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MEDICIJNEN MAKEN MET DE
EIWITTEN VAN PARASIETEN

Als de veehouderij op eigen
kracht klimaatneutraal wil worden, zal de veestapel flink moeten inkrimpen. Dat blijkt uit een
studie van WUR.

dubbeling van de hoeveelheid bos.
Doorgaan op de huidige manier,
met evenveel dieren en hetzelfde
productievolume aan vlees en zuivel is theoretisch mogelijk.

Een groep onderzoekers van WUR
bracht aan de hand van verschillende scenario’s in kaart hoe de
landbouw en het landgebruik er in
2050 uit kunnen zien. De studie
geeft een doorkijkje naar de landbouw voorbij de afspraken in het
Klimaatakkoord, die niet verder
zien dan 2030. Afhankelijk van de
gekozen uitgangspunten zijn de
gevolgen fors.
In de vier scenario’s staan in de bedrijfsvoering de productiviteit of
de natuur voorop en worden er
niet of wel extra milieudoelen gesteld. De uitersten zijn doorgaan
op de huidige voet (zij het dat de
veestapel niet verder groeit) en een
‘natuurinclusieve’ landbouw met
minder dieren en een bijna ver-

UITRUILEN
Maar dat gaat alleen op als de
landbouw op Europees niveau
emissieneutraal mag zijn. Oftewel,
als emissie op verschillende terreinen (landbouw, energie, landgebruik) op Europese schaal tegen elkaar uitgeruild kan worden. Voor
2030 hanteert de EU zo’n principe.
Wil Nederland op eigen kracht
klimaatneutraal zijn, dan moet de
veehouderij fors afslanken. De
krimp loopt op tot 42 procent in
het geval van een extensieve landbouw, die de natuur ontziet, waarbij koeien, varkens en kippen
weer volop buiten lopen, er veel
minder kunstmest wordt gebruikt
en de weilanden weer vol staan
RK
met kruiden en bloemen.

Parasitaire wormen gebruiken
specifieke eiwitten om ons te
infecteren. Promovendus Kim
van Noort maakte die eiwitten
na in de tabaksplant. Ze legde
daarmee de basis voor een medicijn tegen type-2 diabetes.
Van Noort onderzocht de parasitaire worm Schistosoma die in de tropen zo’n 250 miljoen mensen per
jaar infecteert. Ze bepaalde de stofjes die deze worm uitscheidt om
ons lichaam te infecteren en ons
immuunsysteem te omzeilen. Deze
eigenschap kan gebruikt worden
tegen ontstekingsziektes, zoals type-2 diabetes.
De eiwitten van de worm hebben
specifieke suikerverbindingen die
ze graag wilde onderzoeken, maar
de wormen scheiden heel weinig eiwitten uit. Daarom besloot Van
Noort ze na te maken in een tabaksplant. Die plant maakt al eiwitten
met suikerstructuren, maar de ver-

DE STELLING

Zorg wereldwijd voor
uniforme diploma’s
Promovendus Mark Roosjen maakte het van
dichtbij mee: vluchtelingen die in Nederland vastlopen omdat hun opleiding niet
erkend wordt. Vandaar dat hij stelt: Universities around the world should issue uniform
diplomas for better and quicker integration
of refugees in society.
‘Mijn vrouw is Irakees en kwam op haar vierde naar Nederland. Meerdere van haar familieleden zijn universitair geschoold, maar liepen ertegenaan dat ze er hier minder mee
konden. Zo was haar vader accountant. In Nederland heeft hij altijd gewerkt op het distributiecentrum van een supermarkt.
Het Nuffic bepaalt de waarde van diploma’s,

maar vaak wordt een universitaire opleiding
elders in Nederland gelijkgesteld aan hbo of
mbo. Opnieuw gaan studeren is voor veel
mensen een grote en dure stap, zeker als je
brood op de plank moet krijgen voor je familie.
Westerse universiteiten, in Europa of de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zouden zich kunnen inspannen om het onderwijs in ontwikkelingslanden of oorlogsgebieden te verbeteren en op gelijk niveau te krijgen met onze
universiteiten. Bijvoorbeeld door uitwisselingen van docenten. Wij hebben er de middelen en het geld voor en ik denk dat we er baat
bij hebben als mensen daardoor vervolgens
makkelijker kunnen integreren.

keerde. Met behulp van genetische
modificatie zorgde Van Noort eerst
voor een eiwit met een goede basisstructuur, om daarna de juiste suikerstructuren toe te voegen. ‘Het
was een soort lego bouwen. Door de
juiste enzymen in de juiste volgorde
in de tabaksplant in te bouwen, kon
ik de suikerstructuur op twee eiwitten van de worm nabouwen.’
WORM
‘De tabakseiwitten zijn nog niet
identiek aan die van de worm’, zegt
Van Noort, ‘maar een van de tabakseiwitten wordt herkend door ons
immuunsysteem en lijkt een positief effect te hebben in type-2 diabetes.’ De werking van dit eiwit
wordt nu getest in Leiden. Als de
test slaagt, is er wellicht een medicijn tegen deze meest voorkomende vorm van suikerziekte. Wellicht
zijn meer toepassingen mogelijk,
tegen allergieën, astma en een wormenziekte bij koeien.
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Promovendi moeten bij hun proefschrift
een handjevol stellingen inleveren. In
deze rubriek geven ze toelichting bij hun
prikkelendste stelling. Deze keer Mark
Roosjen die op 30 maart promoveerde bij
Biochemie op zijn onderzoek naar eiwitten
die betrokken zijn bij auxinesignalering in
planten. Het plantenhormoon auxine is
betrokken bij bijna elk proces in planten.

Dat geldt trouwens niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor studenten die in het
buitenland studeren en graag naar Wageningen willen. Nu moeten ze meestal extra vak-

‘Opnieuw gaan studeren is
voor veel mensen een grote
en dure stap’
ken halen of aan aanvullende toelatingseisen
voldoen. Met uniforme diploma’s is dat niet
nodig. Natuurlijk kost dit geld, maar het levert de maatschappij ook veel op. En los daarvan vind ik het onze morele plicht: iedereen
verdient de kans op goed onderwijs.’ TL
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