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Lieve Mensleden,

December, een drukke periode.. Naast dat de tijd al begint te dringen voor de tentamenweek. 
En ja, de tentamenweek komt al dichterbij dan je denkt, moet er ook tijd besteed worden aan 
de voorbereidingen van de feestdagen. En dit houdt in, het kopen van cadeautjes voor je familie 
of vrienden voor 5 december, het bedenken van een zo’n lang mogelijke goed rijmend gedicht, 
het in huis halen van voldoende chocolademelk en kruidnoten. En als de Sint weer uit het land 
is, dan mag je weer nadenken over het volgende feest! Een kerstboom kopen, kerstballetjes erin, 
je kamer versieren met kerstverlichting. En tja, dan ook nog die tentamenweek die dichterbij 
begint te komen. 

Eigenlijk is een tentamenweek voor de kerstvakantie erg slecht, want het aanbod aan 
studieontwijkend gedrag is erg groot. Het uitzoeken van een galajurk (ik heb al een aantal 
studiegenootjes hierop betrapt tijdens de colleges.. ;) ), op zoek gaan naar de perfecte 
schaatsbaan om te gaan schaatsen in de vakantie, kijken naar andere leuke uitjes. 

Toch is dat ook een goede manier om even te onstressen, denken aan de leuke dingen die zullen 
komen als de tentamenweek voorbij is! 

Ik wens jullie heel veel succes met je tentamens en voor daarna een hele fijne kerstvakantie!
Alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Groetjes,

Namens de RedacCie,

Laura 

Woord van 
de RedacCie Tekst door: Laura Sels 

Lieve Mensleden,

De kerstvakantie staat alweer voor de deur. Nog eventjes en we kunnen onszelf weer tonnetje rond eten met 
kerststol, kalkoen en kerstkransjes onder het genot van Mariah Carey. Helaas zijn er voordat we twee weken 
op onze lauweren kunnen rusten nog een aantal tentamens te maken. Maar het idee dat er daarna vakantie 
staat te wachten maakt het toch wat minder erg. Heb je wat behoefte aan afleiding? Vraag dan Maurice even 
hoe zijn sollicitatie gesprek bij een gerenommeerd restaurant is verlopen. 

Waarschijnlijk is dit de laatste Anthropos met een woord van bestuur vanuit het huidige bestuur, die met die 
prachtige groene blousen. Gelukkig staat er al een gloednieuw bestuur te trappelen om het van ons over te 
nemen. Zij zullen ongetwijfeld verder in deze uitgave aan jullie worden voorgesteld. Voor mij is dit alvast een 
uitgelezen kans om ze een tip te geven voor hun bestuursjaar. Neem vooral een mooie kleur blouse, zodat je 
niet met het schaamrood op je wangen staat wanneer je er in rond loopt. Of beter nog, kies een blouse die 
niet alleen een mooie kleur heeft, maar ook een model.    

De vakantie klinkt erg plezier, maar na de vakantie staat er nog iets veel leukers voor de deur. Het gala! En dit 
jaar zal het spectaculair worden als ik de GalaCie mag geloven (en dat doe ik natuurlijk). 

Veel plezier bij het lezen van deze Anthropos en alvast een fijne vakantie!

Groetjes Judith 
Commissaris Extern & PR 
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Woord van 
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Op 5 november 2014 vond het vijfde Mens 
symposium plaats met als thema personalised 
medicine. 

De SymposiumCommissie bestaande uit: Roosje 
Ruis, Kiki Taris, Annelinde Buikema, Margo van 
Gent, Yu Kong Lam, Lanette Kempers en Sheree 
Hazelaar hebben afgelopen tijd hard gewerkt om 
deze dag een interessante dag te laten worden. 

Omdat personalised medicine zo breed is, kwamen 
er vijf sprekers uit alle hoeken van dit veld aan bod. 
De dag begon met Hans Westerhof vanuit de VU, 
die het publiek in een boeiend verhaal duidelijk 
maakte dat we op dit moment helemaal niet goed 
bezig zijn. Iedereen is anders, waarom zouden 
onze medicijnen dan hetzelfde zijn? Het zou veel 
logischer zijn als je eerst zou kunnen uitzoeken of 
het medicijn wel zal helpen voor deze specifieke 
patiënt. Dit kun je doen aan de hand van een 
metabole routekaart waar Westerhof aan werkt. 
Deze routekaart zou moeten voorspellen hoe een 
patiënt op een medicijn zal reageren. 

Na even wat koffie en wat thee gedronken te hebben 
(jammer SymposiumCommissie bij het gebrek aan 
de koekjes ;) ) vertelde Albert van den Berg van 
universiteit Twente wat over de vooruitgang in 
de technologie die mini laboratoriums mogelijk 
maakt. Deze zogeheten Labsonachip kunnen 

een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst. Zo 
kunnen patiënten bijvoorbeeld eenvoudig thuis 
bepaalde bloedwaarden testen en hier op reageren 
zonder naar het ziekenhuis te moeten. Ook zullen 
bepaalde ziektes eerder gediagnostiseerd kunnen 
worden, omdat iedereen dit gemakkelijk thuis kan 
testen. Daarnaast is het mogelijk orgaanmodellen 
op een chip te creëren waaraan onderzoek gedaan 
kan worden.  

Jeffrey Beekman van universiteit Utrecht doet 
onderzoek naar taaislijmziekte. Taaislijmziekte of 
ook wel cystic fibrose genoemd is een zeldzame, 
erfelijke ziekte waarbij mensen last hebben van 
een chronische ontsteking aan de longwegen. 
Er bestaan vele varianten van deze ziekte. De 
medicijnen die op dit moment op de markt zijn, 
helpen maar tegen een paar varianten. Er wordt nu 
uitgezocht tegen welke varianten welke medicijnen 
helpen en of er nieuwe medicijnen zijn die helpen 
tegen weer andere varianten. Een heel goed 
praktijkvoorbeeld van personalised medicine. 

Tijdens de lunch had iedereen de tijd om de 
praatjes van de eerste drie sprekers te verwerken 
en genieten van de broodjes. De volgende spreker 
was AnkeHilse Maitlandvan der Zee ook van 
de universiteit Utrecht en vertelde iets over haar 
onderzoek naar de link tussen genen en medicijn 
response. Waarom reageren sommige mensen 

S y m p o s i u m
Tekst door: Laura Sels 

Voor deze borrel had de AC weer een nieuw 
origineel thema bedacht: de happy hour borrel. 
Dit houdt in niet gewoon een Grolschje of een 
Hertog Jan bestellen aan de bar, maar een 
uitgebreid assortiment aan de Mensbar. 

Het eerste uur waren de speciale biertjes aan 
de beurt; zoals rose bier en Radler, want denk ik 
vooral voor de dames onder ons een aantrekkelijk 
aanbod was. Volgende uur werden er shotjes bij 
een besteld biertje uitgedeeld. Ook werden er op 
een gegeven moment hapjes uitgedeeld, wat ook 
goedgekeurd is bij volgende borrels ;) En het laatste 
uurtje was 3 bier halen 2 betalen. 

Volgens mij was het een geslaagde avond met een 
goede opkomst, AC bedankt voor jullie creatieve 
inzet deze avond ! 

veel heftiger op een medicijn of waarom krijgen 
sommige mensen wel bijwerkingen en andere 
niet? Dit kan je terugleiden naar het DNA van de 
patiënt en zo van tevoren bepalen of een medicijn 
zal werken en/of er bijwerkingen op zullen treden. 
Volgens Maitlandvan der Zee zou iedereen zijn 
genoom moeten laten sequensen, zodat snel het 
juiste medicijn voor een patiënt gevonden kan 
worden.

De dag werd afgesloten met Harry Hendriksen van 
VUMC die aan de hand van PETscan technieken 
bij kankerpatiënten kan onderzoeken welk 
geneesmiddel in welke dosis de patiënten moeten 
ontvangen. Door middel van radioactieve stoffen 
kan er via PETscan bekeken worden welke soort 
kanker aanwezig is en kan snel de juiste keuze voor 
het geneesmiddel gemaakt worden. Dit scheelt tijd 
en geld, maar vooral zo wordt een patiënt sneller 
geholpen. 

Er wordt dus veel onderzoek gedaan naar 
personalised medecine op dit moment, maar het 
zal nog even duren voordat er werkelijk medicijnen 
op de markt worden gebracht die precies voor 
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elke patient gepersonaliseerd en dus het beste 
zijn. Maar wie weet kunnen de MNW’ ers hieraan 
bijdragen! Oftewel een inspirerende dag! 
Aan het einde van de dag werd de 
SymposiumCommissie uitgebreid bedankt. Jullie 
mogen trots zijn! Op naar het volgende symposium! 

Happy Hour 
B o r r e l Tekst door: Laura Sels 
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Mens   Allround
Woord van de redaccie

Lijkt jou het ook leuk om een stukje te 
schrijven in de anthropos? Stuur dan
je stukje naar redaccie@mensvu.nl!

Door: 
Laura Sels

Agenda en Verjaardagen
Januari

Lotte Bosschieter

Farlyn Akerboom
Cato Bersee

Margo van Gent

Martijn Dickhoff
Nafiseh Hosseeni

Bierproeverij
Naomi Lambeck, Menslunch, Gala

Jessie Lof

Sophie de Leede 

Wissel-ALV

Lisanne Kruijver 

#

01
02
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04
05
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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29
30
31

Februari

Maurice Kingma

Patty Hoede

Jeroen van Asten

DevieLuna Arts

Koen Richel

Susanne Kuiper

Eric Dijkema, Jaco van Leeuwen

Thijs Dassen
Tessa Averink
Cyrille Mooij
Priscilla Ramrattan

Raisa Grotenhuis
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Carrièreavond
Het was alweer zeer lang geleden dat Mens was 
gaan karten. Zo lang geleden zelfs dat ik nog niet 
bij Mens was, dus het was een mooi moment om 
dit weer een keertje te doen. Om precies te zijn 
was het maandag 10 november en vanwege een 
mooie Groupon actie hadden we een flinke korting 
kunnen krijgen die de prijs aanzienlijk drukte. 
Enig nadeel was dat de locatie, Raceplanet, zich 
bevond in het industriegebied voorbij Sloterdijk, 
wat een hele tocht was voor de meesten van ons. 

Uiteindelijk waren we allemaal,  15 man, aanwezig 
rond half 8 en konden we beginnen. We werden in 
twee groepen verdeeld en na een korte instructie 
mochten we beginnen. Ik had zelf nog nooit in 
een kart gereden en ook mijn rijbewijs nog niet. 
Gelukkig hoefde je alleen maar te remmen, gas te 
geven en in de bochten te sturen, dus dat kon ik 
nog aan zonder grote ongelukken te veroorzaken. 
Na de eerste rondjes vooral erg voorzichtig te 
hebben gereden, kende je de bochten steeds beter 
en naar het einde toe kon je dan ook steeds harder 
gaan rijden. De temperatuur in de jas steeg en de 
15 minuten vlogen voorbij.

Donderdag 20 november vond alweer de derde 
carrièreavond van dit jaar plaats en dan denk 
je dat je het recept wel begint te kennen: een 
oud MNW’er komt vertellen wat voor werk hij 
of zij tegenwoordig doet en hoe zijn of haar 
loopbaanpad eruit heeft gezien tot nu. Niets blijkt 
minder waar te zijn tijdens deze avond, waarop de 
sprekers er hun eigen draai aangeven. Natuurlijk 
kun je naar tientallen praatjes gaan waar mensen 
vertellen wat zij gedaan hebben, maar de vraag 
is of je er dan achter komt wat jij wilt. Het kan 
natuurlijk gebeuren dat je gegrepen wordt door 
een praatje en dat ook wilt gaan doen, maar zeer 
waarschijnlijk is dit niet het geval. 

Het is dan misschien ook nog veel interessanter 
om te weten te komen hoe jij erachter kunt komen 
wat je wilt doen. Dat is waar het deze avond veel 
over ging; niet over wat Jesse Meijers (Informatica 
Alumnus en een van de oprichters van Mens) of 
Noortje Peters (MNW en MPA alumnus) nu precies 
doen, maar wat voor keuzes ze gemaakt hebben en 
waarom ze deze genomen hebben.  

Jesse mocht de avond beginnen en hij vertelde 
een drietal verhalen die belangrijk zijn geweest en 
vertelden hoe hij gekomen is tot waar hij nu is. Zijn 
levensmotto is: zorg dat je doet wat je leuk vindt 
en doe dit iedere dag en ieder moment. De grote 
vraag, die ook vanuit het publiek werd gesteld was: 
hoe weet je wat je echt leuk vind. Een manier om 
hierachter te komen is om een paar gedachten 
experimenten uit te voeren. Stel bijvoorbeeld dat 
je nu een oneindige hoeveelheid geld op de bank 
zou hebben staan, wat zou je dan gaan doen? Of 
stel dat je nog een dag te leven hebt, wat zou je 
dan gaan doen? 

Dit zijn natuurlijk geen eenvoudige vragen en ik 
denk dat veel mensen hier ook niet (direct) een 
antwoord op hebben. Maar het is misschien wel 
goed om hier af en toe over na te denken en te 
bedenken of je wel op de juiste weg bent of niet. 
Een ander mooi verhaal was over verschillende 

puzzelstukjes die later in je werk op de juiste plek 
kunnen vallen. Voor Jesse was dit bijvoorbeeld 
zijn voorliefde voor kunst en dan in het bijzonder 
moderne schilderkunst. Nu neemt hij vaak nieuwe 
werknemers mee naar het Gemeentemuseum in 
Den Haag, waar veel werk van Mondriaan hangt. 
De eenvoud in sommige van deze schilderijen 
kunnen inspiratie opleveren voor het bedenken van 
nieuwe producten van zijn bedrijf.    

Vervolgens was het de beurt aan Noortje, die net 
uit Leeuwarden kwam waar ze die dag een afspraak 
had met een klant. Alvast een eerste kijkje in het 
drukke leven van een consultant. Ze startte haar 
praatje met een filmpje dat toevallig erg goed 
aansloot bij het verhaal dat Jesse net verteld had. 
Dit ging namelijk over het durven uitvoeren van 
je dromen. Veel mensen vinden het moeilijk om 
uit hun comfort zone te stappen, hetgeen wat ze 
iedere dag doen. Om in plaats daarvan iets totaal 
nieuws te gaan doen waar ze dingen tegenkomen 
die ze nog nooit zijn tegengekomen. 

Na het filmpje konden we vragen aan Noortje stellen 
in plaats van dat zij zelf haar verhaal vertelde. Dit 
was even inkomen, maar nadat de eerste vragen 
gesteld waren, leidde dit weer tot nieuwe vragen. 
Zo kwamen we meer te weten over het leven van 
een consultant bij QConsult, hoe je daar terecht 
komt en uiteraard vroegen we ook of ze het leuk 
vind wat ze doet, wat gelukkig het geval was. 

Rond half negen werd er een einde gemaakt aan de 
twee inspirerende praatjes en konden we nog even 
naar de Menskamer. Hier konden we nog even 
napraten met elkaar en met de sprekers onder het 
genot van een borrel en wat hapjes om tenslotte 
huiswaarts te keren. 

Tekst door: Stijn Sonneveld 
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en naar het einde toe kon je dan ook steeds harder 
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Vervolgens mochten wij even afkoelen terwijl 
we de volgende groep hun rondjes zagen rijden. 
Daarna onze tweede sessie, waarbij iedereen nog 
een tandje bijschakelden en de rondetijden verder 
omlaag gingen. Uiteindelijk slaagde ik erin om geen 
enkele keer vast te komen zitten tot de allerlaatste 
ronde. Je kon namelijk niet achteruit rijden, dus 
zodra je ergens tegenaan was gereden kwam je 
daar ook niet meer weg en moest je wachten tot 
de trackbegeleider langs kwam om je los te trekken 
zodat je je weg kon vervolgen. Laten we zeggen dat 
sommige mensen dit wat vaker nodig hadden dan 
andere. 

Tenslotte konden we de tweede groep nog luid 
aanmoedigen vanaf de tribune en konden we de 
race skills van de begeleider bewonderen, voordat 
we na nog een drankje te hebben gedronken, onze 
lange reis huiswaarts konden maken.   

K a r t e n
Tekst door: Stijn Sonneveld 
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Na het filmpje konden we vragen aan Noortje stellen 
in plaats van dat zij zelf haar verhaal vertelde. Dit 
was even inkomen, maar nadat de eerste vragen 
gesteld waren, leidde dit weer tot nieuwe vragen. 
Zo kwamen we meer te weten over het leven van 
een consultant bij QConsult, hoe je daar terecht 
komt en uiteraard vroegen we ook of ze het leuk 
vind wat ze doet, wat gelukkig het geval was. 

Rond half negen werd er een einde gemaakt aan de 
twee inspirerende praatjes en konden we nog even 
naar de Menskamer. Hier konden we nog even 
napraten met elkaar en met de sprekers onder het 
genot van een borrel en wat hapjes om tenslotte 
huiswaarts te keren. 

Tekst door: Stijn Sonneveld 
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Maanden waren er aan vooraf gegaan en vrijdag 
28 november was het moment dan eindelijk 
daar: de ereledenborrel. Nadat op de ALV van 
2 oktober de ereleden en leden van verdienste 
waren ingestemd, was het enkele weken wachten 
geblazen. Protest bleef echter uit, dus de 
ereleden en leden van verdienste konden officieel 
toegevoegd worden aan het ‘oude’ rijtje! 

Er waren verscheidene aanmeldingen van zowel 
leden als alumni en ook enkele docenten hadden 
laten horen even op de borrel te zullen verschijnen. 
Een middagje Mario Karten in de Menskamer om 
wat extra leden naar de borrel te trekken mocht 
helaas niet baten, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ballonnen en slingers werden opgehangen, 
het eten alvast voorbereid en jawel, rond een uur 
of kwart voor zes kwamen de eerste gasten van de 
borrel ons verrassen. Ook wat docenten kwamen 
nu de Menskamer indruppelen, ook zij die zich niet 
van te voren hadden aangemeld. 

En zo stonden we met een groep van ongeveer 
vijfentwintig Mensen, zowel oude als recente 
gezichten in die vertrouwde Menskamer. Dé kamer 
waar zeker de leden van verdienste een groot deel 
van hun studietijd te vinden zijn geweest. Nadat nog 
een poging werd gedaan een Skype verbinding met 
Jan te maken, werd begonnen met de ceremonie. 
De leden van verdienste, ook zij die er niet waren, 
werden even in het zonnetje gezet en allen kregen 

zij een oorkonde en bordje voor het bureau. 
Voor altijd vereeuwigd dat we hun inzet enorm 
waarderen. Ook de ereleden werden natuurlijk 
voor hun inzet en hun doorzettingsvermogen 
bedankt. 

Aan het eind van dit praatje werd hét bord onthult. 
Je hebt het misschien al zien hangen, maar de 
ereleden en leden van verdienste zijn nu boven de 
deur te bewonderen. Voor altijd in de Menskamer 
te vinden, of ze er nu wel of niet zijn. 
We mochten proosten met een glaasje heerlijke 
prosecco, waarna er nog heerlijk na geborreld 
werd. En bijgepraat, zoals het een echt Menslid 
betaamt .. 

E r e l e d e n 
b o r r e l Tekst door: Naomi Buntsma 

MRI en fluorescentie met nanodeeltjes

Scheikundigen van MIT hebben met speciale 
nanodeeltjes ontwikkeld waarmee twee 
beeldvormingstechnieken gecombineerd worden. 
De deeltjes bevatten sensors die zowel dienen 
voor fluorescentie als MRI. Ze zijn gevormd uit 
verschillende polymeerketens die of een nitroxide 
(MRI contrastvormer) of een fluorescent molecuul 
bevatten. De nitroxiden onderdrukken de werking 
van het fluorescente molecuul, maar zullen als ze 
vrije electronen opnemen inactief worden. Daarom 
reageren de nanodeeltjes op de concentratie van 
een targetmolecuul, zoals bijvoorbeeld vitamine 
C: wanneer er een hoge concentratie is nemen de 
nitroxides vrije electronen op en geven de deeltjes 
een sterk fluorescent signaal maar weinig MRI 
contrast en andersom. 

Er kunnen verschillende soorten sensoren op de 
nanodeeltjes worden aangesloten. Op deze manier 
kun je specifieke biomoleculen in beeld brengen, 

Mechanische anticonceptie

Aan de TU Eindhoven wordt gewerkt aan een 
nieuwe vorm van anticonceptie. Het gaat om 
kleine klepjes die open en dicht kunnen en in 
een buisje in de eileider van een vrouw geplaatst 
kunnen worden. Deze klepjes worden gestuurd 
doormiddel van een zeer dunne supercondensator 
die opgeladen wordt door het plaatsen van een 
riem op de buik. Omdat dit veilig moet gebeuren 
is het vermogen heel klein en duurt het laden een 
half uur. Dit heeft dan weer als voordeel dat een 
vrouw er zo bewust voor kiest of ze wel of niet 
vruchtbaar wil zijn en de klepjes kunnen ook niet 
zomaar door anderen gemanipuleerd worden. Een 
veilig idee dus.

Wel staat het idee nog redelijk in de kinderschoenen: 
dierproeven en klinische tests moeten nog 
uitgevoerd worden. Hieruit moet blijken wat het 
effect op de eileider zelf is; of de buisjes wel blijven
functioneren en of een bevruchte embryo niet 
achter het buisje zal blijven steken en zo voor een 
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zij een oorkonde en bordje voor het bureau. 
Voor altijd vereeuwigd dat we hun inzet enorm 
waarderen. Ook de ereleden werden natuurlijk 
voor hun inzet en hun doorzettingsvermogen 
bedankt. 

Aan het eind van dit praatje werd hét bord onthult. 
Je hebt het misschien al zien hangen, maar de 
ereleden en leden van verdienste zijn nu boven de 
deur te bewonderen. Voor altijd in de Menskamer 
te vinden, of ze er nu wel of niet zijn. 
We mochten proosten met een glaasje heerlijke 
prosecco, waarna er nog heerlijk na geborreld 
werd. En bijgepraat, zoals het een echt Menslid 
betaamt .. 

MRI en fluorescentie met nanodeeltjes

Scheikundigen van MIT hebben met speciale 
nanodeeltjes ontwikkeld waarmee twee 
beeldvormingstechnieken gecombineerd worden. 
De deeltjes bevatten sensors die zowel dienen 
voor fluorescentie als MRI. Ze zijn gevormd uit 
verschillende polymeerketens die of een nitroxide 
(MRI contrastvormer) of een fluorescent molecuul 
bevatten. De nitroxiden onderdrukken de werking 
van het fluorescente molecuul, maar zullen als ze 
vrije electronen opnemen inactief worden. Daarom 
reageren de nanodeeltjes op de concentratie van 
een targetmolecuul, zoals bijvoorbeeld vitamine 
C: wanneer er een hoge concentratie is nemen de 
nitroxides vrije electronen op en geven de deeltjes 
een sterk fluorescent signaal maar weinig MRI 
contrast en andersom. 

Er kunnen verschillende soorten sensoren op de 
nanodeeltjes worden aangesloten. Op deze manier 
kun je specifieke biomoleculen in beeld brengen, 

en zal het in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk 
zijn om de hoeveelheid vrije zuurstofradicalen in 
een tumor in vivo in beeld te krijgen. Ook kunnen 
er geneesmiddelen aan de nanodeeltjes worden 
vastgemaakt, zodat deze door het lichaam gevolgd 
kunnen worden. 

Dus met verdere ontwikkeling van deze 
nanodeeltjes kunnen veel meer combinaties van 
stoffen door het lichaam getransporteerd worden 
en bekeken worden en kunnen biomoleculen die 
een rol spelen in de ontwikkeling van een bepaalde 
ziekte makkelijk in vivo bestudeerd worden.  

Bron: Sowers et al. Redox-responsive branched-
bottlebrush polymers for in vivo MRI and 
fluorescence imaging. Nature Communications, 
2014; 5: 5460  (http://www.sciencedaily.com/
releases/2014/11/141118125600.htm)

Verhalen uit 
de wetenschap Tekst door: Roosje Ruis 
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Aan de TU Eindhoven wordt gewerkt aan een 
nieuwe vorm van anticonceptie. Het gaat om 
kleine klepjes die open en dicht kunnen en in 
een buisje in de eileider van een vrouw geplaatst 
kunnen worden. Deze klepjes worden gestuurd 
doormiddel van een zeer dunne supercondensator 
die opgeladen wordt door het plaatsen van een 
riem op de buik. Omdat dit veilig moet gebeuren 
is het vermogen heel klein en duurt het laden een 
half uur. Dit heeft dan weer als voordeel dat een 
vrouw er zo bewust voor kiest of ze wel of niet 
vruchtbaar wil zijn en de klepjes kunnen ook niet 
zomaar door anderen gemanipuleerd worden. Een 
veilig idee dus.

Wel staat het idee nog redelijk in de kinderschoenen: 
dierproeven en klinische tests moeten nog 
uitgevoerd worden. Hieruit moet blijken wat het 
effect op de eileider zelf is; of de buisjes wel blijven
functioneren en of een bevruchte embryo niet 
achter het buisje zal blijven steken en zo voor een 

buiten baarmoederlijke zwangerschap zal zorgen. 
Er zijn ook pessimisten die het belachelijk vinden 
dat er weer een methode komt voor alleen vrouwen 
en niet voor mannen. Maar deze methode is nou 
eenmaal makkelijker bij een vrouw te implanteren 
én - vooral belangrijk - het geeft de vrouw een 
duidelijke eigen keuze. Vandaar ook de naam van 
dit nieuwe middel: Choice. 

Bron: Volkskrant 22 november 2014 en www.
choiceforwomen.org
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Sinds een tijdje heeft Mens een nieuwe commissie, 
namelijk de Excursie en wie kunnen daar nu beter 
over vertellen dan de commissieleden zelf?

Vertel eens iets over de ExcurCie! 

Naomi: De ExcurCie is de jongste en leukste 
commissie van Mens! We gaan in mei met een 
groep van 15 Mensen naar Stockholm en daar zijn 
we de voorbereidingen voor aan het treffen, érg 
leuk! 

Laura: De ExcurCie is een nieuwe commissie bij 
Mens en houdt zich bezig met het organiseren van 
een kleine studiereis naar Stockholm die begin mei 
gaat plaatsvinden. De commissie bestaat uit Yu 
Kong Lam (voorzitter), Naomi Buntsma (secretaris), 
Tessa Averink (penningmeester), Nienke Sijtsema 
(algemeen lid) en Laura Sels (algemeen lid).

De vliegtickets en de hostels zijn nu geboekt! We 
zijn nu bezig met de invulling van de dagen, het 
op zoek gaan naar instituten en bedrijven waar 
we heen kunnen gaan, bijvoorbeeld het Karolinska 
instituut. Maar wees niet bang, gedurende 
deze vijf dagen zullen we iets van twee of drie 
studiebezoeken doen en verder natuurlijk ook 
cultuur en gezelligheid! 

Leukste reiservaring tot nu toe?

Naomi: Reizen is eigenlijk altijd leuk! Zeker als het 
heerlijk naar de zon is. 

Laura: Ik vind het altijd leuk kennis te maken met 
de cultuur van een ander land. Ik ben nog nooit in 
Scandinavië geweest dus hier ben ik erg benieuwd 
naar! Mijn leukste reis die ik tot nu toe heb gehad 
is wel twee weken Washington D.C. een aantal jaar 
geleden, toen ging ik op bezoek bij mijn oom en 
tante die daar woonden. Het was ook de eerste 
keer met het vliegtuig én buiten Europa dus een 
hele ervaring! 

Ik ga op reis en neem mee .....

Naomi: Op reis gaat in ieder geval mijn camera 
mee! De rest komt later .. 
 
Laura: Mijn Menstrui! Voor de avonden op de 
camping, want het koelt op een gegeven moment 
toch ook wel beetje af in de zomer.. Campinggasten 
die opkijken dat je wel helemaal in Amsterdam 
studeert haha! Ik ga hem ook zeker meenemen 
tijdens de reis naar Stockholm. Wie weet kunnen 
we nog een leuke ‘Mensfotovanhetjaar’ maken!

Wat is jouw droomreis?

Naomi: Qua droomreizen heb ik er eigenlijk twee 
boven aan het lijstje staan. Ik zou heel graag nog 
een keer op safari willen, de wilde (échte) giraffes 
bewonderen! Toch staat Bora Bora ook nog steeds 
op een verlanglijstje sinds ik daar van die geweldige 
foto’s van gezien heb ... *zucht.

Laura: Griekenland! Daar wil ik altijd nog een keer 
naar toe! En dan niet in de zomer aan het strand 
liggen, want dat kan je in Nederland ook als het 
weer het toelaat.. Maar om de cultuur te bekijken.

Achter de schermen
bij de ExcurCie Tekst door: Carmen van Hooijdonk 

Na vorig jaar het geslaagde dynamische duo’s feest, was het afgelopen oktober weer tijd voor een 
spetterend feest van de AC. Waarbij iedereen de kans kreeg om eens een andere kant van zich te laten 
zien, het thema was namelijk HALLOWEEN.

Toen na een hele zoektocht eindelijk de locatie gevonden was, bleek dat er toch een behoorlijk aantal 
angstaanjagende MNW studenten rondlopen. Vooral een aantal eerstejaars waren fanantiek in thema 
gekleed. Spoken, vampieren en andere griezels waren allemaal terug te vinden deze avond. 

Na een gezellige avond was het rond 01:00 uur weer tijd om terug in onze doodskisten te kruipen. Tot 
volgend jaar ! 
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M e n s a t i o n
Tekst door: Carmen van Hooijdonk 




