
Selfie met: Vliegende Ratten 

LEIDEN - Ieder uur krijgen elf mensen 
trombose: een bloedprop dat een 
bloedvat deels of volledig blokkeert. 
Afhankelijk van waar die prop zit kan 
het desastreuze gevolgen hebben 
voor je gezondheid. Een propje in je 
longen kan een longembolie veroor-
zaken en een propje in je hersenen 
zelfs een herseninfarct. Er overlijden 
dan ook 40 mensen per dag aan trom-
bose in Nederland. Hoe zorgen we 
dat bloedproppen een minder groot 
gevaar worden voor de mens? Hoe kan 
je ze voorkomen?

Op 13 oktober, op Wereld Trombo-
se Dag, is ‘trombose’ ook het dagon-
derwerp van Leiden2022. Daarom 
fotografeerde Hannelore Maier 
van de Leidse Amateur Fotogra-
fen Vereniging Mettine Bos in het 
LUMC. Een kort gesprek met deze 
assistent professor die samen met 
haar onderzoeksgroep onderzoek 
doet naar eiwitten die helpen bij 
het stollen van je bloed. 
 

WAAR BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR?
“Ik heb altijd al graag willen begrij-
pen hoe dingen werken en ben 
specifiek geïnteresseerd in hoe 
eiwitten, dat zijn als het ware klei-
ne motoren in ons lichaam, er heel 
nauwkeurig voor weten te zorgen 
dat de bloedstolling niet uit de pas 
loopt. Om dit beter te begrijpen 
bestuderen we onder andere slan-
gengif, waarin eiwitten zitten die 
ervoor zorgen dat je bloed stolt.”
 
HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT?
“Mijn werkdag is elke dag anders: 

vaste onderdelen zijn overleg met 
mijn team over onderzoeksresul-
taten en nieuwe experimenten, 
onderwijs organiseren voor en 
geven aan studenten, schrijven en 
lezen van wetenschappelijke arti-
kelen, aanvragen voor onderzoeks-
financiering samenstellen, en af en 
toe ben ik ook nog actief het labo-
ratorium.”
 
HOE LEG JE AAN EEN LEEK UIT WAT TROM-
BOSE IS?
“Trombose is wanneer een bloed-
stolsel gevormd wordt op de ver-

keerde tijd en plaats, dus wanneer 
deze niet gewenst is. Het bloedstol-
sel, een zogenaamd trombus, wordt 
eerst vaak in het been gevormd en 
kan losschieten, waarna het in de 
longen terechtkomt en daar levens-
bedreigende schade kan aanrich-
ten.”
 
WAT IS ER TE DOEN OP 13 OKTOBER?
“Op 13 oktober is het internationale 
wereld trombose dag en geven we 

in het Leids Universitair Medisch 
Centrum een kijkje in de keuken 
van het tromboseonderzoek met 
lezingen en een trombosemarkt 
waar onderzoekers en experts 
meer vertellen over trombose. Mee-
doen kan nog door een aanmelding 
via www.leiden2022.nl/1310“. x

 

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Dr. Mettine Bos aan het werk in het lab van het LUMC (Foto: pr/LAFV/Hannelore 
Maier).

LEIDEN – Leiden is de mooiste stad van 
de wereld. Leidenaar, Raadslid en his-
toricus Joost Bleijie gaat op zoek naar 
de mooiste plekken in de stad en de 
mooiste verhalen die achter de Leidse 
plekken, personen, gebeurtenissen 
of producten schuil gaan. Uiteraard 
maakt hij een Selfie op deze plek. 
Deze keer in Selfie met….: Vliegende 
Ratten.

Je houdt van ze of je haat ze! Vlie-
gende ratten worden ze genoemd. 
Of drijfsijzen, maar dat is eigenlijk 
een oudhollands woord voor eend. 
Ik heb het over de meeuw! U weet 
wel die witgrijze vogel met een gele 
snavel die is over komen waaien uit 
het duingebied. Leiden, maar ook 
andere Hollandse steden die vlak 
achter de duinenrij liggen, worden 
geteisterd door meeuwen. 
Ze zien er schattig uit en ze doen u 
wellicht denken aan vakantiedagen 
aan het strand of een dagje aan zee. 
Het zijn op zich best mooie vogels, 
maar er wordt voor gewaarschuwd 
dat ze ook een keerzijde hebben. 
Het zijn vliegende ratten. Het lijkt 
allemaal heel schattig, maar het 
gekrijs houdt mensen nachten uit 
de slaap, ze kakken precies op het 
slechtste moment uw mooie pak 
onder en zijn in staat meer dan 
een stukje kibbeling uit uw net 
gekochte bakje gefrituurde vis te 
pikken. Maar waarom zitten die 
meeuwen nou zoveel in onze stad? 
Twee belangrijke redenen: de mens 

is een sloddervos want wij gooien 
nog wel eens het een en ander op 
straat. Vooral rondom middelbare 
scholen is Leiden voor meeuwen 
een soort driesterrenrestaurant. 
Aanbod genoeg. Ten tweede: lang 
geleden is de vos geïntroduceerd 
in het duingebied. De vos is een 
natuurlijke vijand van de meeuw. 

Even lekker je eitjes uitbroeden op 
een nestje is er tussen twee duin-
tjes met een paar plukjes helm-
gras niet meer bij. De meeuw moet 
constant over de bevederde schou-
ders heen kijken of de net gelegde 

eieren niet een voorgerechtje zijn 
voor een dichterbij sluipende vos. 
Daarom is de meeuw landinwaarts 
getrokken om een nestje te starten, 
bijvoorbeeld op de Leidse daken 
met zijn vele nisjes, hoekjes en 

gaatjes. Op driehoog achter komt 
de vos niet. Sterker nog, daar komt 
helemaal geen natuurlijke vijand 
voor de meeuw. 
Als we de meeuw nou weg willen 
hebben, is er dan helemaal niets 
aan te doen? Experts hebben daar 
hun hoofd over gebroken. Want het 
massaal van de dakgoot schieten 
van de meeuw door een stadsjager 
is ook geen optie. Schieten doen we 
wel op de kermis tijdens de viering 
van Leidens Ontzet. Met name een 
combinatie van zogenaamde popu-
latie-werende en populatie-reduce-
rende maatregelen kunnen hel-
pen. Ondergrondse vuilcontainers 
bijvoorbeeld en het dippen van 
meeuweneitjes in een substantie 
waardoor ze niet meer uitkomen. 
Of het inzetten van een valkenier, 
samen met het maken van angstge-
luiden en het spannen van netten 
op daken, met name platte daken. 
Het zijn voorbeelden van maatre-
gelen om de meeuwenpopulatie te 
verjagen of te reduceren. Maar ja, 
als het puntje bij het paaltje komt 
vinden we het toch zielig voor die 
oer-Hollandse meeuwen. Dan doen 
we liever toch niks. En daarom zit 
de meeuw tot op de dag van van-
daag nog steeds iedere zaterdag 
op de dakrand te loeren naar uw 
stukje kibbeling of het staartje van 
de uit het vuistje gegeten haring. 
Daarom horen meeuwen inmid-
dels net zo bij Leiden als die rollen-
de -r- en 3 oktober.... x

Meeuwen, ook wel Vliegende Ratten genoemd, horen inmiddels net zo bij Lei-
den als die rollende -r- en 3 oktober.... (Foto: Joost Bleijie).
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN – Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


