wetenschap << 11

DE STELLING

Positieve discriminatie
lost ongelijkheid niet op
Discriminatie is een complex probleem
dat je niet oplost door bepaalde groepen een voorkeursbehandeling te
geven, denkt promovendus Sanne van
den Berg. Daarom stelt ze: ‘Positive discrimination is still discrimination.’
‘Discriminatie is een erg complex probleem en de aanpak is gecompliceerd. Natuurlijk moeten we daarin alle mogelijke
routes bewandelen en ik snap dat positieve discriminatie een poging is om het de
goede kant op te sturen. Denk bijvoorbeeld aan TU Eindhoven waar tijdelijk alleen vrouwen werden aangenomen voor

wetenschappelijke posities. Dat werkt wel.
Maar als vrouw lijkt mij het niet fijn om op
die manier aangenomen te worden. Je
vraagt je altijd af waarom je de positie
hebt gekregen. En anderen kijken mis-

‘Je vraagt je altijd af waarom
je de positie hebt gekregen’
schien afgunstig naar je, omdat je die positie alleen om die reden zou hebben gekregen. Hiermee los je de ongelijkheid
niet op, daarvoor moet de mindset eerst
veranderen. Ik snap dat je mensen een

Promovendi moeten bij hun proefschrift
een handjevol stellingen inleveren. In
deze rubriek geven ze toelichting bij hun
prikkelendste stelling. Deze keer Sanne
van den Berg die op 12 juni promoveerde
bij Environmental Sciences op haar
onderzoek naar de gevoeligheid van
verschillende soorten waterdiertjes voor
chemische stoffen in oppervlakte water.

duwtje in de rug wilt geven. Maar op lange
termijn lost het de onderliggende maatschappelijk-sociale problemen niet op.
‘Met de Black Lives Matter-protesten
wordt momenteel extra aandacht gevraagd voor discriminatie. Dat vind ik
goed. Ik vind het ook lastig om mijzelf
hierover uit te laten: het is een gevoelig
onderwerp en wie ben ik om daar wat over
te zeggen? Toch vind ik het belangrijk dat
we hierover praten. Zelf heb ik gelukkig
nooit discriminatie ervaren, in ieder geval
niet bewust. Maar in het geval van positieve discriminatie, krijg je dat waarschijnlijk ook niet zo snel te horen.’
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Zonnebrandcrèmes met oxybenzone verslechteren de vitaliteit
van koraalriffen. Dat blijkt uit
onderzoek van WUR.
Oxybenzone werkt in zonnecrèmes als een uv-filter. De stof blokkeert uv-licht en beschermt daardoor de huid. Maar de stof staat
ook onder de sterke verdenking
dat het koraal aantast. Op de
stranden van tropische eilanden
als Aruba en Bonaire zijn die
smeersels dan ook verboden. Wageningen Marine Research nam
de proef op de som en stelde koraal langdurig bloot aan oxybenzone.
Langdurig betekent een paar weken. Voor toxiciteitsonderzoek is
dat lang, zegt ecoloog Diana Slijkerman. ‘Bij toetsing van stoffen
gaat het vaak om een of enkele dagen. Deze proef duurde in totaal
zes weken.’ Dat heeft met name te
maken met de kwetsbaarheid van
koraal. Laboratoriumproeven met
koraal zijn lastig.
Slijkerman en collega’s bestudeer-

den twee veel voorkomende koraalsoorten Acropara tenuis en Stylophora pistilata. De koralen kwamen van Burgers’ Zoo in Arnhem.
Een deel van het koraal werd
blootgesteld aan oxybenzone, een
deel onderging kunstmatige klimaatverandering door het water
op te warmen en een deel onderging beide behandelingen tegelijk.
Beide soorten koraal reageerden
op oxybenzone. Maar de effecten
waren subtiel en voor elke soort
anders. Het temperatuureffect
(klimaatverandering) bleek daarbij veel sterker dan dat van oxybenzone. Alle Acropora legden het
loodje bij hogere (320C) temperatuur en gingen een paar dagen eerder dood in aanwezigheid van oxybenzone. Alle Stylophora overleefden de beide kwalen, zij het niet
zonder kleerscheuren.
ANDERE CRÈME SMEREN
Ook bij lage concentraties waren
effecten zichtbaar. Zo neemt de fotosynthese van de zooxanthellea,
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ZONNECRÈMES SCHADEN HET KORAAL

eencellige symbionten die het koraal van zuurstof voorzien, flink af.
De energiehuishouding van het
koraal wordt daardoor geremd,
wat invloed lijkt te hebben op de
groei. Dat laatste is evenwel niet
statistisch significant vastgesteld.
Ook verandert de samenstelling
van de bacteriebevolking in het
koraal die allerlei processen ondersteunen.

Het koraal gaat niet acuut dood
van oxybenzone, blijkt uit de
proef. ‘Maar het is wel een negatief effect erbij voor de gezondheid van het koraal’, zegt Slijkerman. Slijkerman adviseert daarom
toeristen crèmes te kopen zonder
oxybenzone, hoewel van vervangende stoffen veelal ook niet bekend is wat de effecten op koraal
RK
zijn.
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