Vis 11328 was een van de 67 gezenderde
snoekbaarzen die begin 2017 in zee werden losgelaten voor een proef. Doel van
het experiment was te zien of en hoe
zoetwatervissen hun weg terug naar het
zoete water kunnen vinden. Dagelijks
spoelen duizenden zoetwatervissen via
de sluizen de zee in. Zijn die allemaal
ten dode opgeschreven, of ziet een deel
kans de weg terug te vinden?
Van de
67 snoekSnoekbaars
baarzen
11328
keerden er
migreerde
11 terug. Ze
verder dan
gebruikten
ecologen voor
de vispasmogelijk hielden
sages in de
pijlers van
de sluizen of gebruikten de sluis voor
de boten. Een van die elf werd na 194
dagen door een visser gevangen, 112 km
stroomopwaarts. Snoekbaars 11328, een
mannetjes, is dus een buitenbeentje.
Het dier migreerde verder dan ecologen
voor mogelijk hielden.

Sluizen
Snoekbaars 11328 heeft als proefdier
veel waarde gehad, legt Brevé uit. Mede
door het experiment is het sluisbeheer
zo aangepast dat vissen meer kans
maken om terug te komen. ‘We zijn met
alle partijen, waaronder Sportvisserij
Nederland, mijn werkgever en financier
van de promotie, voortdurend bezig om
te kijken hoe de sluizen zo lang mogelijk
open kunnen.’ rk

Spiermassa en spierkracht nemen af vanaf het dertigste
levensjaar en dat verergert rond het zestigste jaar.
Promovendus Berber Dorhout ontdekte dat de kans op
die aandoening, sarcopenie, afhankelijk is van de etnische
achtergrond.

M

ensen uit Suriname met een
Zuid-Aziatische afkomst hebben een verhoogde kans op
sarcopenie, ontdekte Dorhout tijdens
haar promotieonderzoek bij Humane
Voeding en Gezondheid. Die etnische
groep leed ongeveer twee keer vaker
aan de aandoening dan mensen met
een Nederlanders, Turkse, Marokkaanse, Afrikaans-Surinaamse of Ghanese
achtergrond. Dat bleek uit een onderzoek met meer dan vijfduizend proefpersonen boven de 55 jaar. Ook tussen
de andere etnische groepen verschilt
de kans op sarcopenie, al is dat verschil
minder uitgesproken.
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Toen marien ecoloog Niels Brevé
onlangs zijn mail las, geloofde hij zijn
ogen niet. Een van zijn gezenderde vissen uit een studie uit 2017 was boven
water. Letterlijk: een Duitse beroepsvisser ving het dier in de haven van
Mannheim. Op 550 kilometer van de
Haringvlietsluizen, waar Brevé het dier
in zee had gedropt.

Spierverlies
ouderen verschilt
per etnische groep
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Vis verrast
met lange
zwemtocht

Eetgewoonten

De reden voor die verschillen is nog
onduidelijk, al denkt Dorhout dat er
meerdere factoren bij betrokken zijn.
Spieren hebben training en eiwitten
nodig om zichzelf te onderhouden.
Eetgewoonten spelen dus een belangrijke rol. Juist die gewoonten worden
sterk beïnvloed door cultuur. Zo zijn
kip en gedroogde vis de voornaamste
eiwitbronnen voor mensen uit Suriname, terwijl Nederlanders hun eiwitten
vooral via kaas en melk binnenkrijgen.
‘Ook het sociaal gedrag rondom eten
speelt mee’, zegt Dorhout. In bepaalde
culturen is het niet sociaal acceptabel
om eten te weigeren tijdens familiebijeenkomsten. Het kan dan lastig
zijn om de juiste voedingsstoffen en
voldoende eiwitten binnen te krijgen.
Daarnaast kijken niet alle culturen
hetzelfde aan tegen beweging. ‘Zweten

of gemengd sporten is in sommige
culturen taboe.’

Trainen

Resource

WETENSCHAP

Ook genetische verschillen spelen een
rol. Zoveel zelfs dat het onderzoek
wellicht een vertekend beeld geeft.
‘Lichaamssamenstelling en vetverdeling verschillen tussen etnische groepen’, vertelt de promovendus, maar
de wetenschappers gebruikten voor
iedereen dezelfde maatstaf om sarcopenie vast te stellen. Toch helpen de
verkregen inzichten bij trainingsprogramma’s voor ouderen. ‘We weten nu
dat ze rekening moeten houden met
de migratieachtergrond en de culturele
factoren van ieder persoon.’ nvtwh

