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Plastic lekt in vogelmaag
Aan plastics toegevoegde stoffen
spoelen makkelijk uit in de ingewanden
van vogels.
Noordse stormvogels produceren veel maagolie in
hun kliermaag. Het spul, dat de beesten uit hun voedsel extraheren, doet dienst als reservebrandstof. Aan
plastic toegevoegde stoffen als weekmakers en vlamvertragers lossen er goed in op. De vogel is daardoor
een goed modelsysteem om lekken van die stoffen uit
plastic aan te tonen.
Susanne Kühn (Wageningen Marine Research) en
collega’s namen de proef op de som. Zij voegden
een mengsel van gemalen plastic toe aan gewonnen
maagolie van stormvogels en volgden het lekken. Van
de vijftien in het plastic aangetoonde stoffen lekten
er vijf in sterke mate in de
maagolie. En het lekken begint
'Enkele
van de stoffen al vrijwel meteen.
Onduidelijk is of de stoffen
zijn kankergevaarlijke concentraties bereiverwekkend
ken. De gebruikte meetmethode meet geen absolute concentraties. Toch vindt
Kühn de resultaten zorgelijk. ‘Enkele van de stoffen
die weglekken zijn kankerverwekkend en/of verstoren de hormoonhuishouding.’ rk

In 't kort
Smaakverlies
Het merendeel van covid
19-patiënten heeft te maken
met reuk- en smaakverlies,
zegt voedingsonderzoeker
Sanne Boesveldt. Boesveldt maakt deel uit van
het Global Consortium for
Chemosensory Research,
dat onderzoek doet naar het
reuk- en smaakvermogen
van coronapatiënten. Wereldwijd hebben al zo’n 40.000
coronapatiënten, waaronder
vijfduizend uit Nederland, een
vragenlijst ingevuld over hun
smaak- en reukvermogen.

Daaruit blijkt dat veruit de
meeste patiënten niet meer
goed kunnen ruiken. Een
plotseling reukverlies is zelfs
de beste indicatie dat mensen
covid-19 onder de leden hebben, aldus de onderzoeker.
Moedermelk
De moedermelk van vrouwen die besmet zijn geraakt
met het coronavirus, bevat
belangrijke antistoffen tegen
het virus. Dat maakten
onderzoekers van Amsterdam Universitair Medisch
Centrum vorige week
bekend. De leerstoelgroep
Food Quality & Design doet
samen met Amsterdam UMC

Net als bij kinderen, speelt opvoedstijl ook bij honden
een grote rol bij overgewicht, concludeert
promovendus Ineke Van Herwijnen, die op 28
augustus promoveerde bij de leerstoelgroep
Gedragsecologie op haar onderzoek naar
opvoedstijlen bij honden. Toegeeflijke baasjes hebben
vaker een dikke hond. Ze zag ook dat opvoedstijl
invloed had op de band tussen dier en eigenaar. Dit
laatste is vooral belangrijk omdat ‘jaarlijks vele
honden door een teleurgestelde eigenaar naar het
asiel worden gebracht’. tl Foto: Shutterstock

onderzoek naar het “veilig
maken” van moedermelk. ‘Dit
gebeurt momenteel door de
melk een half uur bij 62.5
graden Celsius te verhitten’,
zegt onderzoeker Kasper
Hettinga. ‘Daarbij maak je
alle ziekteverwekkers dood,
maar ook veel nuttige eiwitten. Promovendus Eva Kontopodi kijkt nu of de melk
slimmer verhit kan worden.’
Effect van nonchalance
Quirine ten Bosch, onderzoeker bij Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie, doet
onderzoek hoe wij corona
oplopen in binnenruimten en
wat je daartegen kunt doen.

Via anderhalve meter afstand
en looproutes in kantoren,
restaurants en winkels proberen we er voor te zorgen
dat de corona-epidemie tot
staan wordt gebracht. De
deskundigen verwachten dat
we hier steeds nonchalanter
mee omgaan, maar het effect
daarvan op de verspreiding
van covid-19 is onbekend.
Ten Bosch gaat het nu uitzoeken door de interacties
tussen mensen in binnenruimtes in kaart brengen met
crowd-monitoringsystemen.
Lees de volledige berichten op onze website
resource-online.nl

