
CHIP SPOORT BACTERIE EN VIRUS OP
door JAN COLIJN

ENSCHEDE – Onderzoekers aan de Universiteit Twente (UT) hebben een
chip ontwikkeld, die binnen drie minuten uitsluitsel biedt over een eventu-
ele besmetting met bacteriën of virussen. De chip wordt momenteel verder
ontwikkeld door Ostendum, een bedrijf voortgekomen uit de UT. Zowel
vanuit de medische wereld als de voedingindustrie is de belangstelling
groot.

De UT is met haar instituut voor
nanotechnologie MESA+ wereld-
wijd gezaghebbend als het gaat om
het zogenoemde ’lab on a chip’,
waarbij middels nanotechnologie
een heel ’laboratorium’ ter grootte
van een muntstuk wordt gebouwd.

Deze techniek wordt ook toege-
past voor de nieuwe chip, waarmee
het mogelijk is biomarkers te trace-
ren in bijvoorbeeld bloed, speeksel
of een andere lichaamsvloeistof.
„Biomarkers zijn indicatoren van
een eventuele besmetting”, aldus
Ostendum-directeur dr. mr. Paul
Nederkoorn.

Hobbels
Volgens medisch microbioloog dr.

Ron Hendrix, verbonden aan het
Medisch Spectrum Twente, het La-
boratorium voor Microbiologie
Twente-Achterhoek en de universi-
teiten van Twente, Groningen en

Münster, hebben de eerste testen
aangetoond dat de chip inderdaad
binnen drie minuten uitsluitsel
biedt. „Al hebben we nog wel een
aantal hobbels te nemen. De ver-
wachting is dan ook dat de chip – hij
heeft nog geen eigen naam – over
drie tot vier jaar marktrijp zal zijn.
Wat overigens in de medische we-
reld heel snel is.”

Zo slaagden de Twentse microbio-
logen er in om met de chip het Mexi-
caanse griepvirus te traceren. Dr.
Hendrix: „Als iemand hoestend en
proestend binnenkomt en je vreest
Mexicaanse griep, dan gaat zo ie-
mand meteen in isolatie. Omdat je
met de huidige methode 24 uur bezig
bent een besmetting vast te stellen, is
isolatie met een dagprijs van 300 eu-
ro een kostbare zaak.” Snelle diag-
nostiek kan niettemin mensenle-
vens redden. „Bij een bacteriële in-
fectie bijvoorbeeld is het van groot
belang om zo snel mogelijk te weten

om welke besmetting het exact gaat.
Zodat je weet welke penicilline je
toe moet dienen. Daarmee kun je
niet alleen resistentie van micro-or-
ganismen voorkomen, maar ook is
het belangrijk omdat, als je een bac-
teriële infectie niet goed behandelt,
de overlijdenskans met 20 tot 30 pro-
cent per uur toeneemt.”

Tumoren
De chip kan bovendien informatie

verschaffen over de eventuele aan-

wezigheid van tumoren. Neder-
koorn: „Je hebt binnen enkele minu-
ten zekerheid. Een patiënt hoeft dus
niet meerdagenlang in onzekerheid
te verkeren.”

De chip kan voor diverse testen
worden ’geprogrammeerd’. En be-
halve voor medische doeleinden kan
hij ook worden toegepast in de le-
vensmiddelenindustrie waar de
chip gebruikt wordt om bepaalde
bacteriën te detecteren. Neder-
koorn: „Voor de voedingbranche
biedt dit tal van mogelijkheden. Nu
nog moet een monster vaak op
kweek worden gezet en duurt het ge-
middeld een week voor de uitslag be-
kend is. Straks maar drie minuten.”

De chip is nu al inzetbaar. „Alleen
is hij bewerkelijk en met 500 euro
nog vrij kostbaar. We werken nu aan
een wegwerpexemplaar. Die moet
uiteindelijk tien euro kosten met
drie testen aan boord.”

Snelle diagnose
kan levens redden

• Microbioloog Ron Hendrix: „Chip geeft
ook informatie over tumoren.”
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sommigen zelfs iedere dag een ei.
Maar vis is natuurlijk ook een prima
eiwitbron, daarnaast levert vis ons
ook de goede omega-3 vetten.

Omdat de nieren bij ouderen en
zieken minder goed functioneren,
kan een overschot aan eiwit onge-
zond zijn. Mijn inschatting is echter
dat het eiwitgebruik bij hen zo laag
is dat de kans op een overdosering
aan eiwit nihil is. Bij omroep Max
zag ik enkele bekende Krasse Knar-
ren gezellig en met smaak dine-
ren. Volgens testen voor en na
hun gezamenlijke inspan-
ningen en diners, waren ze
in enkele weken zowel
fysiek als psychisch voor-
uit gegaan. 

Dus wederom werd
bewezen wat we al lang
wisten: meer bewegen,
sociale contacten on-
derhouden en goed
eten zijn belangrijk
voor een gezonde
oude dag. 

Eiwitten zijn de belangrijkste
bouwstof van ons lichaam. Eiwitten
zijn opgebouwd uit twintig verschil-
lende aminozuren en ons lichaam
kan daarvan acht aminozuren zelf
niet voldoende aanmaken. Die acht
aminozuren moeten dus uit ons
voedsel worden verkregen.

In dierlijk eiwit zitten meer van
die belangrijke aminozuren dan in
plantaardig eiwit. Vegetariërs kiezen
daarom met zorg hun plantaardige
eiwitbronnen – zoals peulvruchten,
noten, paddenstoelen en granen –
om geen tekorten te krijgen. Krijgt
ons lichaam te weinig van die kwali-
teitseiwitten binnen, dan worden
onze spieren afgebroken en gebruikt
als eiwitbron.

Men heeft berekend dat ongeveer
tien gram kwaliteitseiwit per maal-
tijd voldoende is om spierafbraak te
voorkomen. Om tien gram van die
kwaliteitseiwitten binnen te krijgen,
moet u ongeveer dertig gram ge-
woon eiwit eten. De World Health
Organization (WHO) adviseert ons

dubbelop. De minister bespaart op
dieetadvisering door de diëtisten niet
meer te vergoeden en er sterven na
een operatie daardoor meer dan drie
keer zoveel zorgbehoevenden, dus
dure patiënten. Natuurlijk is dit wat
kort door de bocht geredeneerd,
maar het toont wel aan dat goede
voeding bij ouderen van levensbe-
lang kan zijn.

Daarom heb ik mijn kwetsbare
oudere patiënten gevraagd wat zij op
een dag aan eiwitten eten. Dat is een
onbetrouwbare methode, maar toch
kreeg ik de indruk dat het merendeel
van mijn oudere patiënten niet vol-
deed aan het WHO-advies. Zij aten
weinig vlees, zelden vis en minder
dan tweemaal per week een eitje.
Velen vonden het vlees niet smaken
of het lukte ze niet het vlees te kau-
wen door bijvoorbeeld gebitsproble-
men. Welke eiwitten hebben de voor-
keur? Gezien de ervaring bij mijn
oudere en fragiele patiënten adviseer
ik hen nu juist meer vis, zuivelpro-
ducten en eieren te gebruiken. Voor

om ongeveer vijftig tot zeventig
gram eiwit per dag te eten.

Er zijn aanwijzingen dat een ouder
en zwakker lichaam minder efficiënt
met eiwitten omgaat, daarom zou-
den ouderen meer eiwitten moeten
gebruiken dan we tot nu toe advise-
ren. Onlangs verscheen er weten-
schappelijk onderzoek waaruit bleek
hoe belangrijk goede voeding is voor
ouderen. Wanneer ouderen, die in
een minder goede voedingsconditie
verkeerden, werden geopereerd,
bedroeg de sterfte twaalf procent.
Met persoonlijke voedingsadviezen
daalde de sterfte tot slechts vier pro-
cent. Juist dit jaar schrapte onze
minister de vergoeding voor deze
dieetadviezen, een opmerkelijke
vorm van bezuinigingen. Cynisch
gesproken werkt de bezuiniging dus

Een krasse knar heeft eiwitten nodig
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Onregelmatig werk

www.dvn.nl

door 
Maarten Ploeg

Diabetes Vereniging 
Nederland

Diabetes en onregelmatige
werktijden zijn een lastige com-
binatie. Veel mensen met diabe-
tes hebben hier last van, zo
blijkt ook uit onderzoek van het
Nivel, waarover onlangs ook in
deze krant is bericht. 

Ons advies: wees altijd open
over de diabetes, hoe lastig dat
ook is. Als u aangeeft dat u
graag werkt, maar dat onregel-
matige pauzes uw medische
instelling verstoren, laat u
merken betrokken te zijn bij
het werk. Uw concentratie
en werkplezier zijn zeker
van belang voor uw werkge-
ver en voor uw collega’s.
Onze vereniging heeft een
brochure uitgebracht over
diabetes en werken. Hierin
staan veel tips over hoe u
met diabetes om kunt gaan
bij het werk en bij de arbo-
arts. U staat niet alleen! Veel
succes met het gesprek.

Centraal
Voor 2012 heb ik mezelf

voorgenomen mijn gezond-
heid en mijn diabetes weer
centraal te stellen. Hoe zorg
ik dat ik weer alles op de rit
krijg? 

Anja van Hage, Didam
Dank u voor uw vraag, dit

zullen veel mensen met en
zonder diabetes zich afvra-
gen! De feestdagen helpen
meestal niet echt mee om
een gezonde leefstijl aan te
houden. Alle reden om nu
een frisse start te maken.
Gewoon leven zonder veel
extra’s. Opschrijven wat je
eet en hoeveel je beweegt
geeft overzicht. Doe dit eens
een weekje naast het note-
ren van je bloedglucose-
waarden. Zo zie je snel waar
dat door is veroorzaakt.
Naast voeding zijn bewe-
ging en andere leefstijlfac-
toren gekoppeld aan een
goede instelling. Deze dage-
lijkse keuzes zorgen dat jij je
gezondheid en de diabetes
weer op orde krijgt; alleen
jij kunt bepalen welke ver-
anderingen haalbaar zijn,
waar je moeite voor wilt
doen, eventueel met steun
van je omgeving. 

Meten
Hoeveel keer bloedsuikers

meten per dag is nou nor-
maal?

De heer Janssen, Uithoorn
Eigenlijk is er geen ’nor-

maal’ aantal keren dat men-
sen meten. Topsporters met
diabetes type 1 meten veel
vaker dan iemand die een
leefstijladvies voor diabetes
type 2 heeft gekregen. Ik ga
er even vanuit dat u meet
omdat u insuline spuit met
een pen. Dan is het nuttig
om voor elke maaltijd te
meten om te zien hoeveel
koolhydraten u bij de maal-
tijd kunt gebruiken om in
balans te zijn met de toege-
diende insuline. U kunt af en
toe na de maaltijd meten
om te kijken of de inschat-
ting medicatie-voeding juist
was.

Verzekeraars zijn niet al te
scheutig meer met het ver-
goeden van teststrips. Hier-
bij hebben wij twee advie-
zen: lees goed welke voor-
waarden er staan in de ver-
zekeringspolis en kies een
goedkope leverancier. 

Op mijn werk word ik regelmatig ingedeeld bij de avondploeg. Daar-
mee komt mijn eetritme in de war, waardoor mijn bloedsuikers gaan
schommelen. Kan ik mijn werkgever vragen of dat anders kan?

De heer Den Besten, Heerhugowaard

Tablets zoals de iPad zijn
reuze populair, maar je kunt
ze beter niet op schoot hou-
den. Want door de ongemak-
kelijke houding waar je je in
bevindt, is de kans op hoofd-
pijn, nek- en schouderklach-
ten groot.

De tablets zijn handig van-
wege hun handzame formaat
en eenvoudige gebruik. Met je
tablet op schoot ben je altijd en
overal online: op de bank, in
de trein. Maar werk er niet
mee terwijl je de tablet op
schoot hebt, waarschuwen we-
tenschappers van de Harvard
School of Public Health
(HSPH).

De wetenschappers consta-
teerden bij proefpersonen op-
vallend veel houdingsklach-
ten. Ze pleiten er ook voor dat
er – net als bij de gewone com-
puter is gebeurd – ergonomi-
sche richtlijnen opgesteld
worden voor het gebruik. Ze-
ker nu de tablets ook steeds va-
ker in de werksfeer worden ge-
bruikt.

• Verkeerde lichaamshouding…
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DRINK!

door ARIANNE MANTEL

UTRECHT — Voor veel ouders is het onbe-
grijpelijk. Hun kind, dat thuis honderduit
praat, klapt buitenshuis helemaal dicht. Vaak
wordt gedacht dat het een vorm van verlegen-
heid is, of een karaktertrek. Maar het blijkt
een angststoornis. Deze kinderen kunnen na-
melijk wel goed praten, maar in bepaalde si-
tuaties juist niet. „Dit heet selectief mutisme,
een redelijk onbekende stoornis waarvoor
morgen een speciaal vernieuwd behandelpro-
gramma wordt gepresenteerd.” 

Website
Morgen worden de

website www.spreekt-
voorzich.nl en het behan-
delprogramma ’Spreekt
voor zich’ officieel in het
UMC Utrecht gepresen-
teerd. Deze zijn gereali-
seerd door de stichting
Behandeling Selectief
Mutisme, die zich ten doel
heeft gesteld om goede
informatie over de stoor-
nis toegankelijk te maken
voor ouders, leerkrachten
en professionals. ’Spreekt
voor zich’ voorziet thera-
peuten van een uitge-
werkt stappenplan met
handelingsadviezen, prak-
tijkvoorbeelden, spelsug-
gesties, werkbladen en
opdrachten voor het kind.
Voor ouders en leerkrach-
ten bevat het praktische
informatie, suggesties
voor thuis en op school,
spelletjes, oefeningen en
verhalen. 

Leuk is bijvoorbeeld
voor kinderen de speciaal
ontwikkelde serious game
Het Luiderslot. Bij elk
stapje in de therapie ko-
men ze een level verder
en leren ze trots op zich-
zelf te zijn. Er zitten on-
derdelen in waarbij het
kind geluid moet maken
tegen de computer om
verder te komen in het
spel. Ouders kunnen onli-
ne de ontwikkelingen ook
volgen, die overigens wel
digitaal beveiligd zijn.

Aan het woord is GZ-psy-
choloog en gedragstherapeut
Maretha de Jonge, verbonden
aan het Universitair Medisch
Centrum in Utrecht. „Mutis-
me betekent: niet kunnen
praten. En selectief mutisme
houdt in dat een kind in som-
mige situaties niet ’kan’ pra-
ten, terwijl hij of zij dat in an-
dere situaties heel goed kan.
Het lijkt alsof het kind blok-
keert en dat kan verdrietige
en frustrerende situaties ople-
veren.”

Maretha de Jonge behan-
delt al sinds jaar en dag de kin-
deren die met selectief mutis-
me worstelen. „We zien dit
vooral bij kinderen tussen de
4 en 8 jaar jong. Die kinderen
zijn allemaal verschillend als
je kijkt in welke situatie ze
wel en dan weer niet praten.
Het ene kind zegt bijvoor-
beeld niets tegen de moeders
van vriendjes, het andere
kind zegt niets in winkels.
Maar ze hebben allemaal een
overeenkomst: ze praten geen
van allen op school.”

Jaar
Zo kan het gebeuren dat er

een kind wordt aangemeld
voor behandeling van wie de
leerkracht zegt: ’Eigenlijk heb
ik het hele jaar dit kind niet
horen praten in mijn klas’. De
Jonge: „Voor ouders en leer-
krachten is het vaak moeilijk
in te schatten of er nu een pro-
bleem is, want de vraag is
vaak wanneer je je zorgen
moet maken. Als een kind
nieuw in een klas komt, kan
het best een paar weken du-

ren voordat het begint te pra-
ten. In de psychiatrie stellen
we dat als een kind langer dan
een maand – en dan gaat het
niet over het beginnen op een
nieuwe school – consequent
niet spreekt in de klas en het
kind daardoor beperkt wordt
in zijn ontwikkeling, dat er
sprake is van selectief mutis-
me. Daarbij moet je wel eerst
kijken of er geen taalprobleem
is, wat kan bij stotterende of
tweetalige kinderen, die nog
onvoldoende Nederlands kun-
nen spreken. Ook moet je goed
kijken of niet sprake is van au-
tisme. Dat is niet altijd makke-
lijk want als een kind nog erg
angstig is op school, lijkt het
soms op elkaar.”

Selectief mutisme lijkt bij
veel kinderen op extreme ver-
legenheid. Toch zijn er ook
kinderen die er helemaal niet
zo verlegen uit zien. Hun zwij-
gen lijkt eerder koppig dan

angstig. Die koppigheid is
schijn. Het is een manier om
hun angst te verbergen. Het is
geen dwars gedrag of aan-
dachtvragerij, maar een ma-
nier waarop zij zich staande
houden als ze bang zijn.

Het niet kunnen praten
werkt vaak beperkend in die
zin dat het kind niet kan zeg-
gen dat het pijn heeft, verdriet

of iets niet begrijpt. 
De Jonge: „Dit alles belem-

mert de ontwikkeling. En als
ouders dat in de gaten krijgen,
melden ze zich aan voor thera-
pie. En dat werkt vaak enorm
goed voor de kinderen, zo
blijkt. We beginnen altijd hier
in de praktijk en noemen het
een dapperheidstraining.
Eerst leren de kinderen hier

praten met de therapeut die ze
nog niet kennen, dan op school
met de leerkracht en klasgeno-
ten buiten de klas en dan
neemt de leerkracht het in de
klas over.” 

Speelse aanpak
„Zo overwinnen ze stap voor

stap hun angst. Daarbij is het
heel belangrijk om zowel ou-
ders als leerkracht actief te be-
trekken en goed samen te wer-
ken. Omdat het zulke jonge
kinderen zijn, is een speelse
aanpak nodig. Daarom hebben
we een behandelprogramma
ontwikkeld met speelse en uit-
dagende materialen, geschikt
voor jonge kinderen. Aan het
einde krijgen ze een dapper-
heidsdiploma.”

Overigens loopt er momen-
teel een studie naar kinderen
die vroeger behandeld werden
en inmiddels adolescent of
volwassen zijn. „Het is na-
tuurlijk interessant als we
straks kunnen voorspellen
welk kind toch sociaal geremd
blijft en welk kind sociaal vlot
wordt”, besluit Maretha.

In de wintermaanden is het
– net als in de zomer – van
groot belang om voldoende te
drinken. Zeker tijdens deze
extra koude winterdagen is
een goede weerstand onont-
beerlijk. Een minimale voch-
tinname van 1,5 tot 2 liter per
dag levert hieraan een positie-
ve bijdrage.

Voldoende en gevarieerd
drinken zorgt ervoor dat het
immuunsysteem in goede con-
ditie blijft. Bovendien voor-
komt het uitdroging van de
slijmvliezen, die belangrijk
zijn bij het weerstaan van ver-
koudheids- en griepvirussen.
Bij aanzienlijke inspanning –
bijvoorbeeld bij het schaatsen,
wandelen in de sneeuw of het
maken van een sneeuwpop –
en bij hoge temperaturen
heeft het menselijk lichaam
behoefte aan een extra voch-
tinname. Beweging of een (te)
hoge temperatuur in huis en
op kantoor leidt tot transpira-
tie, waardoor extra vochtinna-
me nodig is om uw vochtbalans
op peil te houden. Als u onvol-
doende drinkt, kan dit leiden
tot hoofdpijn of vermoeid-
heid. Aanbevolen wordt geva-
rieerd te drinken: water, mi-
neraalwater, thee, sap of een
frisdrank. Al deze dranken
helpen u goed verzorgd de
winter door.

• Uitdroging voorkomen…
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’Het is een serieuze
angststoornis’

HULP voor kind dat NIET
PRAAT

’Selectief mutisme is onbekend bij ouders en leerkrachten’

• Gedrags-
therapeute
Maretha de

Jonge:
„Soms
praten 

kinderen uit
angst een
jaar niet."
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KOOZZZI
RUGWARMER
 De aangename warmte zorgt 

voor directe ontspanning. 
 Uitgevoerd in heerlijk zacht 

fleece en in omvang verstelbaar. 
 Met drie warmte-standen. 
 Schakelt automatisch uit na 

1,5 uur.
 Wasmachinebestendig.

KOOZZZI RUGWARMER

VAN
€39,95
VOOR

€29,95
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