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om op systematische wijze de ef-
fecten van de verschillende soorten 
eilanden op de golfvelden in kaart te 
brengen en daarbij een relatie te leg-
gen met de traditionele kennis over 

Figuur 7 De Jitdam Kapeel op weg naar Majuro. Foto: Gerbrant van Vledder.

golfnavigatie. De resultaten zullen 
dan gebruikt worden bij de opleiding 
van toekomstige navigators om zo dit 
cultureel erfgoed te behouden voor de 
Marshallese bevolking.
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Column

Strontiumpaard, 
koperhond en joodpoes

Voor dieren is een bescheiden 
plek weggelegd in de natuur-
kunde. Door de jaren heen zijn 

specifieke kenmerken onderzocht van 
soorten als vleermuizen, hamsters 
en fruitvliegjes, waarbij een enkele 
variëteit verbonden is gebleven aan 
één fysicus, zoals de dubieuze kat 
van Schrödinger, de kikkers waarmee 
Volta zijn zoektocht ondernam en de 
glimwormen die Faraday benutte om 
erachter te komen hoe zij licht konden 
produceren.
Mijn eigen ervaring met dieren in de 
natuurkunde is beperkt gebleven tot 
de vleesvlieg. In een biofysisch lab 
kreeg ik een practicumopdracht over 
het facetoog. Een assistente had een 

vlieg geprepareerd in een klompje 
kleefpasta en ze had een minuscule 
probe in het insect gemanoeuvreerd 
waardoor er elektrofysiologische re-
acties in de hersencellen vielen te 
meten. Ik drukte op een knopje en 
inderdaad observeerde de vlieg de 
uitgezonden fotonen, het aange-
sloten beeldscherm lichtte op. Was 
ik onder de indruk? Niet echt, maar 
als fysicus in opleiding was ik wel 
verrast door de manier waarop een 
insect gereduceerd kon worden tot 
meetinstrument.
De fysica heeft geprofiteerd van het 
dier, maar andersom, hebben die-
ren profijt gehad van de fysica? Op 
welke manier kan de natuurkunde 

nuttig zijn voor het dierenrijk? Met 
enige regelmaat verzorg ik colleges 
voor veterinaire studenten. Binnen 
de faculteit Diergeneeskunde zijn er 
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drie vakgroepen, te weten landbouw-
huisdieren (koeien, varkens en andere 
dieren op de boerderij), gezelschaps-
dieren (dieren met een hoog knuf-
felgehalte die participeren in het hu-
mane gezin) en paard (met alles wat 
daarbij hoort aan fokkerij, welzijn, 
sport, wetgeving, tuchtcollege en far-
maceutische industrie).
Zo kan het gebeuren dat je als fysicus 
een adviserende rol kunt vervullen 
bij de behandelwijze van dieren. Er 
was een paard met een uitzonderlijk 
gezwel bij het oog en het bleek on-
mogelijk om het daar weg te snijden. 
Als oplossing kan je voorstellen: een 
behandeling met β-straling. Maar 
welk isotoop is dan geschikt? Nood-
zakelijk is een β--emitter met hoge 
energie, liefst zonder γ’s want dat is 
lastig voor de omgeving, ook moet 
het gemakkelijk verkrijgbaar zijn en 
niet te duur.
Bij Diergeneeskunde heeft men erva-
ring in het toepassen van radiotracers, 
zo wordt er gewerkt met 99mTc en 166Ho. 
Bovendien wordt er gebruikgemaakt 
van 131I, onder andere voor katten met 
een te snel werkend schildkliertje. De 
β’s doen het curatieve werk om er-
voor te zorgen dat er na verloop van 
tijd nog een bescheiden hoeveelheid 
schildklierweefsel resteert voor een 
normale hormoonproductie. Bij deze 
behandeling krijgt de poes 100 MBq 
toegediend, waarvoor het baasje een 
bedrag van duizend euro gefactureerd 
krijgt. Als fysicus begrijp je: gezel-
schap is niet gratis.
Voor het paard zou 131I niet geschikt 
zijn, de energie van de β’s is te gering 
om de dieper gelegen tumorcellen bij 
het oog te bereiken. Ook bleek het niet 
mogelijk het edele dier te laten par-
ticiperen in het onderzoek dat al was 
gestart met 64Cu. Koper is onmisbaar 
voor zuurstoftransport in het lichaam, 
maar te veel koper is riskant en zorgt 
bij honden voor koperstapeling, waar-
door de lever onvoldoende in staat is 
het koper aan de gal af te staan, het-
geen leidt tot ontstekingen en bind-
weefselvorming. Voor de behandeling 
van het paard bleek de halveringstijd 
te kort (dertien uur).
Het werd uiteindelijk 90Sr, dit zendt 
twee harde β’s uit met een maximale 
energie van respectievelijk 0,55 MeV 
en 2,3 MeV, vanwege het verval 
90Sr → 90Y → 90Zr, waarbij tweemaal: 
n → p + β optreedt. Op de faculteit 
bleek dit radio-isotoop voorradig, ooit 

royaal aangeschaft, want met een hal-
veringstijd van 28 jaar was dat een so-
lide investering. Om gebruik te maken 
van ioniserende staling is toestem-
ming van de overheid nodig en weldra 
werd er een onderzoeksproject ge-
start, aangevuld met plan van aanpak, 
rechtvaardiging en risico-inschatting.
Hoe verliep de behandeling van het 
paard? Het nam nogal wat tijd om de 
aanvraag gehonoreerd te krijgen. Een 
onverwacht probleem bleek dat de 
faculteit toestemming had voor het 
gebruik van radio-isotopen voor ge-
zelschapsdieren en een paard is geen 
gezelschapsdier… Hoe kun je dat als 
fysicus nou weten?
De inspectie bleek coulant en ver-
leende uiteindelijk de vergunning. 
Nog diezelfde dag gingen we naar de 
dierenverblijven en arriveerden bij een 
lege stal. Even bleef het stil, waarna de 
dierenarts vroeg: “Waar is dat paard 
gebleven?”

Dat wist de verzorger niet, maar hij 
had wel een vermoeden, want sommi-
ge aspecten van het leven kunnen niet 
wachten op een uitspraak van de over-
heid en al evenmin op de stand van za-
ken in de wetenschap. Het paard was 
vertrokken naar de eeuwige graasvel-
den waar het zijn ogen niet nodig had. 
Jammer, op dergelijke momenten is 
het onvermijdelijk, dan zwijgt zelfs de 
fysica.
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