‘We hopen dat
meer mensen ons
voorbeeld volgen’
Clemens de Vos en Ditsy de Vos-Thijssen ondersteunen
met hun eigen fonds onderzoek naar de bestrijding van
ziekten die door insecten en teken worden overgedragen
op de mens. ‘Wij worden hier blij van.’
TEKST ANJA JANSSEN FOTOGRAFIE FRED VAN DE HEETKAMP
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romovendus Antoine Cribellier verbeterde het ontwerp van een muggenval, waardoor deze ongeveer
drie keer zoveel malariamuggen vangt als de oorspronkelijke val. Het is een voorbeeld van Wagenings onderzoek dat het Fonds de Vos de afgelopen jaren heeft
meegefinancierd. De gulle gevers van het fonds zijn
Clemens de Vos en Ditsy de Vos-Thijssen uit Wageningen.
Zij besloten vijf jaar geleden dat ze tijdens hun leven geld
wilden schenken aan een aantal goede doelen.
‘We hebben hier samen hard voor gewerkt’, zegt Ditsy.
Clemens met zijn IT-bedrijf Epicenter, Ditsy in het onderwijs. ‘Wij hebben helaas geen kinderen, dus daar
hoeven we het geld niet voor te bewaren.’ Hun keuze viel
op de Hersenstichting en een eigen fonds op naam bij
het Universiteitsfonds Wageningen.
Clemens: ‘We hebben niet in Wageningen gestudeerd,
maar we wonen hier al ruim twintig jaar en voelen ons
verbonden met de stad en met de universiteit. Mijn broer
werkt er bijvoorbeeld als onderzoeker, buren van ons
werken er en we horen veel over het onderzoek.’ Ze kozen
voor het oprichten van een fonds op naam, met als doelstelling het steunen van onderzoek naar het bestrijden
van door insecten en teken overdraagbare ziekten, zoals
malaria, zika en de ziekte van Lyme. ‘Omdat dat op het
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kruispunt ligt van biologie en gezondheid’, zegt Clemens.
Het echtpaar kan meebeslissen over de onderzoeksonderwerpen en hoort jaarlijks van de betrokken onderzoekers wat de resultaten zijn. Clemens: ‘Het is leuk dat je
zelf iets kunt uitzoeken dat je aanspreekt.’
PROMOTIEONDERZOEKEN
Sinds 2015 doneerde het fonds in totaal 50 duizend
euro voor onderzoek aan ziektes die door vectoren als
insecten en teken worden overgedragen. ‘Daarmee
steunden we vier promotieonderzoeken waarvoor de
PhD-studenten onvoldoende financiering hadden vanuit
hun projectbudget’, vertelt de Wageningse muggenexpert Sander Koenraadt, die in de raad van toezicht van
het fonds zit.
‘Promovendus Cribellier bijvoorbeeld is biomechanicus
en heeft met highspeed camera’s het vlieggedrag van
muggen rond de val gefilmd’, vertelt Koenraadt. ‘Op
de beelden zag hij hoe muggen ontsnappen aan de zuigende werking van de val. Door daaraan te rekenen, kon
hij betere vallen ontwerpen.’
Koenraadt: ‘Als onderzoeker maak je een plan voor
vier jaar, maar soms kom je er gaandeweg achter dat
je een iets andere kant op wil en daarvoor extra geld
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Muggenexpert Sander Koenraadt (rechts) vertelt over zijn onderzoek aan Clemens de Vos en Ditsy de Vos-Thijssen van het Fonds de Vos.

nodig hebt. Dit fonds maakt dat mogelijk. Bovendien
is het voor een jonge onderzoeker die een academische
carrière ambieert heel mooi als hij op zijn cv kan zetten dat hij zelfstandig substantiële financiering heeft
binnengehaald.’
TEKENZIEKTEN
Het eerste onderzoek dat Clemens en Ditsy meefinancierden, was dat van tekenonderzoeker Helen Esser. Ze
is intussen gepromoveerd op de invloed van biodiversiteit op de overdracht van ziekten door teken in Panama.
Het geld heeft ze gebruikt om met geavanceerde moleculaire technieken teken te identificeren. ‘Helen vertelde
heel enthousiast over haar onderzoek’, herinnert Ditsy
zich. ‘Ik heb veel dingen bijgeleerd. Van teken wist ik
nog niets. Nu weet ik dat grote grazers belangrijk zijn
voor de overdracht van tekenziekten naar mensen.’
Ook Ditsy’s leerlingen op de basisschool leerden wat
nieuws. ‘Sander Koenraadt wilde iets terugdoen voor
ons en heeft mijn klas een gastles gegeven over muggen.
Hij illustreerde met de sok van een kind dat muggen
zweetvoetengeur lekker vinden, wat de kinderen heel
grappig vonden. Ze vonden het ook geweldig dat Sander
bij Klokhuis op tv was geweest.’

Ditsy en Clemens zijn tevreden over de resultaten van
hun fonds en gaan het onderzoek naar vector-overdraagbare ziekten nog eens voor vijf jaar met 50 duizend euro
steunen. ‘Wij worden hier blij van’, zegt Ditsy. Clemens:
‘We hopen dat meer mensen ons voorbeeld volgen,
vooral oud-studenten.’ W
www.wur.nl/fondsdevos

EIGEN FONDS OP NAAM
Clemens en Ditsy de Vos kozen voor een eigen fonds op naam bij het Universiteitsfonds
Wageningen omdat ze dan zelf betrokken zijn bij
het gefinancierde onderzoek. Voor een fonds op
naam geldt een minimale inleg van 50 duizend
euro. Door gebruik te maken van een periodieke
notariële schenking geldt fiscale aftrekbaarheid. Derden kunnen ook geld schenken aan
het fonds.
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