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SLIJMVLIES IN KIEUWEN
HOUDT DE VIS GEZOND

‘Kieuwen zijn misschien nog wel interessanter dan hersenen’, zegt Geert Wiegertjes, hoogleraar Aquacultuur en Visserij in Wageningen. ‘Kieuwen hebben
zowel een longfunctie, nierfunctie als afweerfunctie. Daar kunnen de hersenen
niet aan tippen qua complexiteit.’ Hij
onderzocht met internationale collega’s
welke weefsels in de kieuwen cruciaal
zijn voor de visgezondheid en hoe die
weefsels zich evolutionair hebben ontwikkeld.
Via de kieuwen halen vissen niet alleen
zuurstof uit water, maar ook mineralen.
Vissen ademen zuurstof in en ademen
kooldioxide en ammonium weer uit, allemaal via het water, maar in dat water
zitten ook infectueuze micro-organismen die een bedreiging vormen voor de
gezondheid van vissen. Hoe houden ze
die buiten?
ZEBRAVISJES
Sinds een paar jaar weten onderzoekers
dat lymfoïde weefsel in de kieuwen een
cruciale rol speelt in de afweer tegen micro-organismen in het water, net zoals
lymfeklieren rondom de longen ons helpen te beschermen tegen ziekteverwekkers uit de lucht. Onlangs is een nieuwe
weefselstructuur, het interbranchial
lymphoid tissue (ILT), gevonden in zalm

Biodiversiteits
verlies: pittig prijskaartje

die daar een belangrijke rol bij speelt.
In een nieuw artikel in Biology laat Wiegertjes met internationale collega’s
zien hoe deze ILT’s in de kieuwen zich
evolutionair hebben ontwikkeld in verschillende beenvissen, dus niet alleen
in zalm. Het onderzoek maakt duidelijk

Honderden miljarden aan investeringen van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen in
rook opgaan door biodiversiteitsverlies, constateren
De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL). Een wake-up call? Emeritus
hoogleraar Matthijs Schouten (Ecologie en Natuurbeheer) moet het nog zien.

‘Hersenen kunnen qua
complexiteit niet
tippen aan kieuwen’

Volgens PBL en DNB zijn de Nederlandse financials
kwetsbaar voor biodiversiteitsverlies bij onder andere hun
500 miljard aan investeringen in bedrijven die (zeer) afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten. Schouten: ‘Inzicht
in de economische waarde van biodiversiteit – of in bredere zin: natuur – is niet nieuw. Er is bijvoorbeeld allang wetenschappelijk bewezen dat natuur wezenlijk bijdraagt
aan het welzijn van mensen en alleen al in Nederland
minstens 2 miljard euro per jaar aan zorgkosten uitspaart. Ook weten we al tijden dat recreatie in de natuur
miljarden euro’s per jaar oplevert en, omgerekend naar
areaal, per hectare misschien nog wel meer dan landbouw. Toch zien we dat allemaal níet terug in de economische modellen die Nederland hanteert. Daarin schittert
de natuur door afwezigheid.’

dat zowel grote karpers als kleine zebravisjes deze weefselstructuur hebben, maar dat tijdens de evolutie grote
verschillen zijn ontstaan in de organisatie van deze lymfoïde weefsels.
WEERSTAND
Wiegertjes wil nu uitzoeken of vissen
net als wij mensen een afweersysteem
hebben dat bestaat uit een optelsom
van verschillende slijmvliezen in het lichaam. In het geval van de vissen zou
dat mucosale afweersysteem zowel in
de darmen als in de kieuwen zitten. Ze
hopen met behulp van deze kennis
voedingssupplementen te ontwikkelen
die de aangeboren immuniteit van de
vissen versterken, zodat deze beter bestand zijn tegen ziekten. Daarbij richten ze zich niet alleen op intensieve
teelt van zalm, maar ook op de minder
intensieve teelt van bijvoorbeeld
AS
tilapia.

Zal dit onderzoek van PBL/DNB daar verandering in
brengen?
‘Ik betwijfel het. In de politiek wordt de economische
waarde van natuur al decennialang zwaar onderschat. Dat
DNB en het PBL nu zo nadrukkelijk waarschuwen voor de
economische en financiële risico’s van het verlies aan biodiversiteit, vind ik op zich een goede ontwikkeling. Maar
de maatschappij is zó gewend om de natuur voor lief te
nemen, om haar te zien als een consumptiegoed dat je
naar hartenlust mag benutten zonder er ooit een prijs
voor te betalen... Ik betwijfel of de waarschuwing van DNB
en PBL genoeg impact heeft om het tij te keren. Ik verwacht dat de afgelopen lockdownperiode veel meer invloed heeft op ons denken over de natuur.’
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Vissen poepen in hetzelfde water
waaruit ze hun zuurstof halen. Hoe
blijven ze gezond? Een even ingenieus
als gevoelig systeem in de kieuwen
zorgt daarvoor.

VISIE

Omdat we de natuur nu zónder verkeersherrie,
vliegtuigstrepen en luchtvervuiling hebben meegemaakt,
bedoel je?
‘Ja. Hier in Nederland was dat soms al een hele belevenis,
dus moet je nagaan hoe dat bijvoorbeeld in Delhi was:
jonge mensen hebben daar voor het eerst in hun leven de
toppen van de Himalaya aan de horizon kunnen zien.
Zo’n ervaring kan een life changing impact hebben. Van de
impact van zo’n PBL-rapport heb ik niet al te hooggespannen verwachtingen, maar ik ben wel hoopvol dat de coronacrisis een wezenlijke verandering teweegbrengt.
Vooral jongere generaties willen het echt over een andere
boeg gooien, merk ik.’ ME
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