Kruidenmengsels kunnen langdurige en pijnlijke erecties en zelfs de dood veroorzaken.
De verwachting is dat tegen het jaar 2025
zo’n 320 miljoen mannen zullen lijden aan
erectiestoornissen. Behandeling bestaat
onder meer uit goedgekeurde synthetische
middelen, bekend als PDE-5-remmers, die de
bloedvaten in de penis verwijden waardoor
een erectie ontstaat. In Ghana en andere
Afrikaanse landen grijpen mensen eerder
naar kruidenmengsels om hun seksuele
prestaties te verhogen dan naar de synthetische middelen zoals Viagra. Het gebruik van
deze kruidenmiddelen heeft echter verscheidene malen geleid tot priapisme (langdurige
en pijnlijke erectie) en extreme daling van de
bloeddruk met beroertes, hartstilstand en
soms zelfs de dood tot gevolg. Vaak blijken
de kruidenmengsels ook synthetische middelen te bevatten, soms zelfs in gevaarlijke
hoeveelheden, ontdekte Felicia Akuamoa
(Toxicologie) in haar promotieonderzoek.

Na het groene Nederland van 2120 schetsen
Wageningse wetenschappers nu ook hoe de stad van
2120 eruitziet – met Arnhem als concreet voorbeeld.
Drijvende, houten woontorens, ventilatiecorridors die de binnenstad een
verkoelende bries bezorgen, energie
uit waterkracht via een stelsel van
ondergrondse buizen en meertjes: de
Wageningse visie op het Arnhem van
de 22e eeuw bevat allerlei voorzieningen die tot de verbeelding spreken.
Heilige huisjes ontziet de toekomstvisie niet. Zo zullen vergezichten
zoals hoogbouw en windturbines op
de Veluwe best wat gefronste wenkbrauwen opleveren. ‘Maar combineer
de landschappelijke potentie van
dit gebied met klimaatverandering,
en dan is het heel logisch om op de
hogere gronden te bouwen of om
energie op te wekken in een windrijke zone. Onderliggend idee is dat het
natuurlijke systeem leidend is en dat
we keuzes voor de stedelijke ontwikkeling daarop enten’, verduidelijkt

Ilse Voskamp, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research.
Dat juist Arnhem de plaats van
handeling is van deze studie, is geen
toeval. De stad ligt op het snijpunt
van twee belangrijke Nederlandse
landschapstypen: het rivierengebied
en de hogere zandgronden. ‘Dezelfde principes zijn dus toepasbaar op
andere locaties, mits de natuurlijke
context vergelijkbaar is, aldus Voskamp. De studie is een co-productie
van Wageningen Environmental
Research en de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. me
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Bijwerkingen

Akuamoa onderzocht veertig kruidenmengsels die in de Ghanese hoofdstad Accra
verkocht worden als medicijn tegen erectiestoornissen op illegale toevoeging van
de synthetische PDE-5-remmers. Van de
kruidenmengsels bevatte meer dan de helft
synthetische remmers zoals sildenafil (de
werkzame stof in Viagra). Bij dertien producten lag de concentratie van deze stof
tussen de 25 en 100 mg, vergelijkbaar met
het farmaceutische middel. In zes mengsels
was de concentratie hoger dan 100 mg. Een
hoge dosis remmers kan extreme ontspanning van de gladde spiercellen veroorzaken,
hetgeen de bijwerkingen zou kunnen verklaren. De tests die Akuamoa ontwikkelde zijn
makkelijk toe te passen in Ghana en buurlanden om illegaal toegevoegde remmers op
te sporen. ss

IPCC-rapport: ‘aanpassen en aanpakken’
Het nieuwste IPCC-rapport dringt opnieuw aan op klimaatactie, maar de
toon verandert. Klimaatadaptatie wordt belangrijker: leren leven met de
gevolgen van klimaatverandering. In sommige gevallen is er geen weg
meer terug, zegt Robbert Biesbroek (WUR Bestuurskunde), coauteur van
het rapport. De coronaherstelperiode biedt kansen voor een transitie naar
een klimaatbestendige stad. Biesbroek: ‘Maar veel hangt af van het doorzettingsvermogen van de politiek. De tijd van afwachten is echt voorbij.’ ss
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