VIROLOGIE

CORONA
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Een kandidaat-vaccin tegen Rift Valley
fever-virus is veilig en effectief bij drachtige schapen. Dat laat onderzoek zien
van Wageningen Bioveterinary Research
(WBVR) in samenwerking met vaccinontwikkelaar BunyaVax en farmabedrijf
Ceva Animal Health.
Het Rift Valley fever-virus wordt overgedragen door muggen en kan herkauwers
en de mens infecteren. Vooral schapen
zijn er gevoelig voor. Het kandidaatvaccin werkt met een actief maar sterk
verzwakt virus. Dit type vaccin is over
het algemeen zeer effectief na een enkele
vaccinatie. De tot nu toe beschikbare
vaccins tegen Rift Valley fever kunnen
worden overgedragen op de foetus. Dat
kan leiden tot doodgeboorte, aangeboren
afwijkingen en abortus. Het nieuwe vaccin blijkt helemaal veilig voor drachtige
dieren, zelfs bij een zeer hoge dosis. De
studie laat ook zien dat het volledig beschermt na één vaccinatie. Het vaccin is
ontwikkeld door WBVR.
Info: jeroen.kortekaas@wur.nl
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Nieuw vaccin tegen
Rift Valley fever

Restaurant coronaproof
inrichten met slimme app
Wetenschappers van WUR, TU Delft en het Erasmus MC hebben een online
hulpmiddel ontwikkeld om binnenruimtes coronaproof in te richten. Met die
SamenSlimOpen-app kunnen restauranthouders het besmettingsrisico berekenen
bij veranderende factoren zoals de inrichting, de ventilatie of het aantal gasten.
In de tool worden virologische en epidemiologische kennis gecombineerd met data uit
onderzoek over hoe mensen door ruimtes
bewegen. Daarmee is uit te vinden met welke
combinatie van maatregelen de kans op
verspreiding van het coronavirus in een specifieke binnenruimte zo laag mogelijk is, zegt
projectleider Quirine ten Bosch van WUR.
Met behulp van de app kunnen restauranthouders bepalen hoeveel mensen in
hun restaurant besmet kunnen raken als
er een geïnfecteerd persoon aanwezig is.
Vervolgens kunnen ze door te spelen met

bijvoorbeeld de inrichting, ventilatie, het aantal gasten en het plaatsen van spatschermen,
dit aantal zo laag mogelijk krijgen. De app
geeft ook aan of een besmet persoon iemand
aan een ander tafeltje kan infecteren.
Het hulpmiddel is sinds begin mei operationeel voor restaurants en wordt nog doorontwikkeld voor andere binnenruimtes, zoals
kantoren, winkels en klaslokalen. Verder
kan de tool na aanpassing ook inzetbaar zijn
voor andere luchtweginfectieziekten.
Info: www.samenslimopen.nl,
quirine.tenbosch@wur.nl

FYSISCHE CHEMIE

De textuur van vleesvervangers hangt
samen met hun mechanische structuur.
Om die te testen, ontwierpen Sven Boots en
collega’s van de afdeling Fysische Chemie
en Zachte Materie een meetsysteem.
Daarbij bepaalt een meetpen met een balletje op het uiteinde de weerstand tegen
indrukken – een maat voor de stijfheid en
daarmee het mondgevoel. De pen tast in
stapjes van 0,5 mm het product af. ‘Dit

4

WAGENINGENWORLD | 2 | 2021

resulteert in een mechanische kaart’, aldus
Boots.
De kaarten worden vervolgens
kwantitatief geanalyseerd om vlees en
vleesvervangers te vergelijken. Collega’s
van Boots gaan de invloed van productie
variabelen als temperatuur en eiwitgehalte
op de kaarten onderzoeken. Mogelijk helpt
die kennis voedselproducenten bij productverbetering. Info: sven.boots@wur.nl
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Methode ontwikkeld om textuur vlees en vleesvervangers te vergelijken

