
Oók Met De Kennis Van Nu! 
 
 
 
 
Victor M. Wiegant 
 
Afscheidsrede uitgesproken te Utrecht, 2 december 2010 
 
 

1 



Mijnheer de rector magnificus,  
mijnheer de decaan van de faculteit geneeskunde en vice-voorzitter van de raad van 
bestuur van het UMC,  
waarde collegae,  
zeer gewaardeerde toehoorders, 
 
 
In dit afscheidscollege wil ik met u stilstaan bij twee thema’s die mij zeer na aan het hart 
liggen, namelijk onderzoek en onderwijs. Allereerst zal ik u enkele eigenaardigheden laten 
zien van wetenschappelijk onderzoek, en van het huidige onderzoeksklimaat. Daarna wil ik 
een stukje van mijn eigen stress-onderzoek bespreken. Tenslotte zal ik nog kort iets over 
onderwijs zeggen. En ‘en passant’ wil ik graag enkele herinneringen met u delen. Het wordt 
dus een nogal persoonlijk relaas.  
 
 
Hormonen en Hersenen 
 
In de zomer van 1966 maakte ik kennis met de Universiteit Utrecht. Ik was 18, en kwam 
vanuit Venlo naar Utrecht om biologie te studeren. Ik wilde de wetenschap in, onderzoek 
doen, naar hormonen en hersenen. Die keuze kwam niet uit de lucht vallen. Al op de lagere 
school las ik boekjes over natuurwetenschappen, en op de vraag ‘wat wil jij later worden?’ 
was het antwoord, volgens mijn moeder, steevast ‘onderzoeker op een laboratorium’. Op de 
middelbare school, in het begin van de jaren zestig, groeide mijn interesse voor biologie. De 
hormonen en de hersenen, die intrigeerden me enorm.  
 
Over hormonen was er in die tijd veel te doen, op de radio, in de krant, op de TV. Dat had te 
maken met de anticonceptiepil, die in 1962 in ons land op de markt kwam. En over de 
hersenen las ik wat ik in kranten en tijdschriften kon vinden. En daarvan herinner ik me het 
onderzoek uit die tijd naar de basis van ons geheugen. Door die verhalen, over de pil en het 
geheugen, is mijn keuze voor het vak sterk beïnvloed. 
 
 
Twee Stukjes Wetenschapsgeschiedenis 
 
Ik sla nu een zijweggetje in, dames en heren, want ik wil u graag wat meer vertellen van die 
twee stukjes wetenschapsgeschiedenis die voor mij zo belangrijk zijn geweest, van de pil en 
van het geheugen. Dan kunt u ook meteen zien hoe wetenschappelijke ontwikkelingen in de 
praktijk kunnen gaan.  
 
 
Eerst over de pil. 
 
De Amerikaanse Margaret Sanger was al 40 jaar actief als voorvechtster van geboorteregeling 
en gezinsplanning, en ze was 75 jaar oud toen ze in 1951 tijdens een etentje probeerde de 
bioloog-endocrinoloog Gregory Pincus over te halen  om haar levensdroom waar te maken, 
een anticonceptiepil.  
 
Pincus zag er wel iets in, maar hij had daar natuurlijk veel geld voor nodig, en dat had hij niet. 
Het bedrijfsleven was in eerste instantie niet in het idee geïnteresseerd. De overheid ook niet. 
En de Amerikaanse Federatie voor Gezinsplanning haakte zelfs nog af nadat Pincus met 

2 



succes een ‘proof of principle’-studie met een oraal werkzaam progesteron-derivaat bij 
konijnen had gedaan. Ze vonden het te risicovol. Een vriendin van Sanger uit de 
vrouwenbeweging, de toen 78 jarige Katharine McCormick, fourneerde Pincus uiteindelijk uit 
haar privévermogen al het geld dat hij nodig had. En in 1960 kwam de eerste anticonceptiepil 
in de VS op de markt.  
 
“In minder dan tien jaar”, hoor ik u denken, “da’s snel”. Maar technisch gesproken lag 
natuurlijk in 1951 alles al helemaal klaar, dankzij decennialang onderzoek door duizenden 
biologen, artsen en chemici. De vrouwelijke geslachtshormonen waren in de jaren 30 al 
ontdekt, en de chemische synthese van progesteron was in 1941 rond, om maar een paar 
mijlpalen te noemen.  
 
Wat maar weinig mensen weten is dat het oorspronkelijke idee van hormonale anticonceptie 
al uit 1919 stamt, van de Oostenrijkse fysioloog Ludwig Haberlandt. Hij toonde ook aan dat 
het idee praktisch goed uitvoerbaar was. Zijn konijnen werden namelijk tijdelijk onvruchtbaar 
wanneer hij ze inspoot met een extract van ovaria van drachtige dieren.  
 
Jarenlang zocht hij naar een bedrijf om samen een preparaat voor gebruik bij de mens te 
ontwikkelen. En toen hij dan eindelijk, in 1930, op een congres onderzoek bij proefpersonen 
aankondigde met een preparaat dat hij met een Hongaars bedrijf had ontwikkeld, was het te 
laat. “Juristen, Aerzte und Seelsorger”, zo schreef een krant, hadden zo’n weerstand in de 
samenleving weten te organiseren tegen het idee van anticonceptie, dat Haberlandt 
maatschappelijk én professioneel een volslagen outcast was geworden. In 1932 pleegde hij 
zelfmoord. Zijn werk raakte totaal in de vergetelheid. 
 
 
Over Het Geheugen 
 
En nu over naar het geheugenonderzoek van rond 1960. De Amerikaan James McConnell was 
op zoek naar het geheugenspoor.  
 
Men dacht toen dat het geheugen uit moleculen bestond, voor iedere herinnering eentje. Nu 
klinkt dat wat merkwaardig, maar toen was dat nog niet zo’n gekke hypothese. Men wist toen 
net dat DNA de genetische code bevat die de eigenschappen van elk levend wezen bepaalt, 
via synthese van RNA en eiwitten. En als dat soort moleculen als het ware het geheugen van 
de soort vormen, waarom zouden ze dan ook niet, in de hersenen, ons eigen geheugen kunnen 
coderen? 
 
Om die hypothese te toetsen deed McConnell onderzoek met platwormen. Zijn allerbekendste 
experiment wil ik u vandaag niet onthouden. Hij trainde zijn wormen om een bepaald soort 
gedrag te vertonen. Daarna sneed hij de ‘geleerde diertjes’ in stukken, en voerde ze op aan 
niet-getrainde wormen. En zie, na het eten leerden die het gedrag dan twee keer zo snel aan 
als normaal. Het experiment werkte ook als hij RNA van geleerde wormen inspoot bij 
domme. Zijn conclusie was dat herinneringen waarschijnlijk gecodeerd liggen in RNA-
moleculen! 
 
McConnell kreeg veel publiciteit, in de pers, op de radio, en op TV. Hij werd een ware 
publieksheld. En zijn werk werd bovendien onder vakgenoten gewaardeerd. Dat alles legde 
hem geen windeieren: hij kreeg genereuze onderzoeksfinanciering, stimulerende prijzen, en 
maakte snel promotie aan de universiteit. Het ging dan ook om geheugen uit een potje! Stelt u 
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zich de maatschappelijke implicaties daarvan eens voor. Het weekblad Time kwam naar 
analogie van McConnell’s wormenexperiment al met een zeer praktisch voorstel. Recycle de 
kennis van emeriti: Geef studenten bij de lunch een Professorburger!  
 
Maar er kwamen steeds meer vakgenoten die de experimentele resultaten van McConnell niet 
konden reproduceren. Zijn werk kwam ernstig onder vuur te liggen. De financiering van zijn 
onderzoek droogde op, en in 1972 moest hij zijn wormenlaboratorium sluiten. Het broodje 
professor bleek een broodje aap.  
 
Nu weten we, onder meer dankzij het werk van Nobelprijswinnaar Eric Kandel, dat de basis 
van ons geheugen gelegen is in veranderingen in de sterkte van kontakten tussen zenuwcellen, 
en ook in de vorming van nieuwe. En dáárvoor zijn DNA, RNA en eiwitten nodig! 
 
 
Over de Aard van Wetenschappelijk Onderzoek 
 
De pil en het geheugen, ze hebben mijn keuze voor het vak mede bepaald. Maar het zijn ook 
twee van die vele stukjes wetenschapsgeschiedenis die ik nogal eens in mijn colleges heb 
gebruikt omdat ze zo mooi illustreren hoe het er in de wetenschap aan toe gaat.  
 
Enerzijds de pil. Die is er, ondanks alles, toch gekomen. Meer dan 40 jaar na Haberlandt, en 
dankzij twee tegendraadse, maar vastberaden, hoogbejaarde dames, dát wel. En anderzijds 
McConnell’s geheugenonderzoek. Iedereen had het erover. Dát zou de wereld op zijn kop 
zetten. Maar wetenschap werkt niet op basis van populariteit of ‘meeste stemmen gelden’. 
Toch is McConnell’s onderzoek wél degelijk van belang geweest. Want óók, of misschien wel 
júist, van negatieve resultaten en van mislukkingen kun je leren.  
 
Dames en heren, ontwikkelingen in de wetenschap gaan langzaam, stapje voor stapje, met 
veel vallen en opstaan. Soms maken we een sprongetje, en dat noemen we dan ‘een 
doorbraak’. Meestal is er dan sprake van ‘serendipiteit’, van een gunstige samenloop van 
omstandigheden, van geluk dus. Of, zoals Pek van Andel het ooit eens plastisch heeft 
beschreven: “Je bent op zoek naar een speld in een hooiberg, en je rolt eruit met een mooie 
boerenmeid”. De bottom line van dit verhaal is dat wetenschappelijk onderzoek echt zijn 
eigen dynamiek heeft. Dat het onvoorspelbaar is, dat het niet maakbaar is.  
 
 
Mijn Alma Mater 
 
Dames en heren, we gaan weer snel terug naar mijn lotgevallen als student biologie in 
Utrecht, meer dan 40 jaar geleden.  
 
De doctoraalfase van de biologiestudie bestond (en bestaat) uit onderzoekstages. Die stages 
zijn heel belangrijk, want ze bepalen je wetenschappelijke specialisatie, en daarmee ook je 
toekomstig werkterrein als onderzoeker. Dus meldde ik mij in de lente van 1969 bij het 
Rudolf Magnus Instituut. Want daar huisde Professor de Wied met zijn medewerkers, en die 
deed onderzoek aan hormonen en hersenen, had ik mij laten vertellen. 
 
Ik had een afspraak met één van de Wied’s promovendi, een zekere drs. Gispen. Hij vertelde 
me over zijn onderzoek met een zéér aanstekelijk enthousiasme. En dus begon ik in september 
1969 onder zijn leiding aan een hoofdvakstage over het moleculair werkingsmechanisme in 

4 



de hersenen van het stresshormoon ACTH. Toen, 41 jaar geleden, ben ik mijn tocht door de 
fascinerende wereld van de neurowetenschappen écht begonnen. 
 
Het Rudolf Magnus Instituut bruiste van activiteit. De sfeer was er enthousiast, competitief en 
internationaal. Dus toen Willem Hendrik Gispen mij in 1972 de mogelijkheid van een 
promotieonderzoek bood greep ik die kans meteen. En ook toen David de Wied mij in 1979 
een aanstelling in zijn Instituut aanbood hoefde ik niet lang na te denken. 
 
In je eentje de weg vinden in de wereld van de wetenschap, dat lukt niet. ‘Nature’ is 
weliswaar belangrijk in het leven, zeker. Maar zonder goede ‘nurture’ kom je er niet. Ik prijs 
mij dan ook gelukkig dat ik niet één, maar twee eminente leermeesters heb gehad. Willem 
Hendrik Gispen en David de Wied hebben de Utrechtse Universiteit tot mijn Alma Mater 
gemaakt.  
 
 
Over het Onderzoeksklimaat 
 
Mijn promotieonderzoek werd destijds gefinancierd door ZWO, de Stichting voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek. Bij ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek gaat het puur om 
vermeerdering van kennis. Kennis om de kennis, dus. En de universiteit stond nog in de 
traditie van von Humboldt. In die traditie worden onderwijs en onderzoek als een twee-
eenheid beschouwd, waarbij het onderzoek kennis genereert ten behoeve van het onderwijs. 
Onderzoek dus als mest voor onderwijs.  
 
Sindsdien is er veel veranderd. ZWO heet nu NWO. De Z van zuiver is vervangen door de N 
van Nederlands. En aan de universiteit is de Humboldtiaanse twee-eenheid inmiddels 
praktisch gescheiden. Soms lijkt het zelfs bijna alléén nog maar om onderzoek te draaien.  
 
‘Toponderzoek’, dat is wat Haagse beleidsnota’s willen. Dus heeft men in de loop der jaren 
een steeds fijnmaziger systeem ontwikkeld om onderzoekers op productiviteit en kwaliteit te 
beoordelen en af te rekenen. Laten we eens kijken hoe dat in de praktijk uitwerkt.  
 
De productiviteit van een onderzoeker wordt afgemeten aan het aantal wetenschappelijke 
artikelen dat hij of zij publiceert. Het voorspelbare gevolg daarvan is natuurlijk wat we een 
beetje lacherig ‘salami slicing’ noemen. Of in rond Nederlands: je publiceert je onderzoek 
natuurlijk niet in één groot artikel als het ook in twee of drie kleintjes kan! 
 
En een veelgebruikte maat voor kwaliteit is de zogenoemde ‘impact factor’ van 
wetenschappelijke tijdschriften. Dat is een getal dat aangeeft hoe vaak er in voorgaande jaren 
gemiddeld per artikel is verwezen naar artikelen in dat tijdschrift. Een impact factor zegt dus 
iets over het prestige van een tijdschrift onder wetenschappers, maar natuurlijk niets over de 
kwaliteit van een willekeurig artikel in dat tijdschrift. Laat staan over de kwaliteit van de 
daarbij betrokken onderzoekers.  
 
Toch worden onderzoekers wel op die impact factors afgerekend, bij sollicitaties, bij 
promoties, bij subsidieaanvragen. En dat heeft geleid tot een ware ‘rat race’ om maar zo 
‘hoog’ mogelijk te publiceren. Jonge onderzoekers van nu weten maar al te goed dat een 
publicatie in een tijdschrift met een hoge impact factor doorslaggevend kan zijn voor je 
carriere. Zij weten dat de verpakking soms belangrijker is dan de inhoud! En dat besef leidt 
niet alleen bij onderzoekers tot perverse reacties, maar ook bij uitgevers van 
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wetenschappelijke tijdschriften, bij managers, en bij bestuurders. Het zou ons wetenschappers 
sieren wanneer wij de hand eindelijk eens in eigen boezem zouden steken, en wat luider en 
duidelijker tegen dit soort oneigenlijke beoordelingspraktijken in het geweer zouden komen. 
 
Onze plaats op de internationale wetenschappelijke ranglijst is de afgelopen decennia flink 
gestegen. Nederland hoort inmiddels bij de top-tien in de wereld, qua productie- en 
citatiescores wel te verstaan. En nu is er opeens sprake van de ‘kennisparadox’. ‘Al dat 
toponderzoek, levert dat ons wel genoeg op?’, vraagt men zich in Den Haag af. Onderzoek, u 
begrijp het al, wordt inmiddels ook gestuurd en afgerekend op ‘valorisatie’, op ‘verzilvering 
van kennis’, rendement op korte-termijn dus. En in het Haagse is valorisatie inmiddels al tot 
de derde hoofdtaak van universiteiten benoemd, naast onderwijs en onderzoek.  
 
Het risico dat daarmee de waan van de dag definitief zijn intrede doet in de financiering van 
het fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek is groot. Continuiteit op de langere termijn is 
juist een voorwaarde voor zulk onderzoek, en dat vereist een stabiele, niet aan teveel 
voorwaarden gebonden, financiering. We moeten de betekenis van fundamenteel onderzoek 
niet onderschatten. Het vormt ons kennisreservoir, het bemest het wetenschappelijk 
onderwijs, het dient om onderzoekers op te leiden, en het legt de basis voor nieuwe 
ontwikkelingen in meer toegepast onderzoek.  
 
Dames en heren, ergens ‘beleid op zetten’ klinkt aardig, maar misschien doen we toch iets 
niet helemaal goed. Ik wijs u in dit verband graag op recente analyses uit het Verenigd 
Koninkrijk, van oudsher een land van topwetenschap. Net als in ons land zijn de productiviteit 
en de citatiescores van onderzoek daar in de afgelopen jaren gestegen. Maar in diezelfde 
periode nam daar wel het aantal prestigieuze onderzoeksprijzen sterk af. En prijzen als de 
Lasker-award, de Turing-award, de Fields-medal, en de Nobel-prijs, die worden achteraf 
uitgereikt, voor echte, bewezen kwaliteit en voor echt, bewezen maatschappelijk belang. En in 
diezelfde periode nam ook de brain drain van toponderzoekers en toekomstige 
Nobelprijswinnaars, toe. Richting Verenigde Staten. En daar steeg het aantal prestigieuze 
prijzen in diezelfde periode juist enorm.  
 
De conclusie zou kunnen zijn dat ons onderzoeksklimaat toponderzoekers tot strategische 
keuzen dwingt. Of je vertrekt naar de Verenigde Staten omdat je kiest voor creatief, 
innovatief, en dus risicovol onderzoek. Of je blijft hier, maar dan kies je ook voor onderzoek 
dat op de korte termijn voldoende “zogenaamde productiviteit en impact” garandeert. En dát 
is een keuze voor minder ambitieus, maar wel veiliger onderzoek. De schoorsteen moet per 
slot van rekening wel roken.  
 
Willen wij als samenleving werkelijk een kenniseconomie? Dan moeten we wel oppassen dat 
we niet nog verder wegzinken in het moeras van onbegrensde regelzucht en de daarmee 
samenhangende, verstikkende bureaucratie. Sturen op productie, kwaliteit, impact, valorisatie. 
Het klinkt allemaal mooi, maar laten we de mogelijkheden ervan niet overschatten. De 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek kun je immers per definitie niet sturen.  
 
Treffender dan Albert Einstein kan ik het niet zeggen: ‘If we knew what we were doing, it 
wouldn’t be called research, would it?’. [‘Als we zouden weten wat we aan het doen zijn, dan 
zouden we het toch geen onderzoeken noemen?’] 
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Over Stress 
 
Dames en heren, graag wil ik vandaag ook iets over mijn eigen onderzoek zeggen. Daarvoor 
is het goed om eerst, kort, het begrip ‘stress’ bij u te introduceren. En daarvoor neem ik u mee 
terug in de tijd, naar 1910, naar Harvard Medical School in de Verenigde Staten.  
 
Daar ontmoeten we Walter Cannon. De passie van deze beroemde fysioloog is onderzoek 
naar de relatie tussen emoties en fysiologie. Hij vertelt ons dat onze hersenen tijdens 
emotionele opwinding het sympatisch zenuwstelsel activeren en daardoor allerlei belangrijke 
lichaamsfuncties beïnvloeden. En dat hij juist met een belangrijk experiment bezig is omdat 
hij wil weten of door die sympatische activatie ook de afgifte van adrenaline door de bijnier 
toeneemt.  
 
Op tafel in zijn laboratorium staat een kooi met een kat erin die lekker ligt te dommelen. 
Cannon neemt via een permanente catheter een bloedmonstertje af. Het diertje merkt daar  
niets van. Opeens komt er een assistent binnen met een hele grote hond die meteen begint te 
blaffen. De kat is onmiddellijk wakker, springt op, en begint te blazen. Zijn haren staan recht 
overeind. Cannon wijst op de kat “Kijk”, zegt hij, “stress!” Daarmee introduceert hij, nu 100 
jaar geleden, een nieuw woord in de biologie.  
 
Dan verdwijnt de assistent weer, met hond. De beroemde geleerde neemt nog wat bloed van 
de gestresste kat af, en dan gaan we naar de kamer ernaast. Daar staat een klein glazen bakje 
met borrelende leefvloeistof op tafel. Er hangt een stripje weefsel in dat zich ritmisch 
samentrekt, dunne-darmweefsel. We herkennen hier natuurlijk de opstelling waarmee de 
Duitse farmacoloog Rudolf Magnus eerder een karakteristiek effect van adrenaline had 
gevonden, namelijk remming van de ritmische darmcontracties. 
 
Inmiddels druppelt Cannon voorzichtig wat van het eerste kattenbloed bij het darmstripje. Er 
gebeurt niets. Dan een klein beetje van het tweede, gestresste, bloedmonster. De ritmische 
contracties houden meteen op. “Adrenaline!” roept de geleerde enthousiast. 
 
Stressemoties zijn, via het sympatisch zenuwstelsel en het vrijkomen van adrenaline, 
verantwoordelijk voor een heel patroon aan snelle fysiologische veranderingen. Er gaat 
bijvoorbeeld minder bloed naar het maag-darmkanaal, en de spijsvertering stopt. Dat spaart 
energie. En de bloedsuikerspiegel stijgt, en er gaat juist méér bloed, en dus ook méér energie, 
naar de longen, het hart, de spieren en de hersenen.  
 
‘Heel belangrijk’, legt Cannon uit, ‘want die organen moeten juist harder gaan werken. Dat 
hele patroon van emotioneel gestuurde fysiologische reacties bereid ons namelijk voor op 
actie, op een vlucht of een gevecht’. Hij bedoelt dat natuurlijk ook in overdrachtelijke zin: die 
stressreacties zijn belangrijk omdat ze ons in staat stellen om moeilijke en bedreigende 
situaties, problemen te hanteren. En wanneer dat lukt, doven ze weer uit.  
 
Maar wanneer dat niet lukt, en wanneer een stresssituatie langdurig, of zeer hevig is, of 
frequent optreedt, dan kan dat sporen nalaten in de hersenen en de betrokken regelsystemen 
en organen. Daardoor kunnen er op termijn stoornissen optreden, denken we. Niet alleen in 
geestesgesteldheid, maar ook in fysiologie.  
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En dan is het nu tijd om u kort iets te vertellen over een stuk van mijn eigen onderzoek aan 
het thema ‘stress’. Medio 1987 werd ik in deeltijd benoemd als hoogleraar Stress en Adaptatie 
bij de Vakgroep Fysiologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Daar heb ik mij ruim 
10 jaar beziggehouden met vragen rond stress en welzijn bij landbouwhuisdieren. Ik kon toen 
niet weten dat die benoeming ook een deel van mijn onderzoeksactiviteiten hier in Utrecht 
zou gaan bepalen. Dat kwam zo.  
 
In 1988 werd aan diezelfde vakgroep nog een tweede deeltijdhoogleraar benoemd, Louis 
Akkermans. Hij was daarnaast verbonden aan het laboratorium voor Experimentele 
Heelkunde van het AZU waar hij onderzoek deed aan darmmotoriek. Wij raakten al snel in 
gesprek over stress en over de darm. En zo kwam onvermijdelijk het Prikkelbare Darm 
Syndroom (Irritable Bowel Syndrome, IBS) ter sprake.  
 
IBS is een zogenoemde ‘functionele aandoening’, dat wil zeggen het is een stoornis met 
lichamelijke symptomen waarvoor geen fysiologische of anatomische oorzaak te vinden is. 
De belangrijkste klachten zijn buikpijn, een verstoorde stoelgang, en een opgezette onderbuik. 
Het was bekend dat bij IBS-patiënten de darmmotoriek anders dan normaal reageert op 
voeding en stress, en dat de gevoeligheid voor drukprikkels vanuit de darmholte groter is. En 
nieuw onderzoek had juist laten zien dat een aanzienlijk deel van de IBS-patiënten eerder in 
hun leven een traumatische ervaring hebben meegemaakt.  
 
Wij vroegen ons af of IBS een gevolg zou kunnen zijn van een traumatische ervaring, en welk 
mechanisme de klachten zou kunnen verklaren. We besloten het te gaan onderzoeken, bij 
ratten omdat dat nu eenmaal soms gemakkelijker en sneller kan dan bij de mens. En zo kwam 
het dat Rianne Stam in 1991 begon met haar promotieonderzoek aan het Rudolf Magnus 
Instituut, daarbij ook gesteund door de andere leden van de stress-groep, Gerda Croiset, Mark 
Broekhoven en Ank Frankhuijzen.  
 
Het onderzoek bleek zo vruchtbaar dat we het ruim 15 jaar lang en vrijwel volledig extern 
gefinancierd hebben kunnen voortzetten, dankzij de enthousiaste inzet van Rianne en van vele 
anderen. Ik geef u een kort resumé. 
 
Wanneer een rat wordt blootgesteld aan een bedreigende situatie waaraan hij niet kan 
ontsnappen, ook al duurt die maar kort, dan is dat voor het dier een ernstige psychologische 
stresssituatie. Wanneer je dat dier een paar dagen later weer in dezelfde omgeving terugzet, 
dan herinnert het zich wat daar gebeurd is. Het vertoont dan allerlei zogenaamde 
geconditioneerde angstreacties. 
 
Maar er gebeurt ook nog iets anders. Het dier gaat namelijk veel heftiger dan normaal 
reageren op élke verandering, op élk nieuw, onbekend element in zijn omgeving. Dat uit zich 
in angstig gedrag, met alle daarbij behorende fysiologische reacties, zoals stijging van de 
hartfrequentie, de bloeddruk, en van stresshormonen in het bloed. Die overgevoeligheid voor 
nieuwe prikkels, die zogenoemde ‘stress-sensitisatie’, kan maandenlang aanhouden.  
 
Voor ons was de grote vraag natuurlijk: hoe zit het in dit diermodel, bij getraumatiseerde 
ratten dus, nou met de motoriek en de gevoeligheid van de darm? We hadden inmiddels, ten 
koste van veel tijd en moeite, nieuwe technieken ontwikkeld en gevalideerd om dat goed te 
kunnen onderzoeken. In stressonderzoek is het namelijk wel zaak om alles wat je van je 
proefdieren wilt weten zo veel mogelijk ‘op afstand’ te meten, dus zonder de dieren door de 
metingen zelf te verstoren. 
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En wat bleek? Zelfs een heel kleine verandering in de thuiskooi, eentje die bij gewone ratten 
geen enkel effect op de darmmotoriek heeft, leidt bij getraumatiseerde dieren bijna een uur 
lang tot heftige, ongecoördineerde darmbewegingen. Kennelijk sturen de hersenen veel 
sterkere signalen naar de darm dan normaal. Bovendien vonden we dat getraumatiseerde 
ratten veel gevoeliger reageren op druk- en pijnprikkels vanuit de darmholte. Kortom, er was 
sprake van veranderingen in de communicatie tussen de hersenen en de darm.  
 
Nu bestaan de hersenen van een rat uit tientallen miljoenen zenuwcellen die onderling 
verbonden zijn tot complexe netwerken met gespecialiseerde functies. De hamvraag was dan 
ook: ‘Waar in de hersenen zitten die veranderingen precies’? Met behulp van speciale 
chemische kleuringstechnieken is het mogelijk om de mate van activatie van hersencellen 
onder een microscoop zichtbaar te maken. Door uitgebreid onderzoek daarmee vonden we dat 
er sprake is van een veranderde informatieverwerking in gebiedjes in de hersenstam die een 
rol spelen bij de sturing van het sympatisch zenuwstelsel. En ook in gebieden betrokken bij 
verwerking van druk- en pijnsignalen vanuit de buikorganen. 
 
Een traumatische ervaring leidt kennelijk tot gesensitiseerde verwerking van zowel de 
uitgaande als de binnenkomende prikkels in hersengebieden die een rol spelen bij de 
communicatie tussen hersenen en maag-darmkanaal. Je kunt je goed voorstellen dat er in zo’n 
geval, onder invloed van stress in het dagelijks leven, een vicieuze cirkel kan ontstaan die 
tenslotte tot regulatiestoornissen en klachten leidt. En het ligt voor de hand dat er dan geen 
anatomisch of biochemisch defect in het maag-darmkanaal zélf te vinden is dat de klachten 
kan verklaren. Maar een specifieke en duídelijk aanwijsbare fysiologische dysfunctie is er dus 
wel degelijk, namelijk in het centraal zenuwstelsel.  
 
Dat sensitisatie na een traumatische ervaring niet bij iedereen optreedt, en dat niet iedereen bij 
wie er wel sensitisatie optreedt dezelfde symptomen ontwikkelt, komt waarschijnlijk door 
secundaire factoren, zoals bijvoorbeeld erfelijke verschillen tussen individuen in 
neurobiologische architectuur. Ook daarvoor hebben wij in ons onderzoek concrete 
aanwijzingen gevonden.  
 
Verder onderzoek naar de betrokken mechanismen ligt nu voor de hand, bijvoorbeeld in 
termen van neurotransmitters, receptoren en celbiologische adaptaties. Dat is zeer uitdagend 
onderzoek, kan ik u verzekeren. Functionele stoornissen, zoals IBS, vormen een omvangrijk 
medisch én sociaal probleem. En ook daarom verdienen ze meer aandacht dan ze nu binnen 
de neurowetenschappen krijgen. Kortom, ik kan jonge onderzoekers dit soort onderzoek van 
harte aanbevelen. En ze hoeven daarbij niet bang te zijn voor hun H-factor, zeg ik er maar 
direct uit ervaring bij. 
 
 
Over Onderwijs 
 
Wetenschappelijk onderwijs, dames en heren, is van oudsher de raison d’être van een 
universiteit. En voor mij is het de afgelopen veertig jaar één van mijn twee kerntaken geweest. 
Onderwijs, in alle mogelijke maten en soorten, aan studenten van diverse studierichtingen. Ik 
kan u zeggen dat er weinig dingen zijn die meer bevrediging geven dan kennis van het vak 
van je passie te delen met gemotiveerde jonge mensen. Het houdt je bovendien scherp. Want 
wat je aan anderen wilt onderwijzen dat moet je per slot van rekening zelf door en door 
kennen. 
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Het zal niemand zijn ontgaan dat er de laatste decennia in onderwijsland veel veranderingen 
zijn doorgevoerd die niet allemaal even gelukkig hebben uitgepakt. Ook onze universiteiten 
zijn daar niet voor gespaard gebleven. En ook de studie Geneeskunde niet. Ruim tien jaar 
geleden, bijvoorbeeld, was er een zeer drastische herziening van het curriculum, en enkele 
jaren geleden nog de invoering van de Bachelor/Master-structuur.  
 
En als de Haagse voortekenen niet bedriegen, wacht ons binnenkort weer een majeure 
verandering, namelijk de opheffing van de numerus fixus. Dat is het systeem waarbij jaarlijks 
een vast aantal studenten tot de studie wordt toegelaten door gewogen loting. Daardoor krijgt 
ruim een derde van de belangstellenden niet de kans om geneeskunde te studeren. Zij worden 
domweg uitgeloot. Eigenschappen die van belang zijn voor toekomstige dokters, zoals 
motivatie tot presteren, communicatieve en sociale vaardigheden, empathie, of affiniteit met 
zorg, of met wetenschap, spelen daarbij geen enkele rol.  
 
En ben je als student eenmaal binnen, dan blijf je in het algemeen ook binnen. Aan het eind 
van de rit wacht namelijk al jaar en dag een artsentekort. En voor de faculteiten de 
financiering per diploma. Kortom, een ‘van boven’ opgelegd, dichtgetimmerd systeem dat 
faculteiten niet bijzonder prikkelt tot kwaliteit, en studenten niet echt uitdaagt tot prestatie. En 
toch willen wij geen van allen graag een dokter aan ons bed die voor een zesje gaat! 
 
‘Artsen klagen veel over de kennis van coassistenten’. Ik citeer nu uit een artikel dat vorig 
jaar in Medisch Contact stond onder de titel ‘Vroeger waren co’s veel beter’. Het gaat over de 
resultaten van een onderzoek dat onder studenten geneeskunde is uitgevoerd door het 
Studentenplatform van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst.  
 
Ik citeer de conclusies van dat onderzoek: 
'Veel studenten vinden zichzelf op het gebied van kennis tekort schieten. 
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de nieuwe curricula waarin minder aandacht is voor 
medische kennis, de inzet van de student en de wijze van toetsing. 
Oplossingen moeten van zowel studenten als van de faculteit komen. Faculteiten moeten 
zorgen voor een motiverende leeromgeving en uitdagende toetsing.’ Einde citaat. 
 
De afschaffing van de numerus fixus dwingt de faculteiten geneeskunde straks, hoe dan ook, 
tot actie om te voorkomen dat ze worden overspoeld door studenten. Selectie aan de poort zal 
onvermijdelijk blijken. Maar dat moment biedt mijns inziens ook de kans bij uitstek om de 
resultaten van het bovengenoemde onderzoek ter harte te nemen, en met name de 
bachelorfase van de geneeskunde- studie flink op te schudden. Daar valt kwaliteitswinst te 
behalen. Winst voor de student, de docent, de instelling, én voor de samenleving als geheel. 
 
Ik ben er van overtuigd dat het UMC-Utrecht, Rutte volente zal ik maar zeggen, die uitdaging 
van ganser harte zal aangaan, omdat het niet de grootste faculteit Geneeskunde wil worden, 
maar wel de beste! 
 
 
Slot 
 
Dames en heren, ik kom nu aan het einde van mijn betoog.  
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Meestal besluit je als docent een college met de vraag ‘Zijn er nog vragen?’ Ik doe dat 
vandaag niet. Maar ik geef wel antwoord op een vraag die ik mijzelf heb gesteld, namelijk: 
‘Wat zou je doen als je nog eens helemaal opnieuw zou moeten beginnen?’ 
 
Het antwoord op die vraag is eenvoudig: ‘Ik zou wéér kiezen voor biologie, wéér voor 
neurowetenschappen, en wéér voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.  
Oók met de kennis van nu!’ 
 
Ik heb gezegd. 
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