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Studeren is meer dan studiepunten verzamelen. Het is
een tijd vol kansen om jezelf te ontplooien. Het LUF geeft
studenten met grote dromen en originele ideeën de kans
te studeren of onderzoek te doen in het buitenland.
Duurzaamheid, data en dolfijnen
JAY MARISCA GIETZELT | ENGELAND – EARTH, ENERGY & SUSTAINABILITY

Wanneer je hart ligt bij
natuurbescherming en ecologie,
is de Engelse zuidkust een
fantastische plek om een
deel van je studietijd door te
brengen. Aan de University of
Exeter volgde Jay college bij
gerenommeerde wetenschappers en kreeg ze de kans om
mee te helpen bij het Seaquest
project. Samen met tientallen
vrijwilligers speurde ze urenlang
de zee af op zoek naar grijze
zeehonden, tuimelaars,
bruinvissen en andere zeezoog-

dieren. Belangrijk werk om
inzicht te krijgen in populaties
en hoe deze worden bedreigd
door toerisme en de bouw van
windmolens.

oceanen geven,’ vertelt Jay.
‘Hier in Nederland wil ik nu
mijn ervaring gebruiken bij
het opzetten van mijn eigen
educatieve projecten. Ik hoop
zo een nieuwe generatie
te enthousiasmeren voor
natuurbescherming.’

Naast colleges en veldwerk vond
Jay de tijd om als vrijwilliger
jonge scholieren les te geven
over dieren in het wild,
‘Ik wil een
plastic en overbevissing.
nieuwe generatie
‘Het was hartverwarmend en inspirerend
enthousiasmeren voor
om te zien hoeveel de
natuurbescherming.’
kinderen om onze

Van stagiair tot promovenda
CHARLOTTE DE VRIES | ZWEDEN – GENEESKUNDE

Hoe de grootste gebeurtenissen
in je leven soms beginnen met
iets heel kleins, bewees Charlotte
toen ze een brief schreef aan de
afdeling reumatologie van het
LUMC. Naast Geneeskunde had
ze inmiddels ook de bachelor
Life, Science & Technology op
zak en was ze op zoek naar
een stage. De reumatoloog
die haar brief onder ogen
kreeg, nam contact op met
een onderzoeksgroep bij het
Karolinska Institutet. Niet veel
later vertrok Charlotte naar
Stockholm om onderzoek te
doen naar antistoffen bij
reumatoïde artritis.
‘Je wordt even losgeweekt van
het Leidse studentenleven en je
ontmoet nieuwe mensen uit

allerlei culturen,’ vertelt
Charlotte. Ook leerde ze al snel
dat niet alles te plannen valt.
Zo kon de eerste opzet van het
onderzoek niet doorgaan door
technische problemen. Maar
juist daardoor maakte ze in
korte tijd grote stappen: ‘Ik
heb geleerd om problemen op
verschillende manieren aan
te pakken en dat assertiviteit
een groot goed is. Op de
momenten dat het even
tegenzat, heeft het me het
meest geholpen om naar mijn
collega’s toe te gaan en samen
een oplossing te zoeken.’

Na drie maanden in Stockholm
kwam de vraag of ze misschien
zou willen blijven en promoveren. Ze had gedacht in Nederland haar coschappen te lopen,
maar moest nu beslissen of de
Zweedse hoofdstad de komende
vier jaar haar thuis zou zijn. ‘Dat
was een gigantische keuze, maar
ik besefte meteen dat ik deze
kans moest grijpen.’ Met veel
enthousiasme zet Charlotte nu
haar onderzoek voort in het lab,
in een omgeving waar kliniek en
wetenschap samenkomen.

‘Ik heb zóveel nieuwe
mensen uit allerlei culturen
ontmoet!’

‘De bijdrage van
het LUF vormde de perfecte
springplank.’

Innovatieve aanpak antibiotica-resistentie
Sterven aan een simpele
keelinfectie? Het lijkt iets
uit een ver verleden, maar de
opmars van antibioticaresistente bacteriën dreigt dit te
veranderen. Daar komt bij
dat de zoektocht naar nieuwe
antibiotica tot op heden maar
weinig heeft opgeleverd.
Toch is de situatie minder
hopeloos dan het lijkt.
Farmacoloog Coen van Hasselt
stelt dat er veel te winnen valt
door te kijken naar hoe we de
bestaande antibiotica inzetten.
Door het doseringsschema voor
elke patiënt te optimaliseren,

kan de ontwikkeling van
resistentie worden vertraagd
of zelfs vermeden. Zo kan de
effectiviteit van de beschikbare
antibiotica veel langer worden
gehandhaafd.
Als proof of concept richtte
Coen zich op het antibioticum
colistine, een zogenaamd
‘laatste redmiddel’ antibioticum. ‘We zagen dat de
standaard doseringsschema’s
snel leiden tot resistentie bij
de ziekteverwekker Klebsiella
pneumoniae. Onze experimenten tonen aan dat alternatieve
doseringsschema’s het

ontstaan van resistentie
sterk kunnen onderdrukken.
We gaan nu kijken of we
ook voor andere antibiotica
nieuwe schema’s kunnen
ontwerpen en zo infecties
kunnen (blijven) bestrijden.’
‘De bijdrage van het LUF
vormde de perfecte springplank,’ vertelt Coen. ‘Dankzij
de beurs kon ik bewijzen dat
deze aanpak werkt. De
resultaten gebruik ik voor
grotere subsidieaanvragen,
zodat ik vervolgonderzoek kan
doen naar de behandeling van
gevaarlijke infectieziekten.’

Gebarentaal leren met woordenboek-app
In 2015 ontving dr. Victoria
Nyst, gebarentaalonderzoeker,
een subsidie voor haar project
‘Taalsocialisatie van dove
families in Afrika’. Een
belangrijk onderdeel van dit
project was de ontwikkeling
van de eerste Ghanese
Gebarentaal app. Dankzij
de schenkers van het LUF is
de app, met meer dan 1300
gebaren en hun Engelse
vertaling, nu gratis beschikbaar.
De app is ontwikkeld in
samenwerking met een team
van dove experts, waaronder
universiteitsdocent Marco
Nyarko: ‘De app wordt
gebruikt als snelle referentie
voor gebarentaaldocenten,
studenten, tolken en de
dovengemeenschap in Ghana.

Een week nadat de app gepubliceerd was, hadden bijna 300
mensen ‘m al gedownload!’
Victoria legt uit waarom de
app zo belangrijk is: ‘Veruit de
meeste dove kinderen groeien
op in horende families. Ze lopen
het risico om geïsoleerd te
raken. Communicatie in een
gebarentaal is essentieel voor
de volledige cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van dove kinderen zodat
zij kunnen communiceren met
de mensen om hen heen.’

Een academische studie of
carrière is een flinke uitdaging
als je doof bent. Al helemaal
in Afrika, waar in veel landen
niet eens middelbare dovenscholen zijn. Dr. Nyst en een
team Leidse wetenschappers
organiseerden in Ghana de
eerste summer school voor
én door dove studenten en
onderzoekers op het Afrikaanse
continent. Lees meer op:
www.LUF.nl/summer.

‘Een week nadat de
app gepubliceerd was, hadden
bijna 300 mensen ‘m al
gedownload!’

Muziek verbindt
In december vierde Studentenmuziekgezelschap Sempre Crescendo haar
188-jarig bestaan met een speciaal
diesconcert in de Marekerk, mede
mogelijk gemaakt door de schenkers
van het LUF. Het koor en orkest brachten
de kroonstukken uit de klassieke
muziekgeschiedenis ten gehore.

‘Uiteindelijk mochten
we een grote groep jonge
mensen verwelkomen.’

Het concert toont op muzikale wijze
aan dat klassieke muziek de kracht heeft
om alle generaties te ontroeren, vervoeren
en verbinden. De studenten werkten
maandenlang aan de organisatie en de
jonge talenten oefenden vele avonden om
een gedenkwaardig evenement neer te
zetten voor de Leidse bevolking, studenten
en de academische gemeenschap.
‘Uiteindelijk mochten we een grote
groep jonge mensen verwelkomen,’
vertelt bestuurslid Hester Verhoeven.
‘De combinatie van klassieke muziek en
jeugdig enthousiasme bleek een succesformule. De uitleg over de stukken door
onze dirigent Guido Marchena maakte
de soms ingewikkelde klassieke muziek
toegankelijk voor een breder publiek.’

Help mee talentontwikkeling mogelijk te maken!
Met de steun van onze donateurs werken Leidse onderzoekers aan
duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.
Wilt u ook bijdragen aan innovatief onderzoek en de ontwikkeling van
een nieuwe generatie onderzoekers? Kijk dan op www.LUF.nl/geven.
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