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De paradox van slangengif:
het kan doden én genezen

dr. Freek Vonk

mijn lievelingsdieren zijn. Elke keer kom ik, 
zeker voor mijn televisieprogramma’s, weer 
in aanraking met nieuwe diersoorten en daar 
word ik dan ook weer verliefd op. Een paar 
maanden geleden ben ik in oeganda geweest 
om chimpansees te filmen. Dat was zó waan-
zinnig! Ze zaten vlakbij me. In Canada kon 
ik heel dichtbij de grizzlyberen komen.” Dan 
is het even stil. “Als ik het dan toch moet 
zeggen. De Zuid-Amerikaanse luiaard en de 
koningscobra, de grootste gifslang ter wereld, 
staan op een gedeelde eerste plaats.”

Evolutiebioloog dr. Freek is tot over 
zijn oren verliefd op slangen. Al sinds 
zijn veertiende. “Ik mocht bij een 

broer van een vriendje thuis een grote, dikke 
python voelen en aaien en was meteen ver-
kocht. Wat een fascinerende, waanzinnige, 
intrigerende dieren, waar bovendien een 
waas van mystiek omheen hing. Ik wilde ook 
een slang, maar het kostte even voordat mijn 
moeder – ‘slang erin, ik eruit!’ – overtuigd 
was. Na een jaar had ik er vijftig”, zegt de pre-
sentator van het vPro-programma ‘Freek 
in het wild’. “Een paar jaar later ben ik biolo-
gie gaan studeren in leiden, omdat ik meer 
wilde weten van slangen en ook zelf onder-
zoeker wilde zijn. Ik ben gepromoveerd op 
de evolutie van slangen en de werking van 
slangengif en doe daar onderzoek naar. Als 
zijtak voorzie ik medische onderzoekers, 
die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar 
geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld kanker 
en tuberculose of potentiële antibiotica, van 
slangengif. De moleculen daarin kunnen als 
basis dienen voor het ontwikkelen van nieu-
we medicijnen voor mensen.”

fosfolipiden (belangrijke bouwstenen van 
lichaamscellen), die we vervolgens kunnen 
bestrijden.” 

Nederland telt drie inheemse slangensoor-
ten. Adders, ringslangen en gladde slangen, 
maar voorlopig hebben we daar nog zoveel 
aan. Addergif werd sinds 1830 gebruikt 
tegen hondsdolheid, maar dat bleek niet te 
werken. op dit moment is er van addergif 
geen medicinale toepassing. Maar slangen 
hebben honderden verschillende moleculen 
in hun gif. Het is dus een heel diverse bron, 
waardoor het best mogelijk is dat we in de 
toekomst potentieel bruikbare moleculen 
vinden in het gif van de adder.” Daar komt 
bij dat de moedermoleculen in de loop der 
tijd kunnen veranderen, bijvoorbeeld wan-
neer slangen nieuwe gebieden koloniseren of 
andere prooien gaan eten.

 Sterker dan morfine
De wetenschap doet niet alleen onderzoek 
naar gifmoleculen bij slangen, maar ook bij 
andere giftige dieren, zoals spinnen, schor-
pioenen, vissen en zelfs giftige zoogdieren. 

“In een artikel in het vooraanstaande weten-
schappelijke magazine Proceedings of the 
National Academy of sciences of the united 
states of America (PNAs), waarin ik binnen-
kort publiceer over mijn onderzoek naar het 
genoom van slangen, heb ik onlangs gelezen 
dat in het gif van de reuzenduizendpoot een 
molecuul zit dat sterker is dan morfine, maar 
niet werkt via opiumreceptoren. Daardoor is 
een daarop gebaseerd medicijn niet versla-
vend. Dit is echt een mega doorbraak in de 
pijnbestrijding. Dat de reuzenduizendpoot 
dit molecuul heeft is goed te verklaren. Het 
dier gebruikt het, net als slangen, om zijn 
prooi, meestal een hagedis of knaagdier, te 
verlammen. Als de prooi geen pijn voelt, 
stribbelt hij minder tegen en dat kost de dui-
zendpoot minder energie”, aldus vonk. “Het 
is allemaal wel een beetje paradoxaal”, zegt 
Freek vonk. “Iets dat bij het dier is geëvo-
lueerd als een middel om te doden en ver-
wonden, gebruiken wij dan weer in hele lage 
doses voor de behandeling van bepaalde 
ziektes. Het gif brengt een lichaam uit balans, 
maar wanneer het evenwicht al verstoord 
is door een bepaalde ziekte, kan een klein 
onderdeel van dat gif, in een zeer kleine dosis, 
die balans misschien weer terugbrengen. Dat 
is wat wij doen.”

 Nog meer liefdes
slangen zijn weliswaar zijn grote liefde, maar 
enige concurrentie ligt op de loer. Freek 
vonk: “Ik vind het heel moeilijk te zeggen wat 

Dr. Freek Vonk doet onderzoek naar de evolutie van slangen en slangengif en staat medische wetenschap-
pers bij in hun onderzoek naar nieuwe medicijnen, die op moleculen in het gif zijn gebaseerd. Voor zijn  
televisieprogramma ‘Freek in het wild’ reist hij de wereld rond om kijkers te laten kennismaken met al-
lerlei dieren en hun leefwijzen. Tekst: Jacques Geluk

“Iets dat bij het dier is  
geëvolueerd als een middel 
om te doden en verwonden,  
gebruiken wij voor de  
behandeling van bepaalde 
ziektes.”

 Lezingen
Freek vonk praat graag en veel over zijn 
passie, die tegelijk zijn werk is. “Mijn lezin-
gen zijn heel divers en hangen af van wat 
men wil horen. studenten, ouders en docen-
ten vertel ik gewoon een enthousiasmerend, 
prikkelend en verwonderlijk verhaal over de 
natuur en mijn ervaringen met wilde dieren. 
Farmaceuten hou ik voor waarom slangen-
gif zo nuttig is voor de medische wetenschap. 
Creativiteit en innovativiteit in het dieren-
rijk is een mooi onderwerp voor onderne-
mers. Dieren kunnen leven onder extreme 
omstandigheden door buiten de gebaande 
paden te gaan, wat wij ‘out-of-the-box’-den-
ken noemen. Tijdens hun evolutie hebben ze 
bovendien heel wat complexe uitdagingen 
moeten overwinnen en daaruit zijn prach-
tige oplossingen voortgekomen. Denk aan 
de woestijnkever, die tussen waterafstotende 
bultjes op de vleugels hydrofiele vlakjes heeft, 
die juist water aantrekken. Die polariteit 
zorgt, wanneer de wind erlangs waait , voor 
het aantrekken van watermoleculen uit de 
lucht en de vorming van druppeltjes die naar 
de bek van de kever gaan. Daardoor kan dit 
insect drinken en overleven.”

 Innovator
De natuur is, weet Freek vonk, een grote 
innovator en bovendien vanzelf duurzaam. 
Er gaat heel weinig verloren. “Daar kunnen 
we veel van leren. Natuurlijk vind ik dat we 
beter met de natuur moeten omgaan, maar 

“Elke keer kom ik, zeker voor 
mijn televisieprogramma’s, 
weer in aanraking met nieuwe 
diersoorten en daar word ik 
dan ook weer verliefd op.”

vonk is vanaf de allereerste fase in het labo-
ratorium bij het onderzoek betrokken als 
gif-deskundige en draagt waar mogelijk 
oplossingen aan. “Wanneer onderzoekers 
gedurende dat proces iets tegenkomen dat 
interessant is, zetten zij de volgende stap 
door te overleggen met farmaceuten. Het kan 
wel 10 tot 15 jaar duren voordat een medicijn 
uiteindelijk op de markt komt, maar er zit 
heel wat in de pijplijn.” Inmiddels gebruiken 
wereldwijd honderden miljoenen mensen 
bloeddrukverlagers, zogeheten ACE-rem-
mers, die werken dankzij een molecuul dat 
is gevonden in het gif van een Zuid-Ame-
rikaanse lanspuntslang. Daarnaast zijn er 
pijnstillers en is er een medicijn voor dia-
betes II-patiënten dat we aan de reptielen te 
danken hebben. “slangengif heeft bovendien 
een diagnostische toepassing. Moleculen 
uit het gif worden gebruikt om aandoenin-
gen op te sporen, zoals bloedziekten. “Een 
bepaald molecuul toont bijvoorbeeld lupus 
anticoagulans aan, een antistof tegen nuttige 
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het een beetje over. Ik realiseer me dan dat 
ook die dieren zich evolutionair hebben aan-
gepast en wil weten wat wij daarvan kunnen 
leren. Neem die chimpansees in oeganda. 
Collega-wetenschappers volgen ze door het 
oerwoud en noteren alles wat ze doen. Ze 
letten bijvoorbeeld speciaal op agressie bij 
jonge chimpansees en de factoren die daar-
aan bijdragen. Alle variabelen geven niet 
alleen een beeld van deze mensapen, deze 
data zijn ook door te trekken naar mensen. Ik 
doe zelf geen onderzoek naar apen, omdat ik 
gespecialiseerd ben in slangen, maar ik heb 
ze wel van dichtbij gezien en wil er dus graag 
over vertellen.” 

“Dieren kunnen leven onder 
extreme omstandigheden 
door buiten de gebaande 
paden te gaan.”

Dr. Freek Vonk is evolutiebioloog, gespeci-
aliseerd in slangen, en televisiepresentator 
van natuurprogramma’s. Hij geeft een 
virtuele rondleiding bij Naturalis, waar hij 
werkzaam is als onderzoeker. In 2014 krijgt 
hij een rubriek in National Geographic  
Magazine. Hij heeft onder meer, soms 
samen met anderen, wetenschappelijke 
artikelen gepubliceerd in onder andere 
Nature, Science en Proceedings of  
the National Academy of Sciences of  
the United States of America (PNAS).  
In 2008 kreeg hij de Toptalentbeurs van 
de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). Sinds 2011 
schrijft Vonk een column in TROSKompas. 
Vonk promoveerde in september 2012  
aan de Universiteit Leiden op het proef-
schrift ‘Snake evolution and prospecting  
of snake venom’.

freekvonk@speakersacademy.nl

Spotlight on: 
21e-eeuwse Renaissance Man

Jan Vincents Johannessen MD. Phd. dr. Hc. 

nale bekendheid. Johannessen, emeritus 
hoogleraar van de Columbia Universiteit 
in New York, kreeg diverse awards voor 
zijn lidmaatschappen, doctoraten en 
hoogleraarschappen vanuit medische en 
wetenschappelijke verenigingen.

Hij schreef meer dan 200 wetenschappe-
lijke artikelen en hij schreef en redigeerde 
een scala aan boeken. Hieronder een 
12-delige serie over geneeskunde, dat 
gepubliceerd werd door de McGraw-Hill 
Book Company in New York. Hij schreef 
de Noorse en de Engelse teksten voor het 
officiële lied van de Winterspelen in 1994, 
gezongen door Placido Domingo & Sissel. 

Johannessen gaf in verschillende conti-
nenten exposities waar zijn schilderijen 
getoond werden. Zijn schilderijen hebben 
bovendien de muren van diverse hotels  
en publieke gebouwen gedecoreerd.  
Zijn foto’s verschenen in Life, Time, Paris 
Match en Stern.

In de filmindustrie werkte Johannessen 
samen met Jan Troell, Abba, Ingmar Berg-

“I wrote this book as a sailor on my own 
ship, to share the experiences my voyages 
have given me.”

“Ik heb het voorrecht genoten om duizen-
den sprekers te hebben mogen ontmoe-
ten. Jan Vincents Johannessen staat voor 
mij met stip op 1.”
      
Albert de Booij
CEO & Oprichter Speakers Academy®

Johannessen is een ultieme, Noorse uomo 
universalis en publiceerde in 2013 het 
boek Life is a River. Zelf onderzocht hij ‘de 
verschillende rivieren van het leven’ en 
deed dat in zijn hoedanigheid van onder-
zoeker, CEO, bestsellerauteur, songwriter, 
poëet, componist, filmmaker, schilder, 
designer, fotograaf, glas- en sieraden-

“Johannessen is een ultieme, 
Noorse uomo universalis.”

man en Liv Ullmann. Zijn boek The Art of 
Living is het bestverkochte non-fictie boek 
van Noorwegen aller tijden.

De Noorse koning benoemde Johannes-
sen tot commandant van de Koninklijke 
Noorse orde van Saint Olav en hij ontving 
vergelijkbare benoemingen van 7 andere 
landen. 

janvincentsjohannessen@speakersacademy.eu

maker, internationaal spreker, mentor en 
columnist. Hiernaast was hij voorzitter van 
belangrijke culturele instellingen, waar-
onder Het Nationale Theater van Noorwe-
gen en de Polytechnische Vereniging van 
Noorwegen; hij zat in besturen van diverse 
kunstcentra en hij was voorzitter van De 
Noorse Kankervereniging en de Scandina-
vische Kankerunie.

Tijdens de 23 jaar dat hij CEO was van 
Het Noorse Radiumziekenhuis, groeide 
dit uit tot een ziekenhuis van internatio-
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ik ben geen activist die constant roep dat 
alles anders moet. Als bioloog wil ik mensen 
prikkelen, laten zien hoe mooi alles in elkaar 
zit en hen de ogen openen door bijzondere 
dingen uit het dierenrijk te laten zien die ik 
over ter wereld tegenkom.” Boeken schrijft 
vonk niet, wel artikelen voor wetenschappe-
lijke bladen, zoals science. “Ik ben heel blij 
en trots dat ik vorig jaar van de Nederlandse 
organisatie voor Wetenschappelijk onder-
zoek en de Koninklijke Nederlandse Acade-
mie voor Wetenschappen de Eurekaprijs heb 

gekregen als beste wetenschapscommunica-
tor. volgens de jury bracht ik de wetenschap 
als beste voor het voetlicht. 

Een laatste vraag nog, voordat hij zijn vol-
gende lezing geeft. vraagt Freek vonk zich 
nou bij alle dieren die hij tegenkomt af wat ze 
zouden kunnen beteken voor de mens? “Ik 
kijk altijd eerst als een nieuwsgierig jongetje 
geboeid naar hoe ze dingen doen. Als ik een 
roofvogel zie wegvliegen, vind ik dat prach-
tig. Daarna neemt de wetenschapper in mij 




