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Regen maken met lasers

Vis in het verkeerde lichaam

Uit experimenten van een groep Duitse, Franse en
Zwitserse onderzoekers blijkt dat lasers de piepkleine waterdruppeltjes in de lucht kunnen samen doen
klonteren tot regendruppels.De intense laserbundels komen hoog in de lucht zonder energie te verliezen. De gebundelde energie beïnvloedt hier de
vochtige lucht. Zo is het mogelijk om een regenbui op
te wekken die anders later of elders was gevallen.In
droge gebieden werkt dit niet omdat er al waterdruppels in de lucht moeten zitten. (KENNISLINK.NL)

Wetenschappers van het Georgia Institute of Technology, Atlanta, hebben een Afrikaanse cichlide-visje de hersenen van een andere vissoort gegeven. Dit
kregen ze voor elkaar door in een embryo de aanmaak van één enkel eiwit te stimuleren waardoor
de hersenen zich anders ontwikkelden dan normaal. De vis kreeg de hersenindeling van een vis die
in een heel andere omgeving leeft. Het onderzoek
laat zien dat de evolutie van hersenen maar van enkele genen afhangt. (KENNISLINK.NL)
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iet alleen volwassenen doen aan masturbatie. De seksuele ontwikkeling van een mens
begint al in de baarmoeder. In 1987 zagen wetenschappers via echografie
voor het eerst hoe een mannelijke foetus zijn piemel vastpakte en masturberende bewegingen maakte. In 1996 betrapten Italiaanse gynaecologen ook
een vrouwelijke foetus op het herhaaldelijk aanraken van haar geslachtsdelen.
Ook na de geboorte gaat de seksuele
ontwikkeling gewoon door. Uit een
grootschalig onderzoek, waarin ouders
gevraagd werd naar het seksuele gedrag van hun kinderen, blijkt dat zowel
jongens als meisjes tot een leeftijd van
vijf jaar een sterke interesse hebben in
seks. Die interesse uit zich soms in
masturbatie. Jongens tot vijf jaar raken
af en toe hun penis aan, net zoals zij
het boeiend vinden om met hun oren
of tenen te spelen. Bij meisjes tot vijf
jaar is masturbatie moeilijker te herkennen. Sommige meisjes raken met
hun vingers de geslachtsdelen aan,
maar vaker schuren zij met hun onderlichaam tegen objecten zoals speelgoed of het randje van een stoel.
Hoe vaak masturbatie bij jonge kinderen gemiddeld voorkomt, is lastig te
zeggen. Aan het begin van de jaren ne-
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gentig zijn twee onderzoeken uitgevoerd om dit te achterhalen. De resultaten lopen nogal uiteen. Een Zweedse
studie wees uit dat 1,2 procent van de
kinderen in de leeftijd van twee tot zes
jaar weleens masturbeert. In Amerika
liggen de cijfers een stuk hoger. In de
leeftijd van twee tot zes jaar doet 22,6
procent van de jongens en 16,3 procent
van de meisjes aan masturbatie.
Bij volwassenen zijn de cijfers duidelijker. Al in de jaren vijftig ontdekte
de Amerikaanse bioloog Alfred Kinsey
dat 92 procent van de mannen en 62
procent van de vrouwen weleens seks

met zichzelf heeft. In 2007 werd de
studie van Kinsey herhaald in Engeland, met vergelijkbare resultaten. Van
alle ondervraagden tussen zestien en
vierenveertig jaar doet 95 procent van
de mannen en 71 procent van de vrouwen aan masturbatie.
Waarom hebben zoveel volwassenen
seks met zichzelf? Is het alleen een fijne, makkelijke manier om in een behoefte te voorzien of zit er meer achter?
Bij de man liggen rijpe zaadcellen
opgeslagen in de bijballen. De temperatuur is daar relatief hoog. Dat maakt
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Een goede tijdelijke baas

Wat hebben ministers, voetbaltrainers en ook veel ziekenhuisdirecteuren met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal voor een bepaalde periode aangesteld om leiding te geven aan een
team. In het bedrijfsleven en ook in
andere organisaties groeit het aantal
tijdelijke managers snel. Deze interim-managers krijgen vaak een specifieke opdracht mee van hun opdrachtgever. Zij worden dan ingezet
om een concreet probleem in de organisatie op te lossen of om een gewenste cultuurverandering in gang te
zetten. In bepaalde gevallen worden
ze ook aangesteld om de stoel van de
baas warm te houden, gewoon omdat

er even geen vaste leidinggevende is.
Jaap Schaveling, docent op Nyenrode,
ging op zoek wat interim-managers
wel of niet succesvol maakt en
schreef daar zijn proefschrift over.
Interim-opdrachten komen in allerlei vormen voor. Daardoor zijn ze
maar moeilijk met elkaar te vergelijken. Daarom koos Schaveling voor de
mate van tevredenheid van de opdrachtgever als uitgangspunt om het
succes van de tijdelijke baas aan af te
meten. Sterk bepalend voor het succes van de tijdelijke baas zijn persoonsgebonden kenmerken. Hij of zij
moet emotioneel stabiel zijn, ook in
stressvolle omstandigheden. Het

helpt als de persoon in kwestie in het
verleden al vaker soortgelijke opdrachten heeft gedaan. Minder relevant is het of de tijdelijke leider een
charismatisch persoon is en of hij extravert of vriendelijk is, zo blijkt uit
het onderzoek.
Belangrijk is wel dat de interimmanager sociaal is en tegelijkertijd
goed kan omgaan met machtsspelletjes. Zijn opdracht moet ook goed
zijn afgebakend, zodat de organisatie
en de interim-manager allebei precies
weten wat de bedoeling is en de organisatie echt vooruit geholpen wordt.
Verder moet de interim-manager
goed met zijn opdrachtgever door

één deur kunnen en moeten wederzijdse verwachtingen goed worden
afgestemd. Een goede ‘klik’ tussen
interimmer en opdrachtgever staat
centraal bij het verlenen van de tijdelijke opdracht. Daarom werkt een uitgebreid selectietraject waarbij veel
mensen zijn betrokken eerder contraproductief dan dat het helpt. Hoe de
interim-manager de klus concreet
aanpakt, weegt zwaar mee in de beoordeling door de opdrachtgever. Een
planmatige uitvoering en een goede
afsluiting van de opdracht zijn van
essentieel belang om als tijdelijke
baas een goede beoordeling te krijgen.

In deze rubriek geven Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Nyenrode Business Universiteit je wekelijks een kijkje in hun keuken

de zaadcellen sloom, ze verliezen hun
beweeglijkheid. Daarnaast worden de
zaadcellen in hun opslagplaats aangevallen door vrije radicalen, kleine reactieve moleculen die DNA-schade veroorzaken. Hoe langer een zaadcel in
de ballen ligt opgeslagen, hoe slechter
de kwaliteit. En met beschadigde zaadcellen die niet goed zwemmen, is het
lastig om tot bevruchting te komen.
DNA-schade en slome zaadcellen
zijn volgens de Australische gynaecoloog David Greening te voorkomen
door regelmatig de voorraden in de bijballen te verversen. Om die theorie te
testen voerde hij een onderzoek uit
waarin hij 118 proefpersonen met beschadigd sperma opriep om een week
lang elke dag te ejaculeren. Na zeven
dagen was de DNA-schade bij 81 procent van de mannen gedaald en waren
de zaadcellen bovendien beweeglijker.
Met dagelijks klaarkomen verwijdert
een man oude zaadcellen uit de ballen,
waardoor het zaad bij een volgende
ejaculatie in topvorm is.
Mannen masturberen dus met een
goede reden, maar hebben vrouwen
ook een excuus? Ja hoor. Een orgasme
waarbij geen sperma in de vagina terechtkomt, verlaagt namelijk de zuurgraad van de baarmoederhals. Zaadcellen kunnen in een omgeving met een
lage zuurgraad niet lang overleven.
Ook hebben ziekteverwekkers moeite
om zich in het zure milieu te handhaven. Af en toe masturberen zorgt zo
voor een grote schoonmaak van de
baarmoederhals. Waar zelfbevrediging
al niet goed voor is.

