Op zoek naar
1000 soorten
Hoe soortenrijk is de campus? Op 24 en 25
juni gaan groepen studenten en medewerkers onder leiding van deskundigen op zoek
naar het antwoord.

De Biodiversity Challenge, zoals het evene
ment is gedoopt, is een project van het Wage
ningen Biodiversity Initiative (WBI). Vorig jaar
ging het evenement niet door vanwege corona.
In kleine kring vond wel een voorproefje plaats
en dat leverde ruim
750 soorten op. De
Een voorlat wordt daarom nu
proefje
volgens WBI-hoofd
leverde
Liesje Mommer op
ruim 750
minimaal 1000 soor
soorten op
ten gelegd. ‘En dat is
exclusief bacteriën en
bodemschimmels. Die doen niet mee. Anders
heb je aan een schep zand al genoeg om dat
aantal te halen.’
Zo’n dertig gidsen begeleiden de excursies
over de campus. De vroegste expeditie, een
vogeltour, is al op zaterdagochtend om zes
uur. Meedoen vereist geen speciale voorken
nis. ‘Juist niet’, zegt Mommer. ‘Iedereen kan
meedoen. Het evenement is ook een mooie
gelegenheid voor studenten en medewerkers
om elkaar ”in het wild” te ontmoeten.’

Bioblitz
De inventarisatie gaat na zaterdag 25 juni een
week lang door op de website Waarneming.nl
waar een speciale pagina beschikbaar is voor
campusmeldingen. Deze zogeheten Bioblitz
behelst ook WUR-locaties buiten de campus.
Mommer hoopt van de challenge een jaarlijks
evenement te maken. De aftrap van de Bio
diversity Challenge gebeurt vrijdagmiddag
24 juni om 12.00 uur in Omnia door rector
Arthur Mol. Naast excursies zijn er vijf lezin
gen van een half uur door WUR-prominenten
en stands over het biodiversiteitsonderzoek in
Wageningen. De deelname is gratis,
maar inschrijven is noodzakelijk. rk
event.wur.nl/biodiversitychallenge

‘Afslankpil lost
probleem niet op’
Het Zorginstituut adviseert om het afslankmiddel
Mysimba te vergoeden uit het basispakket. WURhoogleraar Renger Witkamp is kritisch: ‘Het is een
paardenmiddel.’
Het afslankmiddel Mysimba is al
toegelaten voor de behandeling
van overgewicht. Nieuw is dat het
Zorginstituut de minister aanraadt
het te vergoeden uit het basispakket. Hoogleraar Nutritional Biology Renger
Witkamp is
kritisch. ‘De
‘Zodra je met
aansturing
het middel
van eetstopt, val je
gedrag is
terug in oude
complex. Dit
gewoontes’
is een paardenmiddel;
de kans is groot dat het collateral
damage geeft, bijwerkingen.’
Mysimba werkt in de hersenen en
bestaat uit twee stoffen. ‘Naltrexon
vermindert de belonende waarde
van eten, het remt de genotscentra in de hersenen. Dat is ingrijpend, want die zijn verweven met
andere emoties. Het andere stofje,
bupropion, is een oud antidepressivum – hoe het precies de eetlust
remt, is eigenlijk niet duidelijk.’ De
farmacoloog ziet wat dat betreft
meer in de nieuwe middelen die
sinds vorig jaar op de markt zijn,
zogenaamde GLP1-agonisten. Die
bootsen een verzadigingshormoon
na, zodat je het gevoel krijgt dat je
genoeg gegeten hebt. ‘Ze grijpen
niet direct in op genotscentra,
maar een niveau lager en dus

specifieker. Daar zijn de verwachtingen hoger van.’

Braken

De bijwerkingen van Mysimba zijn
problematisch. Veel gebruikers
krijgen last van misselijkheid,
braken, duizeligheid of verstopping; de helft van hen stopt met
de behandeling. Het Zorginstituut
stelt daarom dat patiënten die
na vier maanden gebruik niet zijn
afgevallen, moeten stoppen met
het middel. Daarnaast beperkt het
advies zich tot twee patiëntengroepen: mensen met obesitas
(BMI hoger dan 30) die deelnemen aan een gecombineerde
leefstijlinterventie en mensen met
overgewicht (BMI tussen 27 en
30) die aan een afvalprogramma
deelnemen en lijden aan ziekten
zoals diabetes type 2 of hart- en
vaatziekten.
Witkamp ziet deze afslankpil niet
als oplossing. ‘De patiëntengroep
die er echt wat aan heeft is klein,
en het probleem pak je er niet
mee aan. Zodra je met het middel
stopt, val je terug in oude gewoontes omdat die vooral een sociaal-maatschappelijke en economische oorzaak hebben. Uiteindelijk
is de beste medische oplossing
een maagverkleining of maagomleiding.’ ss
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