In 't kort
Waterstofgas verdwijnt
Een overmaat aan waterstofgas kan de vergisting in onze
darmen vertragen. Dat is niet
goed, want vergisting levert
voedingsstoffen uit voedingsvezels en helpt ons gezond te
blijven. De buikpijn die patiënten met het prikkelbare-darmsyndroom (PDS) ervaren, kan
in verband worden gebracht
met een hoge waterstofconcentratie. Taojun Wang (Microbiologie) onderzocht darmmicroben die waterstof als
energiebron gebruiken en zo
mogelijk de problemen kunnen
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Windmolens zijn van invloed op het gedrag van
vogels als alken en zeekoeten. Maar hoe precies
is niet duidelijk. Tellingen vanuit de lucht kunnen daar antwoord op geven. WUR leert computers te tellen aan de
hand van luchtfoto’s.
WUR leert
Dat tellen is nu nog
computers
mensenwerk. Waarnevogels tellen
mers vanuit vliegtuigen
aan de hand van
tellen wat ze zien. Dat is
luchtfoto’s
niet alleen tijdrovend,
maar ook in toenemende mate onmogelijk. Doordat windmolens steeds
hoger worden, moeten vliegtuigen steeds hoger
vliegen. Vanaf die hoogte ziet het menselijk oog
niet veel meer.
Luchtfoto’s vanaf grotere (ruim 500 meter)
hoogte zijn de oplossing. Onderzoekers van Agro
Food Robotics leren computers vogels te tellen
op die beelden. De verschillen tussen de beelden
in en om de parken geven inzicht in de verspreiding van de vogels en verlies aan habitat door de
windparken. rk
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Bakkersgist beats aardolie
Bacteriën en gisten (zoals bakkersgist, zie foto) kunnen chemische
stoffen duurzaam produceren die we nu nog uit fossiele brandstoffen
moeten halen. Maar erg efficiënt zijn ze daar nog niet in. Ruud Weusthuis (Bioprocestechnologie) won een beurs van NWO om microben zo
aan te passen dat ze stoffen als aceton efficiënter kunnen produceren.
Voor de maximale opbrengst moet je de route van elektronen in een
levende cel kunnen beheersen. Weusthuis wil een nieuwe elektronendrager in de cel brengen, zodat alleen enzymen op de gewenste route
de elektronen kunnen gebruiken. ss

verhelpen. Wang vermoedt dat
de hydrogenotrofe microben
interessant zijn voor toekomstige behandeling van PDS. ss

Kan het eraf?
In Arnhem startte in 2016
het zorg-sportprogramma
X-Fittt 2.0 voor mensen met
een minimuminkomen of
lager. Lisanne Mulderij promoveerde op de effectiviteit
van dit tweejarig programma.
Een belangrijke reden voor
mensen om na het programma niet meer te sporten was
geldgebrek. De basisverzekering dekt het zorgdeel van
leefstijlinterventies, dus de
leefstijlcoach en diëtist, maar

niet het sportdeel. Het zou
volgens Mulderij mooi zijn als
de zorgverzekeraar dat wel
zou doen, bijvoorbeeld via een
gratis sportkaart. ss

Sociale stress sterkt schadelijke overtuigingen
Stress versterkt de hardnekkigheid van de overtuigingen die schuilgaan achter
psychiatrische stoornissen,
vooroordelen en samenzweringstheorieën, aldus een
recente PNAS-publicatie
met de Wageningse ‘kantelpunten-hoogleraar’ Marten
Scheffer als hoofdauteur. De
bevindingen van Scheffer
en zijn coauteurs verklaren

ook waarom samenzweringsdenken en psychiatrische
stoornissen historisch gezien
juist pieken tijdens crises,
ofwel tijden van grote sociale
stress. Volgens de auteurs
kunnen maatregelen die deze
stress verminderen, zoals een
basisinkomen of betere baanbescherming, een effectieve
manier zijn om deze problemen tegen te gaan. me
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