
Neurowetenschappen
INTERVIEW SIMON FISHER

Taal zit inhet hoofd,maar voor eenbelangrijk
deel ook inde genen.Debefaamde
taalgeneticus SimonFishermaakt er zijn
levenswerkvanuit te zoekenhoe groot dat
deel is.
DoorMieke Zijlmans
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Een ziekdier kan
ons veel leren

J
a echt, ook de prairiewoelmuis
kanheimweehebben.Zuid-Ame-
rikaanse jaguars krijgen borst-
kanker,neushoornsleukemieen
bij de koala’s in Australië is een

epidemievanchlamydiavastgesteld.He-
lemaalnietvreemd,zelfs insectenenvis-
senhebbenseksueeloverdraagbareaan-
doeningen.Zedoennietaansafesexna-
tuurlijk, diebeesten.

Ookdeggzisruimvertegenwoordigd
inhetdierenrijk: er zijnpapegaaiendie
zichzelf dwangmatig kaalpikken en
chimpanseesmeteendepressie.Enzeu-
genmetanorexia.Diegaanheelveelstro
eten: lekkerweinigcalorieënenhetvult
toch, net als de sla en de selderij bij de
mensenvariant.

Lange tijd haalden artsen er hun
schoudersoverop:heel sneudatook Ja-
pansezeeotterseenmelanoomkunnen

krijgenmaarwathadeenkankerpatiënt
daaraan?De laatste jaren groeit het in-
zicht dat de overeenkomsten tussen
menselijke endierlijke kwalen te groot
zijn omeraan voorbij te gaan.Mensen-
dokters en dierendokters naderen el-
kaar en prominente wetenschappers
zijn onder denaamOneHealth eenwe-
reldwijde samenwerking begonnen.
Vrijdag organiseert de faculteit dierge-
neeskunde vandeUniversiteit Utrecht
samenmethetUMCUtrechteensympo-
siumoverhetonderwerp.

‘Voor dierenartsen is het volkomen
duidelijk datwemoeten samenwerken
maarbijveelmedici isdatnognietdoor-
gedrongen’, zegt de Utrechtse hoogle-
raaroncologischedierchirurgieJolleKir-
pensteijn. ‘Webegevenonsophetzelfde
terreinmaarwehebbennogveel tewei-
nigcontact.Erzijnnietveelartsendiede
veterinaire literatuur lezen.’

De Universiteit Utrecht faciliteerde
vijf jaar geleden een oversteek door
hoogleraarWouterDhert, hoofd vande
onderzoeksafdeling orthopedie bij het
UMCUtrechtookaan te stellenbijde fa-
culteit diergeneeskunde. Zo konhij bij
zowelmens als dier het steun- enbewe-
gingsapparaatonderzoeken. Sindsdien
lopenwetenschappers uit beide onder-
zoeksgroepenoverenweer.Zelf begeeft
Dhert zich ‘in dedriehoekmens-paard-
gezelschapsdier’, wat hem al verras-

sende inzichtenheeftopgeleverd.
Zo lijkt de kraakbeenschade bij ren-

paarden sterk opde letsels diemensen
oplopen op het voetbalveld. ‘We leren
van de dieren hoe we die schade beter
kunnengenezen.’ Teckels hebben vaak
lagerugpijn vanwege versleten tussen-
wervelschijven en een studie van hun
klachtenlevertweer informatieopvoor
de behandeling van mensen met een
hernia.EencollegavanDhertlaatvrijdag
de gewrichten zien van een muis, een
mens en een olifant, om aan te tonen
hoedie op elkaar lijken. ‘Eendierenon-
derzoeker kan ontdekkingendoendie
voordemensvangrootbelangzijn.’

SprekerophetUtrechtsesymposium
is de Amerikaanse cardioloog Barbara
Natterson, auteur vanhet boekDieren-
brein&mensenlijf (TheHouse of Books).
Jarenlang behandelde ze alleen leden
van haar eigen soort totdat ze door de
Los Angeles Zoo werd gevraagd te ko-
menkijkennaar Spitzbuben, een aapje
meteenhartkwaal.Dehartcellenvanhet
dierwekenonderdemicroscoopnauwe-
lijksaf vanmenselijkehartcellenmetde-
zelfdeziekte.Zeraaktegefascineerd,be-
gon te zoeken naar aandoeningen bij
dierenwaarvanzealtijdhadgedachtdat
ze puurmenselijkwaren. En kwamom
indevoorbeelden.

Verslaving is bijvoorbeeld helemaal
geen typischmenselijk verschijnsel. In
Tasmanië jakkerendewallaby’s stoned
door de papavervelden, op zoek naar
spulomtescoren,enindeRockyMoun-
tains halen dikhoornschapenhalsbre-
kendetoerenuitvooreendagelijksshot
psychoactievekorstmossen.Zelfsdeher-
senen van insecten en zeenaaktslakken
hebbenreceptorenvooropiaten,schrijft
ze,enmisschienkunnenwedoordieren
meer te weten komen over de geneti-
schekwetsbaarheidvoorverslaving.

Ookdeobesitasepidemiegaataanhet
dierenrijk niet voorbij. Het blijkt een
misverstand dat dieren in de natuur
stoppenmetetenalszeverzadigdzijnen
dus slank blijven. Nee, als de struiken
zwaar zijn vandebessen ende zaden in
overvloedopdeakkers liggen,vreeteen
dier zich somsnet zo klemals demens
ineenfastfoodrestaurant.Waarom?Het
antwoord opdie vraag kan interessant
zijn omovergewicht bij demens te ver-
klaren.Datdarmbacteriënbijvoorbeeld
een rol spelen bij het lichaamsgewicht
werd eerst bij dieren ontdekt en is on-
langsookbijmensenaangetoond.

Maar als de overeenkomsten tussen
mensendierzogrootzijn,waarommis-
lukken dan zoveel medicijnonderzoe-
ken?Eengeneesmiddeldatbijeenmuis
werkt,heeftmeestalgeeneffectbijmen-
sen.Bijproefdierenwordtvaakopkunst-
matigewijzeeenmenselijkeziekte ‘toe-
gediend’, verduidelijktDhert,omzobe-
handelingen te kunnen testen. ‘Dat is
echtwat anders.Wij richtenons opdie-
renalspatiënt,beestendiespontaande-
zelfde ziekten krijgen alsmensen. Dan
zienwewélgroteovereenkomsten.’

DierenoncoloogKirpensteijn vertelt
dat veel tumorenbij honden en katten
precieshetzelfdezijnalsbijmensen.Be-
paaldevormenvankanker–zoalstumo-
ren inde alvleesklier – zijn zeldzaambij
mensenmaar komenveel voor bij hon-
den. ‘Datbiedtveelmogelijkhedenvoor
onderzoek.’Ophetgebiedvanbottumo-
ren werkt zijn onderzoeksgroep al sa-
menmetartsenvanhetLeidseLUMC.

Zozoudenmensen-endierendokters
zelfssamendewegkunnenvindennaar
nieuwe inzichten over het ontstaan en
behandelen van tumoren. Waarom
krijgtdenaaktemolratnooitkankerbij-
voorbeeld? Cardioloog Natterson
schrijft: ‘Misschien komt de volgende
doorbraak wel van een oncoloog die
heeftnagedachtoverhommelvleermui-
zen, blauwe vinvissen en sint-bernards-
honden.’

OneHealth richt zich niet
opproefdieren,maar op

het dier als patiënt

Mensendokters en
dierendokters vinden
elkaar: eigenlijk delen
mens en dierOne
Health.

DoorEllen deVisser

Taal: een
ongelooflijk
kunstje van
onzegenen

E
erlijkgezegdwordtSimon
Fishererweleensmoevan.
Vandemythedathijheeft
geholpenhet ‘taalgen’ te
vinden.Alkloptweldathij
inhetBritseonderzoeks-
teamzatdat in2001het

verbandontdekte tusseneenafwijking
inhetgenFOXP2enerfelijke taalstoornis-
sen.Daarmee isvoorheteerst indege-
schiedenisaangetoonddathetmenselijk
taalvermogenwortelt indebiologie.

DeBrit SimonFisher ismede-directeur
vanhetMaxPlanck InstituutvoorPsy-
cholinguïstiek. Enhij is sinds2012hoog-
leraar taal engeneticabijhetNijmeegse
Donders InstituutvoorBrein,Cognitie
enGedrag.Op26septemberhoudthij
zijnoratie, getiteldHoehet genoomhelpt
bij het spreken.
Fisher: ‘Dat zou iknouéchtwillenwe-

ten:watdevolledige rol is vandegenen
inhet taalvermogenvandemens.Want
wijhebben in2001niet ‘het’ taalgenont-
dekt – alsjeblieft zeg.Dathebbendeme-
diaervangemaakt.Hetklonkspectacu-
lair enhetwasookeen lekkermakkelijke
manieromonzevondstuit te leggen.
Maargoed.Watwewelhebbenontdekt:
er zitophet 7dechromosoomeengen
datFOXP2heet. Zowelmensalsdier
heeftdatgen.Als FOXP2bij eenmense-
lijkedragerkapot is, danverandert er
iets aanheteiwitdathetaanmaakt.Dat
afwijkendeeiwit verstoortdewerking
vanhetgen.Degevolgendaarvanvoor
dedrager zijngroot.Mensenmetzo’n
kapotFOXP2hebben last vanspraak- en
taalstoornissen. Zulkekinderenworste-
lenmethet vloeiend lerensprekenvan
demoedertaal, envaakookmet lezenen
schrijven.Datdefect is erfelijk.’

Dan is FOXP2 duswel degelijk een
taalgen. Simon Fisher: (niet) de ontdekker van het taalgen. FotoMike Roelofs

Koala Foto Colourbox
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Vorkkop
De naam van het ‘taalgen’ FOXP2 heeft niets te makenmet de vos
(fox) maar met een vork. ‘Fox’ is een afkorting die genetici gebruiken
voor forkhead box. Die vork heeft te makenmet het feit dat afschriften
van het gen lijken op een tweetandige vork. Er zijn talloze ‘vorkkop-
genen’ bekend, afkomstig uit tal van soorten: vandaar dat ze een cata-
logusnummer dragen. Aan de schrijfwijze is te zien omwelke soort
het gaat: menselijke genen worden geschrevenmet hoofdletters
(FOXD3), muizenvariantenmet één hoofletter (Foxd3), andere dieren
met twee hoofdletters (FoxD3).

Foto Joost van denBroek / deVolkskrant

‘Verkeerde formulering. Ik zouzeggen:
er is aantoonbaarééngendateenrol
speeltbij taal enspraak.Hetkanbestdat
mensennogveelmeergenenhebben
die samenhangenmethuntaalvermo-
gen;maardanhebbenwedie –nog–niet
gevonden. Enwieweet, blijkt FOXP2wer-
kelijkhetgenwaarhetallemaalom
draait,maar snappenwenogonvol-
doendehoehetwerkt.Devondst vandat
kapottegen is eeneerstebeginnetje in
dezoektochtnaarhoehetkandatmen-
senpraten.’

Toch is de ontdekkingwel degelijk
spectaculair: de toonaangevende
taalkundige NoamChomsky stelt
bijvoorbeeld dat iedermens
hetzelfde aangeboren
taalvermogen heeft, datmoet
worden gezocht in de hersenen.
‘WehebbenChomskynietbenaderd,
maarhijheeftuit zichzelf ooknietgerea-
geerdoponzevondst. Eigenlijkkun je
stellendatChomskyFOXP2negeert; ken-
nelijk vindthijdatdatgen irrelevant is
voorzijn theorie. Vreemd.Velenzien in
Chomskydegrondleggervandege-
dachtedatons taalvermogenwortelt in
onzegenen.Vind jeeeneerste concrete
onderbouwingvanzijn theorie, dangaat
hij ernietop in.
‘Ikdenkdaterbeslist variaties zijn in

het taalvermogen;niet iedereenwordt
geborenmetdezelfde talenten.
Chomskygelooft ineengrotegenetische
ommezwaai ergensgedurendedemen-
selijkeevolutie.Daardoorzouhetbrein
zijnbegiftigdmeteenuniverselegram-
maticadiehetaanlerenvanalle verschil-
lende talenmogelijkmaakt. Ikdenkeer-
derdat er eenreeksvankleinegeneti-
scheveranderingen isgeweestdie
mensen instaatheeftgesteld taal en
spraak te leren. Zoheeftonsgenoom

1970 geboren in Londen
1991 Cambridge, studie natural sciences; specialisatie biologie
en genetica
1991-1996 Oxford, promotieonderzoek naar een gen dat erfelijke
nierstenen veroorzaakt
1996-2002 Oxford, onderzoek bij Anthony Monaco aan
hetWellcome Trust Centre for Human Genetics. Ontdekking
van afwijking in gen FOXP2
2002-2010 Oxford, hoofd onderzoeksgroep moleculaire neurologie
2007-2010 Oxford, Isobel Laing Fellow op het gebied van
biomedisch onderzoek
2010 Nijmegen, directeur en onderzoeker Max Planck Instituut
2012 Nijmegen, hoogleraar taal en genetica bij het
Donders Instituut
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‘NoamChomsky vindt
onswerk kennelijk
irrelevant. Vreemd’

zich langgeledenstapsgewijs aangepast
aanonze sterkeaandrangmet spraak te
communiceren.’

Die opvallende stelling heeft u al
eerder verdedigd: het genoom
heeft zich aangepast aan het
gedrag van demens; in plaats van
dat het gedrag van demens
afhankelijk is van zijn genoom.
‘Inderdaad!DeZweedseevolutionairge-
neticusSvantePääbovergelijkthetge-
noomvanchimpanseesmetdat vande
mens. Pääbovroegcollega-onderzoekers
omspannendegenen–dingendiehet
leervermogenvanmensenbeïnvloeden.
Toenzeidenwij: jemoeteens lettenop
FOXP2.Dierenhebbenhetnamelijkook.
Hij constateertdatdatgenbij chimpan-
seesop tweepuntenafwijkt vandatvan
demens.Dieevolutionaireveranderin-
gen indemenselijkeFOXP2moetenvol-
gensPääbo iets temakenhebbenmet
hetontstaanvanhet taalvermogen.Dat
denk ikook.Maar ikgeloof nietdat taal
mogelijk isgewordendankzijdiegeneti-
scheveranderingen.Het is eerderan-
dersom.Decultuurveranderde,waar-
doordemensdebehoeftekreegzichbe-
teruit tedrukken.Hetgenoomheeft
zich langgeledenaangepast aandiebe-
hoefteaan taal enspraak.’

Ubent van huis uit bioloog en
geneticus. Vanwaar dan de keuze
voor taal?
‘Ikben inOxfordgepromoveerdopde
vondst vaneenerfelijkeafwijking ineen
genwaardooreenbepaald soortnierste-
nenontstaan.Datwasweliswaareenop-
windendeontdekking,maar ikvondhet
onderzoekniet spannend:nierenzijnzó
sáái! Taal isdaarentegen fundamenteel
voormensen.Wij kunneneenongeloof-
lijkkunstje:wehebben iets inonshoofd,
endatkunnenweoverdragenopeenan-
der.Onsverfijnde taalvermogen isuniek
inhetdierenrijk.Omdat ikgeneticus
ben,onderzoek ik taal vanuitdegene-
tica. Envanuitdeneurologie: ikbestu-
deerookdewerkingvandehersenen.De
bronvanhet taalvermogen ligt ineen
combinatie vanbiologieenhetbrein.’

En danwerkt u aan de
gerenommeerde universiteit van
Oxford, en dan kiest er u toch voor
om naar Nijmegen in Nederland te
verhuizen…
‘Ikbenhierdebaasvanmijneigen,hele-

maalnieuweonderzoeksgroep taal en
genetica:watwil jenogmeer?Hetni-
veauvanonderzoekaanhetMaxPlanck
Instituut (MPI) ishoogen interdiscipli-
nariteit isbelangrijk. Zelf ben ikaltijd in-
terdisciplinairbezig; ik vindhetverve-
lendominéénhokje te zitten.Het is
goedomverbandente leggen tussenwat
wewetenoverevolutie, biologieenpsy-
cholinguïstiek. BijhetMPI isdiegeza-
menlijkebenaderingnormaal.Daarom
ishet voormijde idealewerkplek.Bo-
vendienkrijg ikeralle vrijheid.Voorzo-
ver ergeldvoor is, uiteraard.’

Waarmee bent u op dit moment
bezig?
‘Metmijn stokpaardje,uiteraard:met in-
terdisciplinaironderzoek.VanhetDon-
ders Instituut,hetMPIenhetRadboud
UniversitairMedischCentrum.Wewer-
kensamen inhetCognomicsproject:
cognitionengenomics.Weonderzoeken
dedwarsverbandentussenneurologie,
psychologieengenetica. Erwordt tegen-
woordigoverhersenfuncties engenetica
opeenheelnieuwemaniernagedacht.
Vroegerwasdevraagbij allerlei gedrag:
welkdeel vandehersenen is actief?Of:
welkegenetischeafwijking ligthieraan
tengrondslag? Inmiddelswetenwedat
hetgaatomdesamenwerkingvange-
nenenbreinstructuur.

‘Van iedereendiemeewerktaaneen
onderzoekwillenwe idealiter zowel een
dna-monstertje als eenhersenscanheb-
ben.Decombinatiedaarvangeeft een
compleetbeeldvande factorendiehet
gedragaansturen.Wezoekendeoorza-
kenvanmeerdere stoornissen: kijkenof
wegenenkunnenvindendiedieafwij-
kingenveroorzaken.Daarnaastprobe-
renwedewerkingvanFOXP2beter te
doorgronden.Duidelijk isdatdatgen
neuronenhelpt contactmetelkaar te
maken.

‘Wehebbennuscansendnavanzo’n
1.300mensen. Zoontstaat eencorpus
waaraan jevanuit allerleidisciplines
kuntwerken. Jekuntbijvoorbeeldon-
derzoekdoennaargeheugenfuncties,
naarhet taalvermogenof afwijkingen
daarin,naardeoorzaakvanafwijkingen
ingedrag.Hetbeste zouzijnvanzo’n
tienduizendmenseneenhersenscan te
maken.Maar ja:datkost veelgeld.
Hmm–niet verstandigomhetdaarnu
over tehebben.Maaralswe tijdenge-
duldhebben,komtereenmoment
waaropwealdieverbandenbegrijpen.’

‘Vroeger bestudeerde ik
nierstenen.Maar nieren

zijn zó sáái!’
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