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GeNeYouS symposium
met ludiek aspect
Interactie, daar draaide het om tijdens het tweede symposium van
het Genomics Network for Young Scientists (GeNeYouS) dat op 27
april bij Organon werd gehouden. Circa negentig assistenten in oplei-
ding, postdoctoralen en studenten in de laatste fase van hun
Master’s opleiding woonden in het Auditorium diverse lezingen bij en
namen actief deel aan uiteenlopende workshops in de omloop. Ook
een rondleiding door de productiefaciliteiten van Organon stond op
het programma. Ludiek hoogtepunt vormde de onthulling van het
DNA-profiel van de deelnemers.

Tim Hulsen neemt een monster van zijn wangslijmvlies waarmee zijn DNA-profiel kan worden geanalyseerd.

Aanvankelijk door de overheid gesubsi-
dieerd, maar nu meer en meer afhankelijk
van sponsoren probeert GeNeYouS interac-
tie tussen jonge genoomonderzoekers te
bewerkstelligen. Jakob de Vlieg, executive
director Molecular Design & Informatics
(MDI), licht Organon’s rol als sponsor toe:
“Wij bij Organon vinden het heel belangrijk
dat jonge onderzoekers met elkaar én met
het bedrijfsleven in contact komen.
Daarom faciliteerden wij dit symposium op
onze locatie.” Verschillende collega’s van de
afdeling MDI verleenden hun medewer-
king: Peter Groenen gaf een lezing over
genoomonderzoek binnen de farmawereld
en samen met Jan Klomp verzorgde hij een
workshop over de zoektocht naar nieuwe
geneesmiddelen.

Wangslijmvlies
Deze dag bij Organon vormde voor de
jonge onderzoekers een unieke gelegen-
heid om met vooraanstaande experts per-
soonlijk kennis te maken en ideeën uit te
wisselen. De deelnemers vergaarden op 27
april niet alleen kennis over elkaars werk,
maar ook over zichzelf. Voorafgaand aan
het symposium had het merendeel een
monster van zijn wangslijmvlies ingeleverd.
GeNeYouS secretaris en webmaster Tim
Hulsen, MDI, vertelt: “Met zo’n monster
kun je het DNA-profiel analyseren en bij-
voorbeeld bepalen uit welke regio van de
wereld iemands voorouders oorspronkelijk
-minimaal een paar duizend jaar geleden-
vandaan komen. Voor sommigen was de
uitslag heel verrassend. Zo leerden de
jonge genoomonderzoekers tot op het
niveau van hun eigen genoom iets meer
over zichzelf.”

Meer informatie over GeNeYouS en het sympo-
sium is te vinden op www.geneyous.nl




