De Wageningen PhD-Council vindt dat
er meer ruimte moet zijn voor informeel
contact tussen promovendi en hun
(dagelijkse) begeleiders. Door het
thuiswerken schiet dat contact er vaak
bij in, zegt Council-voorzitter Anne-Juul
Welsink.
Zij concludeert dat uit een peiling onder 241
promovendi. De meeste van hen zijn vier
à vijf dagen op de campus. Begeleiders en
promotoren zijn gemiddeld een dag minder
op kantoor. Dat bemoeilijkt contact. De verschillen zijn overigens groot. Tien procent
van de begeleiders is een dag of minder in
de week op de campus.
Formele ontmoetingen met de dagelijkse
begeleiders vinden meestal eens per week
of om de week
plaats. Vier op de
‘Veel studenten
tien promovendi
weten niet
spreekt de dagelijkbeter dan dat
se begeleider eens
het zo hoort’
in de maand of
zelfs nooit. Afspraken met de promotor zijn
al even schaars. Informele contacten volgen
hetzelfde patroon. In online meetings mist
informeel contact vrijwel volledig.

Post-corona
Een kwart van de promovendi vindt dat
gebrek aan informeel contact problematisch. Welsink denkt overigens dat dat cijfer
geflatteerd is. ‘Veel studenten weten niet
beter dan dat het zo hoort. Ze ervaren het
daarom niet als een probleem dat ze hun
begeleiders niet of nauwelijks spreken.
Let wel: het grootste deel van de huidige
PhD-populatie is post-corona begonnen.’
Volgens Welsink zijn begeleiders zich
onvoldoende bewust van de sociale functie van informeel contact. ‘Promovendi
hebben er behoefte aan gezien te worden
door de begeleider.’ En daar moet dus
meer werk van worden gemaakt, bijvoorbeeld door informele meetings en koffiemomenten te plannen. rk
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PhD’ers willen
meer informeel
contact

Resource

WETENSCHAP

Sigma B-leger
kan meer dan
stress bestrijden
Centraal in de aanpassing van bacteriën aan stress, staat
het eiwit Sigma B. Het eiwit stuurt een leger aan eiwitten op
pad om stress tegen te gaan. Dat doet het door de genen
voor die eiwitten aan te jagen. Maar het eiwit doet nog veel
meer, ontdekte promovendus Claire Yeak.
Zij onderzocht het takenpakket
van Sigma B in bacteriën van de
bacillus-familie door in het genoom
van Bacillus subtilis te speuren naar
bindingsplekken voor Sigma B. Door
die binding worden genen aangeschakeld die
zorgen voor
Tot de
de aanmaak
niet-stressvan gewenste
gerelateerde
eiwitten.
functies beDie landingshoort onder
plek voor Sigmeer de conma B bestaat
trole over het
uit een stukje
zwemgedrag
genetisch
van Bacillus
code (de
promotor) van
ongeveer 40 baseparen. Yeak doorzocht het genoom van Bacillus op de
aanwezigheid van die sequentie. ‘Als
je die vindt, is het waarschijnlijk dat
Sigma B daaraan kan binden, wat
duidt op een mogelijke rol van het
eiwit.’ Yeak vond zo 156 nieuwe bindingsplaatsen voor Sigma B.
Daarmee werd het totale pakket aan
genen dat door Sigma B wordt aangestuurd uitgebreid naar meer dan

500 genen. Tot de nieuwe niet-stressgerelateerde functies van het eiwit
behoren onder meer de controle over
het nutriëntengebruik en het zwemgedrag van Bacillus.

Toxisch

Bacillus subtilis en het zusje Bacillus
licheniformis worden veel gebruikt
in de biotechnologie om enzymen te
maken. Maar ze maken ook surfactine en lichenysine, stoffen die membranen van plantaardige en dierlijke
cellen kunnen vernietigen. Yeak
ontdekte dat Sigma B (indirect) bij
die productie is betrokken, en dat die
stoffen ook toxisch zijn voor de mens.
Dat roept vragen op of hun aanwezigheid in voedingsmiddelen zoals melk
wel veilig is.
‘Consumenten hebben tegenwoordig
een voorkeur voor mild-bewerkt voedsel’, zegt Yeak. ‘In die milde omstandigheden zijn bacteriën moeilijker te
doden. Sterker nog, hun stresssyteem
wordt dan juist ingeschakeld en verschaft hun bescherming, blijkt uit mijn
onderzoek naar lichenysine.’ rk

