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EXTREEM WEER VOORSPELLEN
Wat is extreem weer eigenlijk?
Wat brengt ons het veranderende
klimaat op dat vlak en hoe kunnen we het publiek er voortaan
goed over informeren? De nieuwe buitengewoon hoogleraar Klimaatdiensten Albert Klein Tank,
werkzaam bij het KNMI, gaat
daar onderzoek naar doen
Hoogleraar Klimaatdiensten, dat
klinkt niet erg extreem.
‘Die naam is inderdaad wat cryptisch. De samenleving is gewend
aan weersverwachtingen en weerswaarschuwingen. Dat zijn diensten.
Om die te leveren heb je een grote

stroom aan informatie nodig. Het
gaat erom die informatie ook voor
klimaatverandering te ontwikkelen
en operationeel te maken. Dat is
een jong vakgebied waar nog veel in
te onderzoeken valt.’
Zoals?
‘Hoe hangen trends die we zien in
weer- en klimaatextremen onderling samen? Kunnen we klimaatscenario’s maken die iets zeggen over
extreem weer in de toekomst? Krijgen we vaker storm aan de kust of
overstromingen in een bepaald gebied? Wat zijn goede indicatoren
voor de landbouw om rekening mee

te houden? Als je zegt dat er 4 procent meer neerslag valt, wat betekent dat dan voor de sector? Hoe
moet je een toename van zware buien vertalen naar dimensies van rioolbuizen? Welk gewas past bij het
toekomstig klimaat?’

NIEUWE EN
R
HOOGLERA

• Testen donorbloed kost miljoenen
• Filosofen zien geen verschil met
andere zorgkosten

Wat is eigenlijk normaal weer?
‘Wereldwijd hanteren meteorologen dezelfde afspraak: normaal is
een dertigjarig gemiddelde. Op dit
moment is die normale periode
1981-2010. In 2020 verandert die periode weer. Normaal is dus een afspraak, niet meer en niet minder.’
En hoe weet je dan of weer extreem
i
is?
‘Dat is wetenschappelijk een moeil te beantwoorden vraag. Je kunt
lijk
w
weermodellen
maken zonder klim
maatverandering.
Daarmee kun je
b
berekenen
hoe groot de kans is op
e
extreem
weer. Die kans kun je vergel
lijken
met de extremen die we nu
z
zien.
Op basis daarvan kun je uits
spraken
doen over weersextremen.
M
Maar
je kunt natuurlijk nooit van
e individueel extreem zeggen of
een
h toe te schrijven is aan klimaathet
v
verandering
of niet. Bovendien is
e extreem niet altijd het werk van
een
h klimaat. Soms is het ook gehet
w
woon
een samenloop van omstand
digheden.
Noordenwind, aanvoer

van water uit Duitsland en regen
kunnen samen zorgen voor overstromingen van onze rivieren.’
Zin in je nieuwe baan?
‘Ja, het werken met studenten geeft
veel nieuwe energie. De inventiviteit
en innovatie van studenten is groot.
Ik kom daardoor zelf ook weer op
goede ideeën. Het werken op de
universiteit geeft mij de kans de verdiepingsslag te maken, waar ik bij
het KNMI niet aan toe kom.’ RK

Meer interviews lezen?
Bekijk het dossier op
resource-online.nl.

EEN OP TIEN KRULSTAARTEN STUKGEBETEN
• Praktijkonderzoek met nietgecoupeerde varkens

Een op de tien vleesvarkens krijgt
bijtwonden als boeren de krulstaarten niet meer couperen. Dat blijkt
uit praktijkonderzoek van Marion
Kluivers op VIC Sterksel.
Staartbijten is een aloud probleem
in de varkenshouderij. Om het te
beperken, worden de staarten verwijderd. Vanwege de maatschappelijke roep om meer dierenwelzijn
zoeken de boerenorganisaties naar
mogelijkheden om daar op termijn
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mee te stoppen.
Kluivers volgde gedurende twee
jaar 1428 biggen die niet waren gecoupeerd. Ze ging na of de varkens
verwondingen aan hun staart kregen. Dat bleek gemiddeld bij 10 procent van de dieren het geval. Goed
management kan het staartbijten in
de praktijk verminderen, merkte
Kluivers. In stallen met veel ‘speelgoed’, zoals stukken hout, touw, een
jute zak en ruwvoer, richten de varkens zich op dat materiaal en bijten
ze elkaar minder. Ook extra voerbakken in de stal helpen, omdat je
dan voorkomt dat een varken de andere varkens wegjaagt bij de voer-

GRENZEN STELLEN AAN
BLOEDVEILIGHEID MAG

Het is niet onethisch als bloedbanken
grenzen stellen aan de kosten voor veilig
donorbloed. Dit stellen Marcel Verweij en
Koen Kramer van de leerstoelgroep Filosoﬁe in het Journal of Medical Ethics.
In 2012 ontstond controverse over dure
medicijnen tegen de ziekte van Pompe en
Fabry. Een plan om die niet meer te vergoeden, strandde, maar de discussie bleef.
Sommige experts stellen dat een gewonnen levensjaar in goede gezondheid
(QALY) maximaal 80 duizend euro mag
kosten. Dat is echter nog geen algemeen
aanvaard standpunt.
De prijs van veilig donorbloed heeft tot
nu toe nooit ter discussie gestaan, zegt
Hans Zaaijer, hoogleraar Bloedoverdraagbare infecties aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Opmerkelijk, want
bloedbank Sanquin doet nu al testen die
veel duurder zijn dan 80 duizend euro per
QALY. Zo wordt alle donorbloed op twee
manieren gescreend op virussen: met een
goedkope en een duurdere, gevoeligere
test. Die dure variant vindt zo weinig extra

infecties dat de kosten in de miljoenen
euro’s per gewonnen levensjaar lopen.
Zaaijer: ‘De hiv-test heeft zelfs nog nooit
een infectie opgeleverd die de goedkope
test niet had gevonden.’
Verweij en Kramer zochten ethische
argumenten voor het idee dat bloedveiligheid meer middelen verdient dan andere
zorg. Maar geen van de gevonden argumenten overtuigde. Zo vinden de ﬁlosofen niet
dat een bloedtransfusie een aan patiënten
‘opgelegd risico’ is; Het is een medische
ingreep als andere, met een proportioneel
risico. Ook zijn het geen identiﬁceerbare
mensen in nood die proﬁteren van veiliger
bloed, een moreel argument voor meer
inspanningen.
Bovendien, schrijven Verweij en
Kramer, kan het uitgespaarde geld elders
veel meer goed doen. Er zitten grote opportunity costs aan hoge zorguitgaven met weinig resultaat. ‘Het is geen geld versus
ethiek’, zegt Verweij. ‘Ook het doen van
een kosten-batenanalyse is ethiek.’
Overigens vindt Verweij niet dat het aan
ﬁlosofen is om de knoop door te hakken.
‘Bloed heeft een bijzondere betekenis’,
zegt Verweij. ‘Als de samenleving dat koste
wat kost zo veilig mogelijk wil, dan is dat
misschien irrationeel, maar democratisch
te legitimeren.’ RR

VISIE <<
‘Lynx en wasbeerhond
komen eraan’
We hadden al – eventjes – een wolf
en deze maand is de eerste goudjakhals gesignaleerd in Nederland.
Volgens Hugh Jansman, ecoloog bij
Alterra, kunnen we de komende
tijd nog veel meer wilde terugkeerders of nieuwelingen verwachten.
Om welke dieren gaat het dan?
‘Het is zeer waarschijnlijk dat de
lynx gaat komen. Meldingen zijn er al geweest, maar de
betrouwbaarheid hiervan is dubieus. Toch gaat hij
vroeg of laat Nederland aandoen. In de grensregio in
Duitsland nemen de aantallen toe. Ook de visarend
gaat hier vermoedelijk broeden. De vogel trekt nu al
jaarlijks door en overzomert steeds vaker. Eigenlijk ben
ik verbaasd dat de zeearend hem voor was.’
Waarom verspreiden wilde diersoorten zich steeds meer
over Europa?
‘Daar zit een aantal trends achter. Zo biedt Europese
wetgeving betere bescherming voor de soorten en hun
leefgebieden. Verder valt veel agrarisch gebied leeg, zeker in Oost-Europa. Dit wordt teruggegeven aan de natuur. De beweging voor rewilding zit hier ook bovenop.’
Is dit altijd een positieve ontwikkeling?
‘Soms gaat het ook om exoten als de wasbeer en wasbeerhond. Deze zijn naar Europa gekomen voor de
pelsdierhouderij. Inmiddels is het leefgebied van de
wasbeerhond hier groter dan het oorspronkelijk leefgebied in Oost-Azië. In Nederland zijn al tientallen meldingen, maar voortplanting is vooralsnog incidenteel.
Bij onze oosterburen worden jaarlijks al tienduizenden
dieren geschoten. Dat probleem komt eraan; vroeg of
laat krijgen we hier mee te maken.’
Komen er ook nog echt grote dieren aan?
‘Het is een beetje een wild guess, maar de eland loopt
inmiddels van Polen het voormalig Oost-Duitsland in.
Ik sluit niet uit dat die binnen afzienbare tijd
deze kant op komt. Het gaat
dan wel om einzelgängers;
deﬁnitieve vestiging lijkt me
onwaarschijnlijk. Ons waterrijke land is weliswaar een geschikte habitat, maar het
wordt enorm doorsneden doorr
wegen.’ RR

bak door ze in hun staart te bijten.
Een verrassend inzicht was dat
biggen van drie tot vier weken
soms al met staartknabbelen be-

ginnen. Varkenshouders kunnen
hierop anticiperen door al aﬂeidingsmateriaal in het kraamhok te
plaatsen. AS
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