar de Nederlandse universi
teiten  antwoorden op zoeken. 

Meer weten of bijdragen aan het Utrechtse 
onderzoek dat bijdraagt aan plasticvrije 
oceanen? Kijk op uu.nl/doneren

CAMPAGNE

MINUSCUUL WORMPJE

Enorme bijdrage aan 
de wetenschap 
Een nietig wormpje van slechts 1 mm lang en 80 µm 
in doorsnede is het, en het draagt de naam C. elegans. 
Toch is zijn bijdrage aan de wetenschap enorm. 
Aan geen enkel ander dier hebben we zoveel kennis 
over genetica en andere celprocessen te danken. 
De wormpjes zijn perfect studiemateriaal omdat 
ze zich razendsnel voortplanten en gemakkelijk 
muteren. Bovendien zijn ze doorzichtig, waardoor 
die mutaties goed zichtbaar zijn. Recent onderzoek 
is dat van prof. dr. Mike Boxem naar het ontstaan 
van staar en ALS bij mensen. C. elegans, bedankt!

Lees meer uu.nl/nieuws/
nieuwe-inzichten-in- 
ziekten-borrelen-op-in-
wormdarm
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Marc de Beyer 
Doctoraal Kunstgeschiede-
nis (2002) is de nieuwe direc-

teur van Teylers Museum in  Haarlem. 
Hij was hiervoor directeur van Museum 
Gouda en werkte eerder als conser-
vator bij Museum Catharijneconvent. 

Diet Groothuis 
Doctoraal Literatuur-
wetenschap (1989) is 

 herbenoemd tot stadsdichter van Zeist 
voor de periode 2021–2023. 

Michel Saakes 
Doctoraal Scheikunde 
(1984) en  promotie 

 Scheikunde (1991) is aangesteld als 
lector waterslim waterstof aan NHL 
Stenden Hogeschool in Leeuwarden.  
Hij doceert over het maken van water-
stof uit zeewater zonder nadelige 
 gevolgen voor het milieu. 

Alexander van der Made 
Doctoraal Scheikunde 
(1984) en promotie 

 Scheikunde (1988) is benoemd tot 
Chief Scientist for Chemistry bij Shell 
Global Solutions International. 

LindaRose Santhagens 
Doctoraal Biologie (1991)  
is benoemd tot directeur 
 netwerkontwikkeling bij Rijks-

waterstaat Noord-Nederland.

Simon Vroemen 
Promotie Biochemie (1997) 
is toegetreden tot de directie 

van de Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (een Shell-dochter). Hij is 
 verantwoordelijk voor alle gas- en 
 olieproductie op land in Nederland 
en Duitsland, behalve het Groningen- 
systeem, met als belangrijkste opdracht 
de verduurzaming hiervan.

Eva González Pérez 
Nederlands recht (2000)  
is door tijdschrift Opzij ver-

kozen tot Meest invloedrijke vrouw van 
2021. Ze bracht in 2019 de toeslagen-
affaire aan het licht. 

Sybren Bosch 
Master Sustainable 
 development (2015) 

is benoemd tot mede-eigenaar bij 
 duurzaamheidsbureau Copper8.

Bert Wijbenga van 
Nieuwenhuizen 
Doctoraal Bestuurs- en 

organisatiewetenschap (1999) is de 
nieuwe burgemeester van Vlaardingen. 
Hij was wethouder in Rotterdam.

Kathalijne Visser
Riedstra 
Promotie Diergenees-

kunde (2002) is geïnaugureerd als 
lector Human-Animal Interactions aan 
de Aeres Hogeschool in Dronten.

Karin van Baardwijk 
Doctoraal Nederlands recht 
(2003) en doctoraal Economie 

(2003) is benoemd tot CEO van Robeco.

Robert Crince le Roy 
Doctoraal Nederlands recht 
(1989) is sinds 1 januari 2022 

algemeen deken van de Nederlandse 
Orde van Advocaten.

José van Dijck 
Doctoraal Nederlands 
(1985) heeft een NWO 

 Spinozapremie ontvangen. Zij is hoog-
leraar Mediawetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht en bestuurslid van 
het Utrechts Universiteitsfonds.

Sjon Hartman 
Bachelor Biologie (2013), 
master Environmental 

 Biology (2015) en promotie Biologie 
(2020) is benoemd tot Junior Professor 
aan de Universiteit van Freiburg.

Eerste kunsthart in 
Nederland
Artsen van het UMC Utrecht hadden in november 
2021 een wel heel bijzondere primeur: voor het 
eerst in ons land implanteerden zij succesvol een 
kunsthart. De patiënt had zeer ernstig hartfalen 
en de functie van zijn hart is volledig overgenomen 
door het kunsthart van kunststof en biologisch 
materiaal. De patiënt wordt nu gevolgd voor onder
zoek naar de veiligheid, werkzaamheid en duur
zaamheid van het nieuwe hart.

Lees meer over deze bijzondere primeur: umcutrecht.nl/ 
nieuws/eerste-kunsthart-in-nederland

Dieren op 
het Utrecht 
Science Park
Deze das is op de foto gezet door studenten en onder
zoekers van de vakgroep Ecology and Biodiversity van 
onze universiteit. Zij brengen al langere tijd het die
renleven op het Utrecht Science Park in kaart. In totaal 
zijn er wel veertig diersoorten aangetroffen. Veel 
vogels, muizen en ratten, maar ook konijnen, hazen, 
merels, duiven, dassen, vossen, roofvogels en reeën. 
De biodiversiteit op het Utrecht Science Park, dat aan 
drie zijden omgeven is door groen en natuur, is in de 
loop der tijd achteruit gegaan. Daarom investeert de 
universiteit meer in biodiversiteit. Deze winter bij
voorbeeld, zijn er 6.000 inheemse bomen en struiken 
geplant. Zo draagt de Universiteit Utrecht bij aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de aanwezige natuur 
en aan het herstel van de verbinding met Amelisweerd. 

Meer weten over biodiversiteit? Kijk eens rond in het 
online dossier op uu.nl/dossiers

BIODIVERSITEIT

De Universiteit Utrecht is trots op al haar afgestudeerden. 
Alumni zijn een belangrijk deel van de academische 
gemeenschap. Waar zijn zij allemaal actief? Illuster doet een 
greep uit de grote hoeveelheid benoemingen van het 
afgelopen halfjaar.

BenoemingenKort

Ook ‘benoemd’ 
worden?
Geef je benoeming door via  
alumni@uu.nl. Wie weet zie je jezelf 
terug in de volgende Illuster, of word 
je Alumnus van de Maand. Elke maand 
maken we die bekend op LinkedIn 
(Utrecht University), Facebook 
(Alumni Universiteit Utrecht) en 
 Instagram en Twitter (@AlumniUU).
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UMC UTRECHT

Trijn van Leemput
Als Utrechtse stadsheldin is zij legendarisch: 
Trijn van Leemput. Wie kent nog het standbeeld 
van haar, op de Zandbrug, daar waar de 
 Oudegracht uitkomt in de Singel bij de Van Asch 
van Wijckskade? Toen de Spanjaarden tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog kasteel Vredeborch wilden 
innemen, verzamelde zij een groep vrouwen 
om zich heen. Samen met hen trok ze naar het 
kasteel en gaf het sein om het te vernielen. 
Zo werd inname door de vijand voorkomen.  
In het jaar dat Utrecht 900 jaar stadsrechten 
viert, gaat op 12 juni de stadsopera ‘Trijn’ in 
wereldpremière. Precies op de plek waar het  
zich allemaal af heeft gespeeld: de stadsburcht 
Vredeborch, waar nu TivoliVredenburg staat. 
Bij de organisatie zijn vele Utrechtse alumni 
actief en de muziek wordt uitgevoerd door het 
Utrechtsch Studenten Concert. 

Voorstellingen op 12, 18 en 19 juni. Kijk voor meer 
informatie en kaarten op stadsoperatrijn.nl

STADSOPERA
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aarlijks overlijden ruim 41 mil
joen mensen wereldwijd aan 
zogenoemde nietoverdraagbare 
ziekten als kanker, hart en 
vaatziekten, diabetes, neuro
logische aandoeningen of spier 

en skeletaandoeningen. Onderzoek naar 
effectievere diagnostiek en nieuwe behan
delmogelijkheden is dan ook belangrijker 
dan ooit. Binnen het Utrecht Translational 
One Medicine Innovation Centre (UTOMIC) 
gaan onderzoekers en clinici uit de veteri
naire en humane geneeskunde samen op 
zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld voor 
artrose en rugpijn.

Veel chronische ziekten komen zowel bij 
mensen als dieren voor. Onderzoek naar 
deze ziekten staat bekend als One Medicine. 
One Medicineonderzoek leidt tot betere 
diagnostiek en behandeling voor mensen 
en dieren. UTOMIC is een open academi
sche werkplaats waar onderzoekers en 

 clinici uit de veterinaire en humane 
geneeskunde nauw kunnen samenwerken 
aan projecten. Inga Wolframm heeft de 
 dagelijkse leiding over UTOMIC: “In 
UTOMIC geven we dierenartsonderzoe
kers van de faculteit Diergeneeskunde 
en medisch specialistonderzoekers van 
verschillende universitair medische 
centra, zoals het UMC Utrecht, de 
 mogelijkheid om unieke samenwerkings
verbanden aan te gaan. Daarbij kunnen zij 
gebruik maken van de stateoftheart 
diagnostische en behandelfaciliteiten die 
wij samen met maatschappelijke partners 
en marktpartijen beschikbaar stellen in 
het Universitair Dierenziekenhuis.”

Minder proefdieren
Helaas is biomedisch onderzoek naar 
geneesmiddelen en behandelmethoden 
voor nietoverdraagbare ziekten op dit 
moment nog steeds sterk afhankelijk van 
dierproeven. Wereldwijd gaat het om 

J
tekst Charro van Tilborg
beeld Lisanne van der Voort

115 miljoen proefdieren per jaar. Met de oprichting van 
UTOMIC wil de faculteit Diergeneeskunde het One 
 Medicineonderzoek versnellen, veterinaire en menselijke 
patiënten helpen en tegelijkertijd de behoefte aan labora
toriumdieren verminderen. 

Versnellen van One Medicine-onderzoek 
“Binnen UTOMIC willen we ons One Medicineonderzoek 
de komende jaren verder verbinden met gezondheidszorg 
voor mens en dier”, vertelt themaleider One Medicine
onderzoek Bart Spee. “De nauwe overeenkomsten tussen 
mensen en gezelschapsdieren bij spontaan ontstane 
 aandoeningen kunnen een cruciale schakel vormen in 
translationeel onderzoek. De behandeling van patiënt
dieren kan een wetenschappelijk betrouwbare overgang 
vormen van preklinisch onderzoek naar klinische 
 toepassing, zonder dat we daarbij hoeven te vertrouwen 
op laboratoriumdieren, zoals ratten en muizen.” Het in 
nauwe samenwerking met collega's uit de humane genees
kunde behandelen van gezelschapsdieren die lijden aan 
chronische ziekten, heeft bovendien nog een aantal andere 
voordelen ten opzichte van de inzet van proefdieren. 
 Sommige ziekten of aandoeningen komen bij diergenees
kundige patiënten veel vaker voor dan bij mensen. Van 
veterinaire patiënten kunnen onderzoekers daardoor 
breder en sneller gegevens verzamelen dan van humane 
patiënten. Daarnaast is euthanasie op dit moment vaak de 
enige optie voor gezelschapsdieren die lijden aan een 
ongeneeslijke ziekte. Het toedienen van een experimentele 
behandeling aan deze veterinaire patiënten — op voor
waarde dat een dergelijke behandeling in de preklinische 
fase veilig is bevonden — kan een belangrijke stap zijn in 
de richting van de toepassing van onderzoek in de medi
sche praktijk. Zo kan One Medicineonderzoek de innova
tie in de humane en veterinaire geneeskunde op diverse 
manieren versnellen. 

Kijk voor meer informatie op utomic.nl

Bart Spee, universitair 
hoofddocenten thema-
leider One Medicine-
onderzoek: “Ik kies voor  
de kat. Die is ijdel en lui, 
slaapt 80 procent van de 
dag, kan aan de andere 
kant genadeloos toeslaan 
met zijn jagersinstinct en 
is overwegend atletisch. 
Deze eigenschappen 
maken mij soms jaloers!”

Inga Wolframm, hoofd 
partnerschappen en 
 fondsenwerving faculteit 
Diergeneeskunde: “Van 
jongs af aan ben ik ver-
knocht aan paarden. 
Tegen paarden kun je 
namelijk niet liegen, 
ze houden je altijd een 
spiegel voor. Dat is niet 
altijd even leuk, maar 
zorgt dat je heel goed naar 
jezelf moet blijven kijken.”

UTOMIC, voor dier 
en mens

Mogelijk maken

Help ook mee!
Je kunt zelf ook bijdragen aan beter onderzoek naar 
dezelfde chronische ziekten bij mensen en 
dieren. UTOMIC is een van de geefdoelen 
van de jaarlijkse Doorgeven- campagne 
van het Utrechts  Universiteitsfonds.  
Kijk op uu.nl/ doorgeven of doneer direct:

Waarom geven 
aan UTOMIC?
“Ik heb in Utrecht Geneeskunde gestudeerd. 
Dat was een hele mooie tijd, waar ik erg dank-
baar voor ben. Samen met mijn man Peter 
vind ik het leuk om iets terug te kunnen 
doen.” Aan het woord is Joanna Schopman, 
trouwe donateur van het Utrechts Universi-
teitsfonds. 

Ze vertelt: “Vanaf het begin van mijn studie 
heb ik het vreemd gevonden dat velen zich 
zo beperken tot hun eigen studierichting. 
Je kunt zó veel leren van even over het eigen 
tuinhekje heen kijken, van met elkaar praten. 
Het UTOMIC-project faciliteert dit. Ik denk 
dat het hele vruchtbare samenwerkingen 
kan opleveren en volg het project en de 
onderzoeken die er plaatsvinden met veel 
aandacht.”

“We geven ook aan grote landelijke goede 
doelen, maar toch is dan vaak minder 
 concreet wat er met het geld gebeurt. 
We zoeken naar kleinere projecten waar 
je zelf echt achter kunt staan. Waar je wat 
meer betrokken bent bij het resultaat of 
de weg daarnaartoe. Bijna alle projecten 
van het Utrechts Universiteitsfonds hebben 
dat in zich.”

Kijk voor meer informatie over bijdragen 
aan wetenschap op uu.nl/doneren
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Apen en 
kinderen 
vertonen 

vergelijkbaar 
gedrag

Een bioloog die onderzoek doet naar 
apen en een pedagoog die onderzoek 
doet naar kleuters en brugklassers … 
en die dan dus samenwerken. 
Dat leidt misschien bij sommigen tot 
gefronste wenkbrauwen: kinderen 
en apen zijn toch niet hetzelfde? 
Hoogleraar biologie Liesbeth Sterck 
en universitair docent orthopeda-
gogiek Marjolijn Vermande leggen 
hun samenwerking uit.
tekst Armand Heijnen 
beeld Bas van Hattum

ensen leven in groe
pen, maar binnen  
zo’n groep kan de 
status verschillen. 
Vermande, van huis 
uit ontwikkelings

psycholoog: “Het ene kind staat in een 
schoolklas hoger in aanzien dan het andere 
kind. Wij kijken naar populariteit van kin
deren en in hoeverre ze de in staat zijn om, 
wat wij ‘resources’ noemen, in de groep te 
bemachtigen, zoals het favoriete speel
goed, de leukste of stoerste vriendjes, de 
meeste aandacht. De vraag is dan: hoe 
bereikt een kind zo’n status? Dat kan door 
het vertonen van bepaald gedrag: agressief 
gedrag bijvoorbeeld, maar ook door aardig 
of vriendschappelijk te zijn. En een derde 
manier is anderen inspireren om jouw 
voorbeeld te volgen.”

“Apen zijn sociale dieren”, vervolgt Sterck. 
“In apenkolonies vertonen zij soortgelijk 
gedrag als kinderen. Ook zij maken gebruik 
van die door Marjolijn genoemde typen 

gedragingen om in de groep een bepaalde 
status te verwerven; in hun geval gaat het 
dan om agressie, seks of vlooien. Die over
eenkomst in gedrag bracht ons op het idee 
om te gaan samenwerken en subsidie aan 
te vragen voor ons gezamenlijke onder
zoek. Mensen zijn ook apen. Heel veel van 
de sociale principes die je bij apen ziet, vind 
je ook bij mensen terug. Dat is de basis 
geweest van onze samenwerking. Hoe 
komen schoolkinderen en apen aan status 
in de groep?”

De twee onderzoekers doen hun onderzoek 
via observaties, gedragsexperimenten en 
— wat de kinderen betreft — vragenlijsten 
en ‘peeroordelen’. “Agressief of juist 
aardig gedrag is bij primaten zoals 
 chimpansees of makaken goed waar te 
nemen”, vertelt Sterck, die voor haar 
onderzoek de beschikking heeft over een 
kolonie makaken in het Biomedical 
 Primate Research Centre in Rijswijk. “We 
zien dat er leiders en vriendschappen zijn 
in zo’n kolonie, maar hoe dat precies werkt, 
hoe die apen die dominante positie en 
vriendschappen combineren om hun zin 
te krijgen, dat is waar we naar op zoek zijn. 
Dat is feitelijk hetzelfde als waar Marjolijn 
bij kinderen naar op zoek is.”

Vermande vervolgt: “Status is, zo sugge
reert ons onderzoek, het beste te verwer
ven als je agressief gedrag — getting ahead 
— flexibel weet in te zetten samen met 
sociaal geaccepteerd gedrag — getting 
along and inspiring others —, afhankelijk 
van de situatie.” Bij dieren wordt het nu 
steeds duidelijker dat naast agressief 
gedrag — maken ze ruzie in de groep — 
ook aardig gedrag — hebben ze wel 
 vriendjes in de groep? —, status geeft,  

M

Dubbelinterview

Marjolijn Vermande 
(faculteit Sociale Weten-
schappen): “Mijn kinderen 
hadden ooit een hamster. 
Die is niet erg oud gewor-
den. Toen hij ziek was 
hebben we hem zelfs nog 
laten opereren bij de facul-
teit Diergeneeskunde, 
waardoor hij waarschijnlijk 
de duurste hamster ‘ever’ 
is geworden. Zelf heb ik 
wat met egeltjes. We 
hebben meerdere egels 
in onze tuin, die ’s avonds 
beginnen rond te scharre-
len. Onder het motto ‘Help 
de egel de winter door’ 
hebben we een  egelhotel 
geplaatst.”
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halen. Maar misschien moet je dat juist niet doen. 
 Misschien is het beter de kinderen te helpen hoe ze kunnen 
deescaleren en ze te leren dat je je zin óók kunt krijgen 
op een aardige manier. Bijvoorbeeld — dat zijn Marjolijn 
en ik nu aan het onderzoeken — door in een spel samen 
te werken.”

Blijft de vraag: kun je een kind wel vergelijken met een aap? 
Is dat ethisch gesproken wel in de haak? Er zullen mensen 
zijn die er moeite mee hebben om op deze wijze afbreuk te 
doen aan de uniciteit of zelfs superioriteit van de mens? 
Sterck is het daar absoluut niet mee eens: “De mens is een 
soort dier dat kan nadenken. Maar wij denken niet bij alles 
wat we doen na, veel doen we ook, net als dieren, vanuit 
intuïtie. Dus we moeten onszelf als mens niet overschat
ten. Zo bijzonder zijn we niet.” 

Universiteits
museum 
 vernieuwt
Het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) 
vernieuwt om hét onderzoeksmuseum van 
Nederland te worden: een familiemuseum 
waar je actief kennis maakt met weten-
schappelijk onderzoek van de Universiteit 
Utrecht in heden en verleden. Er is veel te 
zien en te doen in het nieuwe UMU. Van 
opgezette dieren tot een hartlong-machine 
en van fossielen tot de Van Leeuwenhoek-
microscoop. In alle vijf de nieuwe zalen is 
actuele wetenschap te ontdekken. Er komt 
ook een nieuwe zaal over mens en dier, waar 
bezoekers Liesbeth Sterck en Marjolein 
Vermande tegenkomen. Bezoekers kunnen 
daar — net als Sterck en Vermande — het 
gedrag van mensen en dieren onderzoeken. 
In de interactieve opstelling ‘Gedrag gespot’ 
gaan bezoekers als gedragsonderzoekers 
aan de slag. Hoe krijgen apen en mensen hun 
zin? Bij het bekijken van filmmateriaal moeten 
ze pro-sociaal (aardig) en asociaal en 
agressief (onaardig) gedrag herkennen. Aan 
de onderzoekstafel gaan ze een stap verder 
en vullen ze een zogenaamd ethogram in met 
alle gedragingen die ze waarnemen. 

Het vernieuwde UMU is vanaf 2023 
te bezoeken. Het Utrechts Universiteitsfonds 
draagt bij aan de vernieuwing van het 
museum en ondersteunt bij het aanvragen 
van subsidies bij andere vermogensfondsen.

Op de hoogte blijven? Kijk op umu.nl

vult Sterck aan. “Maar dat ‘doe mij  
na’gedrag is bij apen moeilijk te meten”, 
 vertelt Sterck.

Wat levert dat op? Sterck: “In mijn geval 
is dit soort kennis van groot belang voor 
bijvoorbeeld dierenwelzijn. Hebben die 
makaken wel een maatje in de groep? We 
weten inmiddels uit diverse onderzoeken 
hoe ontzettend belangrijk relaties zijn voor 
het welzijn van zowel mensen als apen. 
Voor een goed welzijn bij mensen is het 
 bijvoorbeeld noodzakelijk dat ze eerlijk 
kunnen delen. Maar hoe zit dat bij apen? 
Als je ze zelf laat kiezen gunnen ze anderen 
ook iets, maar dan met name diegenen met 
wie ze een goede relatie hebben, zoals 
familie. Dit geeft aan hoe belangrijk rela
ties zijn bij groepsdieren.” 

Vermande: “Ander voorbeeld. Pesten is 
natuurlijk geen aardig gedrag. Maar we 
hebben ontdekt dat kinderen die pesten 
ook aardig en vriendschappelijk gedrag 
gebruiken om hun zin te krijgen. Bovendien 

hebben daders zelf nauwelijks last van hun 
pestgedrag. Ze liggen weliswaar niet zo 
goed in de groep, maar ze voelen zich wel 
sociaal geaccepteerd en ze houden er geen 
angstgevoelens of depressieve klachten 
aan over, zoals slachtoffers. Het levert hen 
daarentegen wel veel op in termen van 
status. Net als biologen zeggen wij dan: 
het heeft voordelen en geen nadeel, dus 
waarom zou je er mee stoppen? Ook de 
sociale atmosfeer in een groep is belang
rijk. Als de pester dominant is in een groep, 
dan is de kans groot dat pesten daar meer 
geaccepteerd wordt. Dat soort inzichten 
geeft ingangen voor interventies tegen 
pestgedrag.”

Sterck vervolgt: “Ook deescaleren is een 
mooi voorbeeld. Apen verzoenen na een 
conflict, maar kinderen met gedragspro
blemen zijn daar niet zo goed in. Die komen 
in een wellesnietes modus terecht; ‘hij is 
begonnen, nee zij is begonnen’. Wat veel 
opvoeders — ouders of docenten — doen 
bij een dergelijk conflict, is ze uit elkaar 

“We weten uit 
diverse 

onderzoeken hoe 
belangrijk 

relaties zijn voor 
het welzijn van 
zowel mensen 

als apen”

“Als we denken 
als mens 

superieur te zijn, 
overschatten 

we onszelf.  
Zo bijzonder is 
de mens niet”

Dubbelinterview



Utrechts alumnus 
 Liesbeth Sterck (Bèta-
faculteit): “Ik heb twee 
goudvissen, waarvan er 
eentje al 18 jaar oud is. 
Die heeft inmiddels al 
twee vriendjes versleten 
en is nu bezig aan een 
derde maatje. Je moet er 
altijd eentje bij zetten; een 
goudvis alléén wordt heel 
ongelukkig, het zijn echte 
groepsdieren. Ik denk dat 
bij veel mensen de goud-
vissen niet zo oud worden 
omdat ze hun kom of 
aquarium te vaak of te 
grondig schoonmaken. 
Dat verstoort het ecosys-
teem in zo’n kom, zeker als 
ze er ook nog een of ander 
schoonmaakmiddel bij 
gebruiken.”
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Zelfde 
studie ...

... andere
carrière

Annika van 
Rosmalen (37)
Studie: Biologie 
Werk: business developer pharma en digital health 
bij TNO

k ging Biologie studeren omdat 
mijn interesse lag bij het ontstaan 
van ziektes en eventuele oplos
singen ervoor. Ik zag mezelf uitein
delijk medicijnen tegen kanker 
ontwikkelen. Maar tijdens mijn 
master bleek ik niet heel happy te 

worden van in het lab staan. Juist innovaties 
en producten die uit onderzoek voort
kwamen spraken mij aan en daarom heb ik 
toen de minor Fundamentals of Business 
and Economics, speciaal voor bètastuden
ten, gedaan. Ik heb in eerdere banen veel 
gewerkt met kleine biotechbedrijven. 
Het leuke van mijn huidige baan als business 
developer pharma en digital health bij TNO, 
is dat ik werk aan innovaties op het grens
vlak van biologie en data die de toekomst 
van medicijnontwikkeling bepalen. Hoe kan 
ons onderzoek pharmabedrijven helpen om 
patiëntendata te gebruiken om betere 
 medicijnen te ontwikkelen? De directe input 
van patiënten hierbij is voor ons cruciaal. 
Ik zou zelf niet meer een medicijn willen 
 ontwikkelen, maar vind het supergaaf dat ik 
nu vanuit mijn eigen rol een steentje bijdraag 
aan het complexe geheel dat medicijn
ontwikkeling is. 

I

Arjen de Groot 
(37)
Studie: Biologie 
Werk: onderzoeker ecologische genetica bij Wageningen 
Environmental Research

k begon aan Biologie met het idee 
“iets met dieren doen”, bijvoor
beeld apengedrag onderzoeken. 
Maar het vak ecologie sprak mijn 
interesse in natuurbehoud aan. 
Het was wel helder dat ik onder

zoeker wilde worden: het veld in, data ver
zamelen en uitpluizen. Daar heb ik echt lol 
in. Mijn masterstages in Utrecht bevielen 
zo goed, dat ik bleef voor PhD-onderzoek. 
Ik bekeek de verspreiding van varens in het 
veld, maar om te bepalen waar ze vandaan 
kwamen, leerde ik DNAtechnieken bij 
 collega’s in Londen en Helsinki. Het plezier 
in onderzoek is altijd gebleven, maar ik zocht 
naar meer praktische relevantie. Ik stuur 
nu een ecologisch DNA-laboratorium in 
Wageningen aan, waar we concrete vragen 
oplossen van beleidsmakers en natuur
beheerders. Wij zorgen ervoor dat zij de 
resultaten kunnen begrijpen en gebruiken, 
dat is belangrijk. Momenteel werk ik weer 
samen met de Universiteit Utrecht in een 
project over de Romeinse Limes, met DNA 
uit opgravingen speuren we naar voedsel
restanten en ziekten uit die tijd. De enige 
andere studie waar ik over twijfelde, was 
Geschiedenis. Nu komt alles dus een beetje 
samen.

I

tekst Tessa
 beeld Ivar Pel
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2014
Chief Human Resource 
Officer (CHRO) KPN

2016
Member Managing 
Board Rabobank

2017
CHRO of the Year

2019
Lid van de Raad van 
Commissarissen KLM

2021
Topvrouw van het 
Jaar 2021

tekst  
Hanneke Olivier

beeld  
Bas van Hattum

De loopbaan van ... Janine Vos

“Mam, dat ben jij”, fluistert de dochter van 
Janine Vos terwijl ze een hand op haar 
moeders been legt. Dan pas realiseert Vos zich 
dat zij degene is die Jet Bussemaker beschrijft. 
Ze is verkozen tot Topvrouw van het jaar 2021. 

eel onwerkelijk”, herinnert de Chief 
Human Resources Officer en Groeps
directielid van de Rabobank zich. “Het 
was een fantastische avond. De corona
omstandigheden lieten het toe om weer 
een bijeenkomst te houden en de energie 

was magisch. Waar de generatie vrouwen vóór mij moest 
vechten voor een paar schaarse plekken, heeft mijn genera
tie als eerste de ruimte om elkaar te helpen en te zorgen dat 
er naast een old boys — ook een new girls network komt.”

Impact
Hoe wordt een meisje uit Overijssel lid van de Managing 
Board van één van de grootste banken van Nederland en 
Topvrouw van het jaar? Er is niet één verklaring. Maar dat 
haar vader een rol speelde, staat voor Vos vast. “Mijn ouders 
hebben niet de gelegenheid gehad om te studeren. En omdat 
mijn vader zag welke kansen studeren biedt, heeft hij mij 

altijd gestimuleerd om zoveel mogelijk 
te leren en hoge cijfers te halen. Dat ik al 
vroeg wist dat ik impact wilde maken, 
zal daarmee te maken hebben.”

Wat voor impact weet ze destijds nog niet, 
maar ze wil graag politicologie of geschie
denis studeren. Mede door de werkloos
heidscijfers, zien haar ouders haar liever 
kiezen voor economie of rechten. Het wordt 
dat laatste en ze vertrekt naar Utrecht. 
“Achteraf zie ik pas hoeveel ik geleerd heb 
tijdens mijn studie. De manier waarop je 
je voorbereidt, hoe je met stress omgaat, 
hoe je jezelf tegenkomt als het een keer niet 
lukt. Via de juridische studentenvereniging 
leerde ik ook dat bedrijven breder kijken 
dan alleen naar goede cijfers. Ze willen 
weten wat je extra hebt gedaan, hoe je een 
netwerk hebt opgebouwd en hoe je je hebt 
ontwikkeld als mens. Ik ben letterlijk vol
wassen geworden in Utrecht.”

Efficiënte dag
Tijdens een recruitmentdag in 1996 heeft 
Vos gesprekken met verschillende bedrij
ven. “Eén was met ABN AMRO. Daar heb 
ik toen een inhouse dag bijgewoond. Een 
ander gesprek was met KPN. Die recruiter 
was zó goed dat ik dacht: daar wil ik 
werken!, en dat ben ik uiteindelijk ook gaan 
doen. En het derde gesprek was met een 
hele leuke guestrecruiter van ING. 
Hij heeft mij niet binnengehaald voor 
het bedrijf, maar ik ben wel met hem 
getrouwd.” Schaterlachend: “Een baan 
én een man, wat een efficiënte dag, hè?” 
De beste keuzes uit haar loopbaan maakte 
Vos wanneer haar hart en hoofd in even
wicht waren. Bijna altijd koos ze op intuïtie 
voor wie ze wilde werken. “Steeds mensen 
bij wie ik mezelf kon zijn. Leiders die 

Janine Vos (1972) 
rondt in 1996 haar studie 
Nederlands recht en 
arbeidsrecht aan de Uni-
versiteit Utrecht af. 
Daarna volgen verschil-
lende andere opleidingen, 
onder meer aan de univer-
siteiten van Nijmegen, 
Stanford en Michigan. In 
1997 start ze als manage-
menttrainee bij KPN, waar 
ze tot 2016 diverse func-
ties bekleedt; van Area 
manager tot Chief Human 
Resource Officer (CHRO). 
In 2016 stapt Vos over 
naar de Rabobank. Daar is 
ze naast CHRO, lid van de 
Managing Board. Vos ver-
vulde en vervult daarnaast 
verschillende toezicht- en 
adviesfuncties, waaron-
der voor SER Topvrouwen 
en KLM. 

“H

1996
Selectiedag Juridische 
Studentenvereniging 
JSVU

1997
Start als manage-
ment-trainee bij KPN

on bewust iets naar boven haalden 
 waardoor ik groeide. Mensen die me 
 stimuleerden om grotere dromen en 
doelen te hebben. 

Wanneer ik vertrouwen krijg en me veilig 
voel, kan ik vliegen. Dat geldt denk ik voor 
iedereen. En als mensen zich gezien en 
gewaardeerd voelen, profiteert niet alleen 
het individu, maar ook het collectief. Daar 
ligt mijn drive: gelukkiger organisaties 
door gelukkiger mensen. Hoe kunnen we 
elkaars kracht naar boven halen? In onze 

laatste engagement scan geeft 86 procent 
van de mensen aan zichzelf te kunnen zijn. 
Daar ben ik trots op. Tegelijkertijd is er dus 
veertien procent voor wie dat niet geldt. 
Ik baal van dingen die niet lukken en moet 
mezelf dwingen ook stil te staan bij wat wél 
lukt.” Vos houdt een notitieblok omhoog. 
“Elke dag schrijf ik op: dit moet beter, dat 
moet beter. Dat zie ik bij veel vrouwelijk 
talent, dat ze benoemen wat nog niet goed 
genoeg is. Zelfreflectie is ook ontzettend 
belangrijk, maar benoem ook waar je trots 
op bent. En droom groot!” 

“Benoem ook 
waar je trots 

op bent”

Hart en 
hoofd in 
evenwicht
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Mens en dier

Zij onderzoekt de relatie tussen gezondheid en 
leefomgeving, hij ethische vraagstukken rond mens-dier-
relaties. Wetenschappers Lidwien Smit (45) en Franck 

Meijboom (46) spreken elkaar over de massale 
nertsenruiming, legbatterijen en een verplichte cursus 

bij aanschaf van een huisdier.

tekst Rosan Reusken beeld Ed van Rijswijk

Gezond en 
 duurzaam 

samen leven

“Mens, dier en 
leefomgeving 

zijn 
onlosmakelijk 

met elkaar 
verbonden”
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Mens en dier

eijboom: “Het is de 
bedoeling dat wij elkaar 
interviewen hè?”
Smit: “Klopt, ik heb dat 
nog nooit gedaan, maar 

het zal vast goedkomen.”

M: “Lidwien, jij doet onderzoek naar 
One Health. Wat houdt dat in?”
S: “One Health is een manier om naar 
gezondheid te kijken waarbij mens, dier 
en leefomgeving onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De afgelopen jaren onder
zocht ik bijvoorbeeld de gezondheid van 
mensen die rond veehouderijen wonen.”
M: “Een boeiend onderwerp.”
S: “Soms schuren de belangen van mens, 
dier en milieu. Het verbod op legbatterijen 
[in 2012, red.] gaf kippen meer ruimte om 
te bewegen en hun natuurlijke gedrag te 
vertonen, maar de uitstoot van fijnstof nam 
enorm toe. Niet goed voor het milieu en de 
volksgezondheid.”
M: “Zo zijn er meer voorbeelden. Varkens
houders hingen luchtwassers in hun stal
len om de lucht te zuiveren en de uitstoot 
van ammoniak te verminderen. Vervolgens 
bleek dat bij brand luchtwassers het vuur 
enorm oplaaiden. Het ging vreselijk mis. 
Dat maakt de noodzaak van de integratie 
van gezondheid van mens, dier en milieu 
pijnlijk duidelijk. Wat is er volgens jou 
nodig voor duurzame veehouderij?” 
S: “De meeste mensen zijn het erover eens 
dat het onmogelijk is om met de huidige 

dieraantallen en omstandigheden het 
duurzaamheidsvraagstuk op te lossen. 
Maar ik wil geen botte uitspraken doen 
over vermindering van dieraantallen, 
waarmee ik de nuance mis. Of we nu één 
of vijftien miljoen varkens hebben in 
Nederland, het is mijn taak om te kijken 
wat dat betekent voor de volksgezondheid. 
Bovendien is vermindering van de vee
stapel geen makkelijke oplossing voor het 
probleem. Het gaat erom hoe we de overige 
veehouderij inrichten. Willen we biolo
gische landbouw met veel ruimte voor 
de dieren, of dierenflats waarbij we alle 
landbouw in één gebied concentreren? 
Hoe waarborgen we milieu en volks
gezondheid?”
M: “Als we minder vee gaan houden, 
volgt ook de vraag wat we doen met de wei
landen, boerderijen en stallen. Maken we 
er natuur van? Bouwen we het gebied vol 
met woningen? Er ontstaat een vraag over 
de indeling van landelijk gebied.”
S: “Franck, jouw onderzoek richt zich op 
ethische vragen over de relatie tussen 
mens en dier. In het coalitieakkoord staat 
dat we streven naar een dierwaardige 
 veehouderij, die in balans is met 
 volksgezondheid. De aandacht voor 
 dierenwelzijn groeit, toch wordt volks
gezondheid vaak als belangrijkste eind
punt gezien. Wat vind jij daarvan?”
M: Grinnikend: “We zien dieren vaak nog 
als een gezondheidsrisico op vier pootjes. 
Of twee, bij vogels en kippen.” Dan, serieu

M
zer: “Ik ben blij dat dierwaardige veehou
derij überhaupt in het coalitieakkoord 
staat, het was lang een blinde vlek. Maar 
we hebben goede argumenten om, als het 
echt spannend wordt, volksgezondheid 
zwaarder te wegen.”
S: “De keuze voor wel of niet ruimen van 
nertsen vanwege COVID was zo’n situatie. 
Een ingrijpende beslissing voor de 
dieren en nertsenhouders. Ik was daarbij 
betrokken vanwege mijn expertise over 
infectieziekten bij veehouderijen. De 
 risico’s voor de volksgezondheid wogen 
zwaar, en  dierenwelzijn speelde een 
ondergeschikte rol.”
M: “Het speelt natuurlijk mee dat daarvóór 
al in de Tweede Kamer was besloten om 
de nertsenhouderij te stoppen in 2024.”
S: “Wat uiteindelijk de doorslag heeft 
gegeven tot ruiming, was het risico op 
nieuwe mutaties. Er is geen risico geno
men, maar een delta of omikronvariant 
had héél goed in Nederland kunnen 
 ontstaan. Zeker doordat mensen, nertsen, 
honden en katten dicht bij elkaar leven op 
nertsenbedrijven.”
M: “In Nederland hebben we de luxe dat 
we dit oppikken en monitoren.”
S: “Ja, dat is de winst van het One Health
denken. Wat is er volgens jou nodig voor 

duurzame en dierwaardige veehouderij?”
M: “We moeten ons afvragen of we vlees, 
zuivel en eieren belangrijk genoeg vinden 
om dieren te houden en te slachten. 
Het antwoord op die vraag moeten we 
boven tafel krijgen. Daarnaast is de discus
sie over de ideale veehouderij belangrijk. 
We hebben een stip op de horizon nodig. 
Vervolgens kunnen we met realiteitszin 
kijken naar kleine stappen om dat einddoel 
te bereiken.”
S: “Denk jij dat er op een gegeven moment 
overeenstemming komt over zo’n ideaal?”
Even is het stil, Meijboom denkt na over 
zijn antwoord. Dan, licht aarzelend:  
“Ja, de hoofdstroming schuift op. Dat zien 
we bij het ‘End the Cage Age’ project. Een 
initiatief van burgers en ngo's om kooien 
uit de veehouderij te bannen. Het Europees 
Parlement heeft dat overgenomen en er 
komt nu nieuwe welzijnswetgeving binnen 

Europa. Twintig jaar geleden was dat 
ondenkbaar. Toen was slechts een handje
vol dierenwelzijnsorganisaties bezig met 
dit onderwerp.”
S: “Die verschuiving zien we ook bij het 
verbod op legbatterijen en de vermindering 
van antibioticagebruik. Niemand wil terug, 
ook boeren niet. Er is een wereld gewonnen. 
Wel lopen we tegen ethische dilemma’s  

“Vinden we vlees, 
zuivel en eieren 

belangrijk genoeg 
om dieren te 
houden en te 

slachten?”

“We zien dieren  
vaak als een 

gezondheidsrisico 
op vier pootjes”
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Hoofdartikel Mens en dier

aan. Vanuit volksgezondheidsover
wegingen gebruiken we zo weinig mogelijk 
antibiotica in de veehouderij, waardoor 
sommige zieke dieren geen  optimale 
behandeling meer krijgen. Hoe kijk jij daar 
tegenaan?”
M: “Dat zijn ingewikkelde afwegingen. 
Dieren hebben intrinsieke waarde, maar 
we zien ze ook nog als dingen. Een labrador 
kun je bezitten als eigendom, en verkopen 
als je er klaar mee bent. Dat is bij mensen 
totaal anders; je kunt je kind niet op eBay 
zetten, dat is bij wet verboden. Steeds vaker 
vragen we ons af of het dier een stevigere 
positie moet krijgen. Mensen zien het dier 
meer als partner.”
S: “Ik ben benieuwd naar jouw ideale beeld 
van de omgang met dieren. Mogen we 
dieren houden in een ideale wereld?”
M: “Dat is een lastige vraag. Het kan 
 acceptabel zijn om een huisdier te hebben, 
een paard te rijden, of een dier te slachten. 
Wel maken we vaak een onterechte 
inschatting over wat goed is voor dieren. 
We denken te veel vanuit onze eigen, men
selijke belangen. In de rashondenfokkerij 
zijn nog steeds — ondanks meer dan dertig 
jaar discussie — foklijnen met ongezonde 
dieren. In de veehouderij couperen we 
staarten van varkens, omdat ze aan elkaars 
staarten bijten. Dat doen ze door verveling, 
onvoldoende stimulatie, en frustratie. 
Wat mij betreft moeten we dáár wat mee; 
meer denken vanuit het dier en problemen 
als verveling en frustratie voorkomen. 
Dat is voor mij de ideale wereld.”
S: “Dieren houden kan dus prima, als we 
meer vanuit dieren redeneren in plaats 
van wat wij als mens prettig vinden?”

M: “Precies. In Nederland moet je vaak iets 
kunnen of snappen voordat je iets mag. 
Zo moet je éérst een rijbewijs halen, voor
dat je mag autorijden. Maar als je een 
 huisdier wilt, kan dat zomaar. We hebben 
in Nederland zo’n dertig miljoen huis
dieren, maar lang niet ieder baasje weet 
hoe je met huisdieren moet omgaan. Een 
konijn vindt het bijvoorbeeld niet prettig 
om in z’n eentje te leven. Veel mensen 
hebben daar geen weet van en kopen één 
konijn. Misschien moet er een verplichte 
cursus komen voor mensen die een huis
dier willen aanschaffen.”

Waar voor het gesprek een uur gepland 
stond, zijn Smit en Meijboom al ruim 
anderhalf uur aan het praten. Hun lunch
pauze is begonnen. Meijboom concludeert 
hoe groot de overlap is tussen hun vak
gebieden. “We werken op dagelijkse basis 
niet samen, zitten allebei in ons eigen 
 kantoor en hebben onze eigen groep, maar 
samen een onderzoeksvoorstel schrijven, 
is helemaal niet zo’n gek idee.”
Smit knikt instemmend. “Daar moeten 
we misschien eens werk van maken.” 

“Niemand wil 
terug naar 

legbatterijen en 
grootschalig 
gebruik van 

antibiotica, ook 
boeren niet”

“In Nederland 
hebben we 

dertig miljoen 
huisdieren, 

maar lang niet 
ieder baasje 

weet hoe je met 
huisdieren moet 

omgaan”



Franck Meijbboom, 
 universitair hoofddocent 
Ethiek van mens-dier-
interacties. "Met een 
konijn en een aantal goud-
vissen is het bij mij als  
kind begonnen. Bij een 
verhuizing barstte de kom 
voor de goudvissen. Zij zijn 
toen snel bij familieleden 
met een vijver onder-
gebracht. Het konijn ging 
wel mee maar is inmiddels 
over leden. Ideeën voor 
een hond, konijn of zelfs 
schildpad zijn er bij mijn 
kinderen wel, maar voor-
lopig blijft het bij de 
 eekhoorns en vogels in 
onze tuin."

Lidwien Smit, hoogleraar 
One Health en Milieu 
 epidemiologie: "Hoewel ik 
katten onweerstaanbaar 
vind, heb ik na mijn cyper-
tje Kyra geen huisdieren 
meer gehad. Of er ooit nog 
een kat in huis komt weet 
ik niet, voorlopig hebben 
de tuinvogels gewonnen.”
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Mag dit nog over  
vijftig jaar?
In hoe we tegen relaties tussen mens, dier 
en leefomgeving aankijken, treden veel ver-
anderingen op. En die hebben vaak ook op 
juridisch vlak consequenties. Criminoloog 
dr. Daan van Uhm ziet dat zijn vakgebied, 
groene criminologie, sterk groeiende is. 
“In de afgelopen tien jaar zijn vooral jongere 
criminologen zich meer gaan richten op 
milieu criminaliteit. We kijken niet alleen naar 
schadelijkheden tegen de mens, maar bij-
voorbeeld ook naar schade aan diersoorten 
of gehele ecosystemen.” 

Op dit moment zijn er op dit gebied veel ver-
anderingen gaande. “Wat illegaal of schadelijk 
is, verandert onder invloed van normen en 
waarden. We staan als mensheid tegenover 

belangrijke uitdagingen op het gebied van 
mondiale vervuiling, ontbossing, klimaat-
verandering, maar ook het verdwijnen 
van beschermde diersoorten. In de jaren 
zeventig kon men apen en leeuwen gewoon 
bij warenhuizen aanschaffen, het was een 
trend. We kunnen ons nu niet meer voor-
stellen dat dat mocht, en toch is het nog 
maar vijftig jaar geleden.” 

Daan vervolgt: “Het vakgebied is heel span-
nend, ook omdat we nu misschien nog niet 
zo goed kunnen bedenken wat de vragen 
over twintig of vijftig jaar gaan zijn. Veel 
vormen van schade aan het milieu en dieren 
worden strafbaar; we zitten midden in een 
proces van criminalisering. Hoe blikken we 
dan terug op het nu? Zullen mensapen over 
vijftig jaar nog steeds in dierentuinen te 
vinden zijn of is dat dan verboden?”

Dit jaar hebben studenten voor het eerst 
bij Daan het vak Green Criminology kunnen 
volgen. “We zijn daarin vooruitstrevend in 
Utrecht, als pioniers in Europa. Ik merk dat 
het veel studenten aantrekt, en dat is goed 
want we kunnen in de toekomst wel wat 
extra groene criminologen gebruiken.”

Bekijk op sg.uu.nl/video/2021/03/hoe-we- illegale-
dierenhandel-stand- houden een lezing van Daan 
van Uhm over de illegale handel in beschermde 
diersoorten.

Daan van Uhm (Alge-
mene Sociale Weten-
schappen 2007, Criminolo-
gie 2009) is universitair 
docent Criminologie, 
gespecialiseerd in groene 
criminologie. Hij promo-
veerde in 2016 op een 
onderzoek naar illegale 
handel in beschermde 
diersoorten. Hij heeft 
onderzoek gedaan naar 
verschillende vormen van 
milieucriminaliteit, zoals 
illegale ontbossing, handel 
in dieren en illegale mijn-
bouw. In 2018 ontving 
hij een Veni-subsidie van 
NWO voor zijn onder-
zoeksproject: 'The Diversi-
fication of Organized 
Crime into the Illegal Trade 
in Natural Resources'

Hoofdartikel Mens en dier

Samenleven in ‘morethan
human communities’
Kunsthistorici, neurobiologen, milieu
filosofen, cultureel geografen, engineers, 
literatuurwetenschappers; ze hebben 
 allemaal hun eigen redenen en methoden 
om de relatie tussen mens en dier te 
 bestuderen. In het project ‘Imagining 
MorethanHuman Communities’ werken 
wetenschappers van heel verschillende 
disciplines en universiteiten samen om 
de interactie tussen de mens en zijn leef
omgeving op een gelijkwaardigere manier 
vorm te geven. Kári Driscoll, literatuur
wetenschapper in Utrecht, is initiatief
nemer van dit ‘Unusual Collaboration’
project.

‘Morethanhuman’ klinkt misschien 
futuristisch, maar dat is het zeker niet. 
Kári: “De mens leeft altijd al in een wereld 
die ‘morethanhuman’ is. We staan 

namelijk niet los van de natuur, maar zijn 
er een onderdeel van. Ook in de stad — kijk 
maar eens wat voor leven er daar om je 
heen is.” Alle wetenschappers in dit project 
proberen hun onderzoek minder antro
pocentrisch te maken, minder gericht op 
de mens. “Het is ons doel om samen te 
onderzoeken hoe een meer rechtvaardige 
gemeenschap van mensen en nietmensen 
eruit zou kunnen zien. Eén die niet 
 gebaseerd is op uitbuiting, maar op gelijk
waardigheid.”

Bekijk ook andere samenwerkingen tussen 
onderzoekers van Universiteit Utrecht, 
UMC Utrecht, TU Eindhoven en Wageningen 
University & Research op 
 unusualcollaborations.com/spark-projects 

Kári Driscoll is universi-
tair docent Vergelijkende 
literatuurwetenschap en 
onderzoekt de relatie 
tussen mens en dier in 
 literatuur en cultuur.  
Hij is geïnteresseerd in de 
poëtica van dierlijkheid 
(zoopoetics), de dierentuin 
als een ruimte van ont-
moeting en verbeelding, 
en het verbeelden van 
meer-dan-menselijke 
gemeenschappen in het 
tijdperk van het Antropo-
ceen. Hij is sinds 2021 
redacteur van het tijd-
schrift Humanimalia. Zijn 
‘companion animal’ is een 
beagle genaamd Vincent.

“We zitten 
midden in een 

proces van crimi
nalisering”

Nieuwe   
bachelor
De gezondheidszorg voor 
mensen en dieren veran-
dert snel. De uit dagingen 
die spelen gaan over de 
grenzen van soorten, 
 generaties en werelddelen 
heen. Denk bijvoorbeeld 
aan infectieziektes: die kun 
je niet vanuit één perspec-
tief oplossen. Daarom 
 starten de faculteiten 
 Bètawetenschappen (Far-
macie), Dier genees kunde 

en Geneeskunde per 1 sep-
tember 2022 gezamenlijk 
een nieuwe brede en inter-
disciplinaire bache lor -
opleiding: Zorg, gezondheid 
en samenleving.

Onze samenleving heeft 
behoefte aan ondernemende 
professionals met een brede 
blik op de zorg voor de 
gezondheid van mens en 
dier in relatie tot hun leef
omgeving. Aan mensen die 
samen met anderen werken 
aan oplossingen voor com
plexe gezondheidsvraag
stukken. Met deze nieuwe 

opleiding wil de Universiteit 
Utrecht inspelen op de 
maatschappelijke vraag naar 
anders opgeleide professio
nals, in de humane en vete
rinaire gezondheidszorg. 
De nieuwe opleiding met 
numerus fixus start op 
1 september 2022 met vijftig 
studenten. Voor die klein
schaligheid is bewust 
 gekozen, zodat studenten 
(inter)actief, interdiscipli
nair en samenwerkend 
kunnen leren. Inschrijven is 
nu niet meer mogelijk en kan 
weer voor het collegejaar 
2022–2023.

ZORG, GEZONDHEID EN SAMENLEVING

tekst Inge Mathijssen,  
Floor Peeters
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Nieuwe kennis ontwikkelt zich razendsnel. 
In je werk heb je ongetwijfeld kennis 
nodig die tijdens je studie niet aan bod 
is gekomen. Met het Onderwijs voor 
Professionals van de Universiteit Utrecht 
doe je actuele kennis en vaardigheden 
op om duurzaam inzetbaar te zijn op de 
arbeidsmarkt. Op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Of het nu 
gaat om een korte cursus of een volledige 
master, je kunt je hele leven blijven leren 
aan de Universiteit Utrecht.

tekst Ishaa van der Gouw
beeld Aad Goudappel

“ Er is altijd 
meer  
te leren”

Christophe Cazaban (52) 
Studie(s): Diergeneeskunde (algemene virologie, 
algemene immunologie en aviaire pathologie).
Functie: Wetenschappelijk Directeur Pluimvee 
bij Ceva Animal Health 
Cursus: Poultry Health Science uu.nl/en/ 
professionals/programmes/poultry-health-science

Epidemiology of 
Animal Infectious 
Diseases
START: 22 mei 2022
DUUR: Twee weken, met iedere week 
vijf werkdagen
KOSTEN: €1.385

Infectieziekten zijn een belangrijke oor-
zaak van ziektelast bij dieren, maar ook bij 
mensen. In deze cursus leer je technieken 
en theorie van veterinaire epidemiologie 
en dierlijke infectieziekten.

uu.nl/epidemiology-animal-
diseases

Proefdierkunde
START: 28 maart 2022 & 13 juni 2022
DUUR: 80 uur
KOSTEN: €2.150

Bij dierproeven staat het welzijn van 
proefdieren voorop. In deze door de 
 overheid erkende cursus leer je als onder-
zoeker waarom je de drie V's (vervanging, 
 vermindering, verfijning) centraal stelt als 
je dierproeven opzet of uitvoert.
 
uu.nl/proefdierkunde

Alumnus Christophe Cazaban heeft al 25 jaar ervaring in zijn 
 werkveld. Toch besloot hij deel te nemen aan de cursus Poultry 
Health  Science van de Universiteit Utrecht. “Volgens mij kun je op 
elke  leeftijd of elk punt in je professionele carrière verder leren.”

De natuur om ons heen verandert voortdurend en dieren passen 
zich constant aan. Daarom benadrukt Christophe dat het vooral 
in de wereld van biologie van cruciaal belang is om te blijven 
leren: “Diergeneeskunde is wereldwijd van belang. Het vak is 
continu in beweging. We blijven nieuwe aspecten ontdekken of 
herzien onze theorieën. Dat houdt mij enthousiast.”

Waarom de universiteit? 
“Vanwege de reputatie en de kwaliteit van het onderwijs, was 
het voor mij logisch om voor de Universiteit Utrecht te kiezen. 
De professoren hebben veel onderwijservaring en brengen hun 
boodschap goed over. Een academische cursus behandelt 
 onderzoeken vanuit verschillende oogpunten, dit helpt je om 
verschillende standpunten van vakgenoten te begrijpen. Via de 
Universiteit Utrecht kreeg ik na afloop ook een geaccrediteerd 
certificaat, dit was voor mij essentieel.”

Luisteren, horen en absorberen 
Inzichten en ervaringen delen is belangrijk in de biologie. 
Dit stond ook centraal in de cursus van de faculteit Diergenees
kunde. “Ons vakgebied is een wereldwijd netwerk. Voor de 
gezondheid van mens en dier is het belangrijk dat we onze 
 ervaringen op grote schaal delen en onszelf blijven bijscholen. 
Het maakt niet uit of je 40, 50 of 60 jaar oud bent, het is belangrijk 
om je hersenen actief te houden en bereid te zijn om te luisteren, 
te horen en nieuwe informatie op te nemen.”

Ook blijven 
ontwikkelen?
Kijk voor het volledige aanbod 
van Onderwijs voor Professio-
nals op uu.nl/professionals

Blijven ontwikkelen

28 Illuster — Mrt 2022 29Mrt 2022 — Illuster

http://uu.nl/en/professionals/programmes/poultry-health-science
http://uu.nl/en/professionals/programmes/poultry-health-science
http://uu.nl/epidemiology-animal-diseases
http://uu.nl/epidemiology-animal-diseases
http://uu.nl/proefdierkunde
http://uu.nl/professionals


Wetenschap

eurochirurg Bart van der Zwan loopt 
regelmatig met een bos rozen de labzaal 
binnen. In het begin keken de studenten 
raar op: dit is toch de cursus micro
chirurgie? Is het vandaag soms 
 Valentijnsdag? Maar het zijn juist de 

bloemblaadjes die onderwerp van studie zijn. Leren 
 hechten hoeft niet altijd op proefdieren, bedacht Van der 
Zwan, die hoogleraar vasculaire neurochirurgie is aan het 
UMC Utrecht. Kwetsbare weefsels en bloedvaten ruilde 
hij in voor bloemblaadjes en gekookte mihoen in zijn 
cursus microchirurgie, waarin toekomstige chirurgen 
oefenen met het leren hechten van weefsels, bloedvaten 
en huid op een microscopisch niveau.

Makkelijker en goedkoper
“Het is makkelijker, goedkoper en diervriendelijker 
dan werken met proefdieren”, zegt 
Van der Zwan. “Met proefdieren 
werken vereist veel geregel en werd 
steeds lastiger. Ik had in de literatuur 
al eens gezien dat het anders kon. 
Bloemblaadjes blijken ideaal om mee 
te werken: als je te hard drukt, zie je 
gelijk een afdruk. En mihoen trek je 
snel kapot, je moet er heel voorzichtig 
mee werken; dat is een mooie trai
ning.” De eenvoudige alternatieven 
maken de oefeningen een stuk laag
drempeliger. “En maak je een fout, dan 
pak je een nieuwe mihoensliert; dat zou je met een rat 
nooit doen”, zegt Van der Zwan. 

Geen ratten, maar avatars
“Jaarlijks worden er in Europa 10 miljoen proefdieren 
gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden, waarvan 
200.000 voor onderwijs en training, en dat is een 
 onderschatting. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt door 
dierenartsen in opleiding, studenten in de life sciences, 
promotiestudenten, technische ondersteuners en 
 onderzoekers, die oefenen met anatomie, onderzoeks
vaardigheden of operatietechnieken”, aldus Daniela 
 Salvatori, hoogleraar Anatomie en Fysiologie aan de 
 Universiteit Utrecht.

“Het kan ook anders”, zegt Salvatori. “Onze studenten zijn 
de alumni en professionals van morgen: dit is het moment 
om ze op te leiden voor een wereld waarin proefdieren niet 
de standaard zijn.” Daarom heeft zij samen met het UMC 
Utrecht en informatici van de Universiteit Utrecht de 
Avatar Zoo ontwikkeld — driedimensionale, holografische 
modellen waarmee studenten de anatomie van een dier 

kunnen bestuderen zonder het te ontleden. Met virtual
realitybrillen kunnen studenten de bloedvaten, het skelet 
of de organen van een hologram verkennen en hecht
technieken zo vaak oefenen als zij willen. Inmiddels zijn 
er al avatars van een rat, muis en vis, en wordt de Avatar 
Zoo nog uitgebreid met een hond, kat, koe en schaap.

En dat is niet de enige educatieinnovatie van Utrechtse 
bodem. Het Centre of Excellence for Plastination and 
 Virtual Reality, een initiatief van de Universiteit Utrecht 
en het UMC Utrecht, ontwikkelt naast virtuele modellen 
van dieren en mensen ook plastinaten. Door in een dood 
dier het water en vet te vervangen door polymeren, zoals 
rubber en epoxy, ontstaan levensechte modellen waarin 
de anatomie jarenlang te bestuderen is. Zachte plastinaten 
lenen zich ook voor het oefenen van klinische ingrepen 
bij dieren, zoals injecties en inwendige onderzoeken. 

Dat vermindert het gebruik van 
 proefdieren aanzienlijk.

Beter voor studenten 
Maar wat als studenten juist moeten 
leren werken met dieren? Zelfs daarin 
kunnen dieren in de eerste stappen uit 
het zicht blijven. Ook in de proefdier
kundecursus — de basis voor iedereen 
die met proefdieren gaat werken — 
hoeven proefdieren niet het lijdend 
voorwerp te zijn. “We oefenen het 
oppakken van dieren bijvoorbeeld met 

Ikeamuisjes en leren hechten op een binnenband van een 
fiets”, vertelt medisch bioloog Jan van der Valk, tot voor 
kort hoofd van het Utrechtse 3RsCentre, dat zich inzet 
voor de drie V’s: vervanging, vermindering en verfijning 
van dierproeven. “Dit is niet alleen beter voor dierenwel
zijn, het levert ook betere resultaten op bij studenten.”

En dat geldt ook voor onderzoek: werken met proefdieren 
leidt niet altijd tot de beste resultaten. “Proefdieren zijn 
niet de gouden standaard. Het wordt tijd dat wetenschap
pelijke tijdschriften dat ook gaan inzien, en niet langer 
vereisen of ondersteunen dat resultaten in proefdieren 
worden geverifieerd”, vervolgt Van der Valk. “Ik heb hoge 
verwachtingen van de volgende generatie studenten, die 
de huidige routine en het huidige gedachtegoed zal door
breken. We moeten bij medisch onderzoek niet uitgaan 
van een dier, maar van de mens.” 

Meer weten over proefdiervrije innovaties in  
onderwijs en onderzoek? Lees de longread op  
uu.nl/organisatie/verdieping/proefdiervrij-next-level

Ooit als student je eigen labrat ontleed? 
Of een kloppend hart uit een kikker gehaald? 
Het is voor de meeste wetenschappers geen 
verre herinnering. Tegelijkertijd lijkt het voor 
huidige studenten in de life sciences aan de 
Universiteit Utrecht een leven geleden. 
Met hologrammen kunnen zij nu elke laag van 
de anatomie van een rat verkennen, leren om 
onderzoeken te doen met een levensechte 
plastinaat van een hond, of microchirurgie 
oefenen op mihoen en bloemblaadjes. 
Deze innovaties bieden nieuwe manieren 
om over het leven te leren, zonder het 
gebruik van proefdieren. En niet alleen 
voor studenten.

tekst Maartje Kouwen, Marta Jiménez Cantabrana
foto Bas Niemans

Proefdiervrij 
onderwijs “Proefdieren 

zijn niet de 
gouden 

standaard”

Wetenschap

N
Plastinaat van een rat. 

De techniek van zachte 
plastinatie conserveert 

een overleden dier (gedo-
neerd via het dierdonor-

codicil, zie pagina 6) 
op zo’n manier dat het 

 preparaat soepel blijft.
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tekst Inge Oosterhoff
beeld Robin Alysha Clemens

Zorg voor  
mens en dier

Afgestudeerd! En nu ...

Naast haar werk als (neuro)psycholoog 
en psychodiagnostisch medewerker 
 vrijwilligt Sophie de Heus (26) bij de 
 Dierenbescherming. 

Hoe heb je voor jouw studie gekozen? 
Mijn grootvader kreeg vrij jong Parkinson. 
Daardoor kwam ik regelmatig in ver
zorgingshuizen voor mensen met neuro
psychologische aandoeningen. Ik vond dat 
heel interessant en wilde het graag beter 
begrijpen. Neuropsychologie was voor mij 
een logische keuze.

Heb je je tijdens je studie actief voorbereid 
op je carrière? Ik heb naast mijn studie 
altijd in het ziekenhuis gewerkt. Ik begon 
met bedden verschonen en werkte later 
op verschillende afdelingen. Ik werkte 
daarnaast ook als receptionist en manage
mentassistente in een revalidatiecentrum. 
Door die bijbaantjes wist ik hoe zieken
huizen en de medische wereld in elkaar 
steken, wat nu goed van pas komt.

Waarom ben je als vrijwilliger bij de 
 Dierenbescherming begonnen? In het zie
kenhuis kon ik drie dagen per week terecht, 
waardoor ik tijd over had. Ik wilde altijd al 
iets met dieren doen en kwam toevallig de 
functie van coördinator voor het Dieren
buddyproject tegen. Ik begeleid nu zo'n 
vijftig vrijwilligers, die mensen met een 
kleine sociale cirkel en budget helpen met 
de zorg voor hun huisdier. 

Is er overlap tussen je vrijwilligerswerk 
en baan in het ziekenhuis? De mensen die 
we via het Dierenbuddyproject helpen 
kampen regelmatig met chronische 
 ziekten of psychische problemen. In het 
ziekenhuis zeggen mensen vaak niet naar 
een verzorgingstehuis te willen omdat 
ze hun huisdier niet willen opgeven.  
Het welzijn van mensen en dieren is vaak 
nauw met elkaar verbonden.

Wat was de grootste uitdaging bij het vinden 
van een baan? Ik kreeg op mijn stageplek 
een baan aangeboden, maar moest dan wel 
binnen tien weken mijn scriptie schrijven 
en afstuderen. Dat was een fantastische 
kans, maar ook erg stressvol. Nu is het 
vinden van een vaste functie op niveau een 
uitdaging. Pas afgestudeerden zoals ik zijn 
vaak afhankelijk van tijdelijke posities 
op hboniveau.

En nu …
Het liefst zou ik over een paar jaar de 
 GZopleiding doen en later specialiseren 
als klinisch neuropsycholoog. Mijn ultieme 
droom is om eindverantwoordelijke of 
afdelingshoofd op een ziekenhuisafdeling 
te zijn. 

Sophie de Heus (26) 
werkt sinds het  
afronden van de master 
 Neuro psychology als 
(neuro) psycholoog en 
psycho diagnostisch 
medewerker in het 
 ziekenhuis. Daarnaast 
coördineert ze een team 
vrijwilligers voor het 
 Dierenbuddy-project van 
de Dierenbescherming. 

“Het welzijn van 
mensen en dieren is 

vaak met elkaar 
verbonden”

Dit interview verschijnt in een langere versie 
ook op DUB, de onafhankelijke nieuwssite 
van de Universiteit Utrecht. Op dub.uu.nl 
lees je al het actuele nieuws en achter-
gronden van de universitaire gemeenschap.
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Pijnloos 
opereren

Toen/Nu

Anesthesie, het onder narcose brengen van mens 
en dier, was vroeger een nieuwe manier om pijnloos 
operaties uit te kunnen voeren. In de 19e eeuw werden 

hiervoor middelen als lachgas, ether en zelfs chloroform gebruikt, later 
werden het beter beheersbare gassen waarmee de duur van de narcose 
steeds nauwkeuriger kon worden bepaald. Zo werd het risico voor de 
 patiënt steeds verder teruggebracht. Op deze glasdia uit circa 1920, van 
de voormalige Kliniek voor Kleine Huisdieren, is de behandeling van  
een hond te zien. Prof. dr. A. Klarenbeek (1888–1972, links op de foto)  
dient hier, samen met een collega, bij een hond een narcose toe met een 
overdruknarcosetoestel. Dit apparaat geeft een gemengde aether 
chloroform narcose. Het toedienen gebeurt handmatig met een balg en de 
tijd wordt met een zakhorloge bijgehouden. Later kwamen hier machines 
voor in de plaats.

1920

De lange doktersjassen hebben plaatsgemaakt 
voor gestandaardiseerde, hygiënische kleding.  
De verschillende taken worden over meerdere artsen 

verdeeld, zodat ieder individu een specifieke taak zo goed mogelijk uit 
kan voeren. Met behulp van geavanceerde machines wordt de patiënt 
 tijdens de narcose goed in de gaten gehouden, waarbij onder andere 
de hartslag, ademhaling en bloeddruk worden gemeten. Op deze foto 
(précorona, dus nog zonder mondkapjes) staan de artsen op het punt 
om het ademsysteem aan (of af) te koppelen bij de patiënt. Een beade
mingsbuis vormt hierbij de schakel. Deze buis is óf net afgekoppeld na 
afloop van een operatie, óf de patiënt werd juist net klaargemaakt voor 
een  operatie in de operatiekamer.

tekst Jelle Boontje
beeld Collectie UMU, inv.nr. 
*0285-143102 en Universiteit 
Utrecht, Diergeneeskunde

2017 

ANESTHESIE
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Bericht uit … Limpopo

ls kind woonde ik vijf jaar 
in Nigeria. Toen al droomde 
ik ervan met wilde dieren te 
werken. Dus toen ik tijdens 
mijn studie in Utrecht de 
kans kreeg drie maanden 

stage te lopen in een wildpark in Zuid
Afrika, greep ik die met beide handen aan. 
We werkten mee aan een onderzoek naar 
witte neushoorns.

Terug in Utrecht waren mijn coschappen 
de mooiste tijd. Met drie meiden midden 
in de nacht naar de boeren toe, naar de 
 varkensstallen. Tijdens mijn promotie 
onderzocht ik waarom de voortplanting 
van de zeldzame witten neushoorns in 
 dierentuinen zo moeizaam gaat. Zo kwam 
ik weer terug op de plek waar ik eerder mijn 
stage deed: Lapalala Wilderness.

We vergeleken de voortplantingshormonen 
in de ontlasting van witte neushoorns hier 
in Lapalala met die van witte neushoorns 
in dierentuinen. De menstruatiecyclus van 
de dierentuinneushoorns lijkt verstoord 
waardoor de voortplanting niet goed loopt. 
Na mijn promotie kon ik blijven als onder
zoekmanager bij het park. 

Ik ben natuurlijk wel opgeleid als dieren
arts, en wilde dat ook worden. In Zuid
Afrika moet je dan eerst opnieuw examen 
doen. Pittig, maar het lukte. Ik heb nu mijn 
eigen wildlifepraktijk hier in het park. 

“ Ik leef mijn 
droom”

Ons doel is om de natuur zo veel mogelijk 
de natuur te laten zijn. Bij het al dan niet 
behandelen van dieren kijk je naar het park 
als geheel, en minder naar het individuele 
dier. Behalve bij bedreigde diersoorten 
zoals de neushoorn, cheetah en wilde hond. 
Als er daar een van in gevaar is gaan we in 
de helikopter eropaf om het dier te behan
delen. Maar als je teveel gaat interveniëren 
verstoor je de natuurlijke balans en het 
principe van survival of the fittest. 

Ik zie mezelf niet gauw permanent 
 terugkeren naar Nederland. Eens per twee 
jaar ga ik terug. Even op de fiets zitten, 
vrienden en familie zien, winkelen.  
Maar een paar weken zijn genoeg. Het is 
een geweldig leven hier, met ongerepte 
natuur om je heen en mensen die echt hun 
best doen voor het beschermen ervan. 
ZuidAfrika is een land van ‘highs’ en 
‘lows’. Maar de pieken maken het mooi. 
Ik leef mijn droom. 

“A
tekst Floor Peeters

Annemieke Müller 
(MSc Diergeneeskunde, 
2011), is dierenarts en 
onderzoekscoördinator 
in wildpark Lapalala 
 Wilderness in Zuid-Afrika. 
Ze promoveerde aan de 
University of Western 
 Australia in Perth.  
Ze is getrouwd en heeft 
twee dochters. 

Tips

Jong geleerd …
Vier wetenschappers en vier onderzoeken in vier 
 kindercolleges: hoe leefden dinosaurussen en wat is 
een dier eigenlijk? In het voorjaar van 2022 duikt het 
Universiteitsmuseum samen met wetenschappers van 
de Universiteit Utrecht in de wereld van dieren, hun 
botten, hun geschiedenis en hun gedrag. In de nieuwe 
reeks van de MuseumJeugdUniversiteit vertellen 
Anne Schulp, Jelle Reumer, Liesbeth Sterck en Edwin 
van Leeuwen over hun onderzoek. Een aanrader voor 
nieuwsgierige kinderen van 8 tot met met 12 jaar!

Interesse in de colleges? Bekijk dan snel de agenda via  
umu.nl/agenda. Het eerstvolgende college is op 10 april 2022.

KINDERCOLLEGES
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Dino’s op het  
spoor
Dankzij fossiele botten en skeletten weten  
we vrij goed hoe dinosaurussen eruitzagen. Niet groen 
of bruin, zoals we ze kennen uit Jurassic Park, maar met bij
zondere patronen en kleurrijke veren. De een zo klein als een 
kip, de ander zo groot als een Boeing 737. Met nieuwe technie
ken kunnen paleontologen steeds beter vaststellen hoe 
 dinosaurussen leefden en bewogen. Prof. dr. Anne Schulp 
 vertelt er alles over in deze lezing.

Utrechtse Dag van de 
Filosofie
3 april 2022 Op de Utrechtse 
Dag van de Filosofie onder-
zoeken we met filosofen de 
wereld om ons heen.  
In TivoliVredenburg. 
uu.nl/agenda/ 
sg-de-utrechtse-dag- 
van-de-filosofie

Classico Giro Utrecht
22 mei 2022 Sinds de Giro 
d'Italia in 2010 Utrecht aandeed 
is er elk jaar deze gezellige fiets-
toertocht. 
classicogiroutrecht.nl

Midsummernight
23 juni 2022 In de Faculty  
Club van de universiteit wordt 
midzomernacht gevierd met 
bubbelwijn en frisse zomer-
drankjes.  
uu.nl/facultyclub 

Test het nieuwe UMU
20 april, 8 juni en/of 27 juni 
2022 Bij een nieuw museum 
horen nieuwe interactieve 
onderzoeksactiviteiten.  
Help jij mee om ze te testen? Het 
testen gebeurt bij het museum 
en sterrenwacht Sonnenborgh.  
umu.nl/nieuws/testdagen-
sonnenborgh-2022

Operatie 
 breinbreker
Zijn dieren slimmer dan mensen?  
Hoe zag Utrecht er duizend jaar geleden 
uit? Bestaan de Nederlandse stranden 
over honderd jaar nog? Bij de Universi
teit Utrecht werken veel onderzoekers 
die dagelijks hun brein breken over  
dit soort moeilijke vragen. In de weten
schapsshow Operatie Breinbreker in 
Tivoli Vredenburg ontdek je samen met 
hen de antwoorden! De show is voor 
families met kinderen tussen 8 en 
12 jaar oud.

30 april in TivoliVredenburg.  
Meer informatie en kaarten: uu.nl/
organisatie/operatie-breinbreker

Adopteer een 
exproefdier
Soms blijven er bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht 
proefdieren over, bijvoorbeeld als experimenten niet doorgaan of 
als een muis of een rat toch nét niet de juiste eigenschappen blijkt 
te hebben voor een proef. En dan? Dan kan jij ze adopteren. Op de 
website van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht vind je meer 
informatie over hoe je een exproefdier, met name knaagdieren, 
in huis kan nemen. 

UIT HET LAB

Kijk op ivd-utrecht.nl/nl/ 
infocentrum/adoptie 

Bekijk de lezing op sg.uu.nl/
video/2020/09/ 
dinosaurussen-op-het-spoor

Kijk voor meer (online) 
 evenementen op  
uu.nl/alumni/agenda

WETENSCHAPSSHOW

Een lach en een traan
Het boek Mama’s laatste omhelzing opent met het 
 dramatische afscheid tussen een stervende 59-jarige 
chimpansee en de Utrechtse primatoloog Jan van 
Hooff. Dit prachtige moment is opgetekend door Frans 
de Waal, ook primatoloog in Utrecht en oud-leerling 
van Van Hooff. De Waal legt menselijke en dierlijke 
emoties naast elkaar. Een fundamenteel verschil kan 
hij niet ontdekken, en dat heeft ook gevolgen voor 
hoe we met dieren omgaan. 

Mama’s laatste omhelzing is 
te koop via boekhandels bij 
jou in de buurt. 

LEZEN

TERUGKIJKTIP

Save  
the 

date

Tips Tips

Weet wat  
je eet
Dit voorjaar duikt Studium Generale de keuken in, op zoek 
naar antwoorden op vragen die alles met ons eetgedrag te 
maken hebben. Op maandag 11 april spreekt onder andere 
ecoloog dr. Pita Verweij over eten en biodiversiteit. Dat we  
met het verbouwen van voedsel veel vragen van de natuur, 
moge duidelijk zijn. Maar zijn er ook manieren om lekker te 
blijven eten én de biodiversiteit te redden? Daar krijg je tijdens 
deze bijzondere avond antwoord op. Bovendien kan je aan
schuiven bij het diner dat de checkkok van restaurant 
De Zware Jongens samenstelt met gerechten die aansluiten 
bij het thema van de avond.

Win gratis een diner voor 2 personen 
+ gereserveerde plekken bij ‘Kunnen
we ons uit de biodiversiteitscrisis 
eten’ op maandag 11 april. Ga naar 
bit.ly/winactiediner. Bekijk het 
 programma op sg.uu.nl/series/ 
weet-wat-je-eet

WINACTIE

Win  
een 

diner!

Dieren kwartet
Niets menselijks is het dier 
vreemd. Behalve misschien 
 borstklopperij. We plaatsen 
 onszelf graag aan de top van het 
dierenrijk, maar wie eenmaal 
bekend raakt met andere dier
soorten weet wel beter. 

Sommige  stijgen met hun unieke 
skills ver boven ons uit. Andere 
beïnvloeden de wereld meer dan 
welk mens dan ook. Wat kunnen 
we leren als we stilstaan bij hun 
prestaties? In ‘Het Dierenkwartet’, 
vier lezingen van Studium Gene
rale, komen onder meer boomkik
kers, wolven, ratten, zebravissen 
en raven  voorbij.

Bekijk de lezingen op  
sg.uu.nl/series/het-dierenkwartet 

TERUGKIJKTIP
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Mest en mist
Ik ben grootgebracht als carnivoor; dat 
werd ons thuis met de paplepel ingego met 
het vleesmes voorgesneden. Mijn vader 
hield een paar schapen — hun nageslacht 
ging jaarlijks naar de slager — en kippen, 
waarvan de hennen hun hanenkinderen in 
de soep zagen verdwijnen. We hadden zelfs 
korte tijd twee koeien. Na een jaar hebben 
we er één opgegeten, tot en met de tong toe. 
Weilanden vol kon ik moeiteloos zien 
rooien, daar was ik werkelijk hard in. 
Ik kwam ook weleens in het slachthuis, 
waar de slager trots kon zeggen: ‘Ik heb 
een prachtige roodbont hangen, wil je hem 
even zien?’ De ingewanden bungelden 
keurig gescheiden aan de haken — machtig 
gezicht. Het bloed op de tegels? Ja, dat 
hoorde erbij. De geur van verstorven 
doodsangst? Herkende je niet. 

De keukens van mijn jeugd roken naar 
boeuf bourgignon, rollade en lamb stew. 
Als student at ik bijna iedere dag vlees — 
soms bestond de avondmaaltijd alleen uit 
vier broodjes braadworst, met voor de vorm 
een blaadje jonge sla erop. Bij Mr. Jack's, de 
studentengriek in de Voorstraat, lag een 
halve kinderboerderij op je bord voor de 
prijs van een zaterdagkrant.

Inmiddels eet ik al bijna twee jaar geen 
vlees meer. De overgang ging net zo geruis
loos als je studievrienden uit het oog kunt 
verliezen. Het laatste stapje (bij mij: het 
weerstaan van frituurschalen) nam ik in 
de overtuiging dat het beter is voor het 
 klimaat. Ik zeg dat niet met trots en ik voel 
me zeker geen evangelist van het vegeta
risme. Niets kan zo vermoeiend zijn als 
moreel gelijk hebben. Het is simpelweg 
iets waar ik voor mijzelf anders over ben 
gaan denken — zoals ook over zwarte piet, 
of vrouwenvoetbal.

Ik koester bovendien nog altijd bewonde
ring voor het vak van boer. Een oervorm 
van samenleven met dit ‘land van mest 
en mist’ (P.A. de Génestet). Zo’n diep 
 verankerd vak, ouder dan het zogenaamd 
oudste beroep ter wereld denk ik (en niet 
zelden wél met liefde bedreven), verbied 
je niet zomaar. Dat heeft tijd nodig. Tijd die 
we niet hebben, zal de alarmist zeggen. 
Tijd die toch zal moeten verstrijken, 
 antwoordt de realist.

Jan Beuving
Jan studeerde negen jaar aan de Universiteit Utrecht. 
Resultaat: een bachelor Wiskunde (2008) en een 
master History and Philosophy of Science (2009). 
Daarna werd hij cabaretier. Speeldata op  
janbeuving.nl

Jan illustreert

beeld Maartje ter Horst

http://janbeuving.nl

