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ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid

door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en

implementatie. ZonMw is een intermediaire organisatie en staat

voor kennisvermeerdering en vernieuwing van de gezondheidszorg

en het gezondheidsonderzoek. ZonMw bestrijkt het hele spectrum

van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en met de praktijk van

de gezondheidszorg. Als schakel tussen maatschappij en wetenschap

stimuleert ZonMw kennis en vernieuwingsprojecten en de bruikbaar-

heid daarvan voor de praktijk.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

‘Met alleen cardiologie
kunnen we mensen geen
zekerheid bieden, maar in
combinatie met genetisch
onderzoek kan dit wel.’

‘We weten precies wat we
inspuiten en we weten ook
hoe het immuunsysteem
hierop reageert.’

‘Bovendien voorkomt de
test onnodige behandeling
als het kind geen darmont-
steking heeft.’

‘Met deze betere navigatie-
methode kan de neuro-
chirurg nauwkeuriger
corrigeren voor de 
verschuiving in het hersen-
landschap.’
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‘Het is alsof je één 
schreeuwende persoon 
in een concertzaal kan
verwijderen in plaats van
de hele zaal te ontruimen.’

‘Stress werpt een barrière
op voor nieuwe informatie.’

‘Dit kan het eerste middel
zijn dat direct aangrijpt
op de oorzaak van type 2
diabetes.’

‘Fundamenteel onderzoek 
is net zo spannend als een
safari in Kenia.’
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Wetenschap werkt. Daarvoor hoeven we eigenlijk alleen maar om ons heen te kijken.
We staan er misschien niet vaak bij stil, maar heel veel vooruitgang hebben we aan
de wetenschap te danken.

Wanneer we foto’s uit de jaren vijftig vergelijken met hoe we nu leven is het al 
duidelijk hoeveel vooruitgang er alleen al de afgelopen decennia is geboekt. En dat
geldt ook voor de gezondheidszorg. In diezelfde periode is de leeftijdsverwachting in
Nederland met bijna tien jaar gestegen en zijn er vele nieuwe behandelmethoden,
preventiestrategieën en zorgverbeteringen ontwikkeld. Zo is de structuur van DNA in
de jaren vijftig ontrafeld en nu worden de eerste gentherapeutische behandelingen
uitgevoerd.

Het Open Programma van ZonMw speelt binnen het medisch wetenschappelijk
onderzoek in Nederland een bescheiden, maar wel onmiskenbare rol. Dit is het
duidelijkst te merken wanneer de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies worden toegekend.
Het gonst dan in medisch wetenschappelijk Nederland en universitair medische
centra brengen met trots naar buiten hoeveel laureaten hun instellingen rijker zijn.
Dat komt omdat deze subsidies – net als de andere subsidies binnen het Open
Programma – staan voor kwaliteit. Of zoals NWO, de financier van dit programma,
de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies aankondigt: Alleen voor de allerbesten.

Binnen het Open Programma wordt niet geselecteerd op onderwerp of thema, maar
alleen op kwaliteit. Hierdoor wordt het beste medisch wetenschappelijk onderzoek
gestimuleerd en krijgen de meest uitdagende en vernieuwende ideeën de ruimte.
Dit levert nieuwe kennis op en hierop worden toekomstige behandelmethoden,
diagnostiek en preventie gebaseerd. En daar hoeven we vaak niet eens vijftig jaar op
te wachten.

Spinoza-laureaat prof. Hans Clevers over zijn ZonMw-subsidies: ‘De ZonMw
Pioniersbeurs en TOP-subsidie hebben mij een boost gegeven om professioneel 
onafhankelijk te worden en zijn het werkkapitaal voor onze ontdekkingen geweest.
De vrijheid van de subsidies om je onderzoeksplannen niet precies te hoeven vast te
leggen is heel goed voor medisch fundamenteel onderzoek. Onze ontdekkingen zijn
niet het resultaat van strak geformuleerde hypotheses en duidelijke doelstellingen.’

In deze brochure worden in acht verhalen resultaten toegelicht die binnen het Open
Programma zijn gefinancierd en waarvan de resultaten inmiddels hun weg hebben
gevonden naar de maatschappij. Wetenschap voor de wetenschap, maar ook voor de
maatschappij.

Henk J. Smid
Directeur

werkt
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Weten dat je een erfelijke hartritmestoornis hebt voordat het zichtbaar wordt, kan

letterlijk je leven redden. Tijdige opsporing is mogelijk dankzij cardiogenetica,

waarbij cardiologen hun krachten bundelen met klinische genetici die erfelijkheid

in kaart brengen. Vijftien jaar geleden legde cardioloog prof. Arthur Wilde in

Amsterdam en in Utrecht de kiem voor een cardiogenetisch centrum en polikliniek.
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Een erfelijke afwijking aan het hart is als een dief in de nacht.
Iemand kan plotseling komen te overlijden omdat zijn of haar
hartziekte nooit is opgemerkt. ‘Dit komt omdat een erfelijke
hartaandoening niet altijd zichtbaar is op een elektrocardio-
gram (elektrische hartregistratie, red.)’, vertelt Arthur Wilde,
hoogleraar cardiologie aan het AMC in Amsterdam. ‘Met alleen
cardiologie kunnen we mensen geen zekerheid bieden, maar in
combinatie met genetisch onderzoek kan dit wel.’ In 1995
besloten cardiologen en genetici van het AMC en het UMC
Utrecht de handen ineen te slaan en werd een nieuw onder-
zoeksveld geboren: cardiogenetica. In dat jaar koppelden deze
wetenschappers voor het eerst een hartaandoening aan speci-
fiek geïdentificeerde genen. Het pioniersonderzoek in dit veld
verrichtte Wilde met steun van een persoonlijke subsidie van
de Hartstichting, waarna een TOP-subsidie van ZonMw het
mogelijk maakte om van 1999 tot 2004 de cardiogenetica
verder op de kaart te zetten.

Andere oorzaken
Het cardiogenetisch onderzoek van Wilde’s team heeft een 
deel van de erfelijke basis opgehelderd van verscheidene hart-
ziektes. Eén voorbeeld daarvan is het Lang QT-syndroom: een
aandoening waarbij het hartritme ineens verstoord kan raken
omdat de hersteltijd na elektrische activatie van een hartcel 
– de QT-tijd – te lang is. Het Lang QT-syndroom is lange tijd als
één ziekte beschouwd. Genetisch onderzoek heeft echter
aangetoond dat er in wezen verschillende soorten Lang QT zijn.
Bij elk subtype ligt een andere oorzaak ten grondslag aan de
verstoorde elektrische hartactiviteit. ‘Deze ontdekking betekent
dat we patiënten beter kunnen behandelen’, vertelt Wilde. ‘We
weten nu bijvoorbeeld dat het hart van patiënten met type 1
Lang QT het meest gevoelig is voor adrenaline. Deze patiënten
krijgen daarom bètablokkers: medicijnen die het hart tijdens
inspannende of emotionele situaties wat temperen. Andere
patiënten daarentegen, die aan de type 3 vorm lijden, zijn hele-
maal niet gebaat bij dezelfde medicijnen. Zij lopen namelijk
het meeste risico tijdens rust wanneer het hart een langzaam
ritme vertoont.’

Kleine schok
Het afgelopen jaar spoorden de wetenschappers tien families
op die drager bleken te zijn voor idiopathisch kamerfibrilleren:
een aandoening waarbij de hartkamers zeer snel en onregel-
matig samentrekken waardoor de bloedsomloop kan stoppen
en een hartstilstand volgt. De erfelijke dragers van het gen dat
verantwoordelijk is voor deze aandoening hebben ongeveer 
50 procent kans om voor hun 55ste levensjaar plotseling te
overlijden. De mensen die dragers bleken, werd aangeboden
om preventief een defibrillator te krijgen: een klein apparaatje
dat in het lichaam wordt geplaatst en een kleine schok geeft
aan het hart zodra het kamerfibrilleren optreedt.

Daadwerkelijk behoefte
Het cardiogenetische centrum in Amsterdam en Utrecht is een
belangrijke voorloper geweest in Europa. In de bijbehorende
polikliniek cardiogenetica worden patiënten en families opge-
spoord en voorgelicht. De opsporing begint overigens wel altijd
bij iemand waarvan toevallig ontdekt is dat hij of zij een hart-
ziekte heeft. Telde de Amsterdamse kliniek in 1996 nog maar 
25 patiënten, inmiddels hebben de specialisten de genetische
achtergrond van ruim vijfduizend patiënten in kaart gebracht
en preventieve behandeling kunnen aanbieden. Patiënten
hebben ook daadwerkelijk behoefte aan de preventieve behan-
deling. Een recent onderzoek van Wilde’s team heeft aange-
toond dat na gemiddeld vier jaar ruim 70 procent van de door
hen opgespoorde patiënten met Lang QT-syndroom preventieve
behandeling heeft ontvangen. Het betreft hier enkele honderden
patiënten. Onder de dragers van het idiopathisch kamer-
defibrilleren is naar schatting bij 50 patiënten preventief een
defibrillator in het lichaam geplaatst. ‘Dat is bij ongeveer de
helft van de dragers gebeurd en ook afhankelijk van de leeftijd’,
aldus Wilde.

Meteen dodelijk
Het feit dat mensen worden behandeld die nog niet ziek zijn
levert ook kritiek op. Voor Wilde staat het belang van preventie
bij erfelijke hartziektes echter buiten kijf: ‘Mensen met een
erfelijke hartstoornis lopen een reëel risico op een plotselinge
dood. Deze mensen krijgen niet zomaar een tweede kans.
De eerste keer dat de stoornis de kop op steekt, is vaak meteen
dodelijk. Reanimatie is dan de enige redding en de kans dat
iemand die buiten het ziekenhuis overleeft is slechts vijftien
procent. Met de cardiogenetica leveren we nu een vorm van
patiëntenzorg die voor 1995 niet mogelijk was.’

Preventieve aanpak van
hartritmestoornissen 

‘Met alleen cardiologie kunnen we mensen
geen zekerheid bieden, maar in combinatie
met genetisch onderzoek kan dit wel.’
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Jaarlijks sterven wereldwijd naar schatting bijna twee miljoen
mensen aan tuberculose (tbc), maar desondanks gebruikt men
nog steeds een vaccin dat bijna honderd jaar oud is. Tom
Ottenhoff, hoogleraar Immunologie aan het LUMC in Leiden,
ontwikkelde met een team van wetenschappers uit een
Europees tuberculose consortium een nieuw vaccin tegen tbc.
Bijzonder aan dit nieuwe vaccin is dat het uit slechts drie
verschillende moleculen bestaat. Traditionele vaccins bestaan
vaak uit een afgezwakte of gedode vorm van de hele ziektever-
wekker. Het nieuwe vaccin is met zijn losse onderdelen een
zogeheten ‘subunit’ vaccin en uiterst geavanceerd synthetisch

in elkaar gezet, volgens het door wetenschappers genoemde
principe van rational vaccin design. En aangezien een derde van
de wereldbevolking besmet is met de tbc-bacterie is een nieuw
vaccin zeker geen overbodige luxe.

Levende bacteriën
Tom Ottenhoff legde in 1999, gesteund door een ZonMw TOP-
subsidie, mede de basis voor dit rational vaccin design. Dit
nieuwe vaccin is gebaseerd op twee belangrijke antigenen van
de tuberkel bacil. Antigenen zijn onderdelen van de bacterie die
een specifieke afweerreactie opwekken in de mens. Omdat het

Een nieuw ontworpen
tuberculose-vaccin

Voor het eerst is een nieuw vaccin tegen 

tuberculose met succes uitgetest op mensen.

De studie is in Leiden uitgevoerd en het vaccin

is ontwikkeld door een internationaal weten-

schapsteam waarbij de Leidse immunoloog

prof. Tom Ottenhoff een belangrijke rol had.

Het nieuwe vaccin moet een doorbraak gaan

betekenen in de bestrijding van deze eeuwen-

oude infectieziekte.
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vaccin slechts uit synthetische onderdelen van de bacterie
bestaat, heeft het als voordeel dat het – in tegenstelling tot het
huidig gebruikte BCG-vaccin – niet levend is. Ottenhoff: ‘Er is
internationale discussie over het gebruik van levende vaccins
tegen tbc, omdat die toch een zeker risico dragen. Zo zijn er
onlangs complicaties gevonden na BCG-vaccinatie bij kinderen
die een verzwakte afweer hadden door infectie met HIV.
Omdat tuberculose vooral in gebieden voorkomt waar ook veel
HIV heerst is het belangrijk rekening te houden met zulke
belangrijke complicaties.’

Sterk effect
Het vaccin is inmiddels, in nauwe samenwerking met prof. Jaap
van Dissel van de afdeling Infectieziekten van het LUMC, getest
op een kleine populatie vrijwilligers. Het vaccin bleek veilig,
had nauwelijks bijwerkingen en bovendien een zeer sterk
immuun-stimulerend effect. ‘Twee kleine injecties van het
vaccin gaven de proefpersonen een T-cel gestuurde immuun-
respons die zelfs na tweeëneenhalf jaar nog zeer sterk was’,
vertelt Ottenhoff. ‘Dat is bijzonder omdat subunit vaccins vaak
maar een T-cel respons van korte duur geven.

Precies gedefinieerd
‘Tot nog toe bleek in de praktijk dat levende vaccins vaak het
meest effectief zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat zij zich 
in de gastheer nog een beetje vermenigvuldigen en zo een
sterkere reactie van het afweersysteem uitlokken.’ Bij de
ontwikkeling van het nieuwe vaccin is hier speciale aandacht
aan gegeven. De bacteriële antigenen die Ottenhoff en interna-
tionale collega-onderzoekers identificeerden, zijn gemengd
met stoffen die specifiek helpen het afweersysteem te active-
ren. ‘Dit is een heel precies gedefinieerd vaccin. We weten
precies wat we inspuiten en we weten ook hoe het immuun-
systeem hierop reageert’, aldus Ottenhoff.

Betere bescherming
Momenteel wordt het vaccin in Afrika getest, waarbij ook het
effect bij kwetsbare HIV-geïnfecteerden wordt onderzocht.
Daarbij is er een goede hoop dat de vaccinatie een betere
bescherming biedt dan het huidige BCG-vaccin. Ottenhoff:
‘BCG beschermt alleen kinderen tegen ernstige gevolgen van
tbc-besmetting, zoals hersenvliesontsteking, maar verhindert
niet of nauwelijks dat ze longtuberculose krijgen op latere leef-
tijd. Open longtuberculose is juist de besmettelijke vorm van
tbc. We hopen dan ook dat ons vaccin beter tegen die vorm
beschermt dan BCG, zeker als we een herhaalvaccinatie geven
op jong volwassen leeftijd.’

Bill en Melinda Gates Foundation
Maar hier stopt het onderzoek van Ottenhoff niet. Met steun
van de Bill en Melinda Gates Foundation is zijn onderzoeks-
groep namelijk ook bezig met onderzoek dat zich richt op het
ontwikkelen van een therapeutisch vaccin. ‘Het nu geteste
vaccin is in eerste instantie als preventief vaccin bedoeld, maar
we hebben ook vaccins nodig die werken door de tuberculose-
bacterie te doden bij mensen die al besmet maar nog niet ziek
zijn. Het BCG-vaccin doet dat niet, zo weten we. Via rational
vaccin design proberen we nu subunit vaccins te ontwerpen die
dat wel kunnen’.

‘We weten precies wat we inspuiten
en we weten ook hoe het immuun-
systeem hierop reageert.’

Wie hebben baat bij vaccinatie?

Niet iedereen die geïnfecteerd raakt, krijgt tuberculose. De kans daarop
is drie tot tien procent. ‘De bacterie heeft een gevoelige gastheer nodig’,
legt Ottenhoff uit. ‘Waarom de een wel en de ander niet besmet raakt,
weten we nog altijd niet precies. We weten in elk geval wel dat bepaal-
de genetische gastheer factoren een rol spelen, maar ook externe risico
factoren zoals ondervoeding, type 2 diabetes of HIV-co-infectie.’
Ottenhoff en zijn internationale collega’s zijn naarstig op zoek naar
biomarkers: dat zijn meetbare factoren die aangeven of mensen
vatbaar zijn voor tbc. Deze biomarkers zijn ontzettend belangrijk voor
het tbc-onderzoek. Ottenhoff: ‘Daarmee kunnen we de vatbare mensen
identificeren en dan veel gerichter en sneller vaccins op effectiviteit
testen. Maar ook de vaccinontwikkeling zelf wordt dan efficiënter:
biomarkers geven namelijk ook aan hoe de interactie tussen de mens
en de tuberculosebacil werkt, en dat maakt het ontwerpen van betere
vaccins mogelijk. We kunnen dan veel beter nagaan waarom iemand
beschermd is tegen tbc en die factoren meenemen bij vaccinatie van
gevoelige individuen.’
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Als een te vroeg geboren baby op de intensive care zijn voedsel
niet goed binnenhoudt, een bolle buik of koorts heeft, kan dit
betekenen dat hij lijdt aan necrotiserende enterocolitis (NEC).
Dit is een ernstige darmontsteking die levensbedreigend is als
niet tijdig wordt ingegrepen. ‘Naar schatting komt deze
aandoening bij 1 op de 1000 baby’s voor, maar in de praktijk
verdenken we baby’s hier veel vaker van’, vertelt dr. Joep Derikx,

chirurg-in-opleiding aan het UMC Maastricht en nu werkzaam
in het Orbis Medisch Centrum te Sittard. ‘Artsen weten op het
moment van ingrijpen nooit zeker of een baby echt NEC heeft,
omdat er geen goede manier is om dat vast te stellen.’ De afge-
lopen vier jaar onderzocht Derikx hoe NEC en andere vormen
van darmschade beter en sneller kunnen worden herkend. Dit
onderzoek – waar Derikx onlangs cum laude op promoveerde –

Betere diagnostiek bij
darmschade baby’s
Van de te vroeg geboren baby’s met een ernstige darmontsteking overlijdt 20 tot

40 procent door gebrek aan goede diagnostiek. Chirurg-in-opleiding dr. Joep

Derikx ontwikkelde een manier om in de urine van deze baby’s de darmschade 

tijdig te meten. Ook kinderen met een intolerantie voor gluten en volwassenen

met zuurstoftekort in de darmen zijn gebaat bij deze nieuwe diagnostiek.
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stond onder leiding van prof. Wim Buurman en prof. Erik
Heineman en werd gefinancierd door een ZonMw Agiko-
subsidie.

Minste vermoeden
Derikx ontdekte dat in de cellen van de darmwand een klein
eiwit zit dat bij uitstek geschikt is als graadmeter of biomarker
voor darmschade. Dit eiwit heet FABP en is een vetzuurbindend
eiwit dat in een gezonde darm voedingsstoffen richting het
bloed vervoert. Bekend was dat bij beschadiging van de darm-
wand dit FABP-eiwit vrijkomt en via de bloedbaan met de urine
wordt uitgescheiden. Derikx en zijn collega’s hebben op basis
van dit gegeven onderzocht of en hoe het FABP gebruikt kan
worden als diagnostische test. Het eiwit bleek uitermate
geschikt. Derikx: ‘Bij het minste vermoeden van NEC kunnen
we nu bij baby’s de urine testen en erachter komen of ze

werkelijk darmontsteking hebben. Bovendien zegt ook de
hoeveelheid FABP-eiwit in de urine hoe ernstig de ontsteking is.’

Infuus
De test is een uitkomst voor neonatologen en kinderchirurgen.
‘Bij NEC loop je als chirurg vaak achter de feiten aan’, legt Derikx
uit. ‘Als je opereert, is er vaak al schade door een darmperforatie
(gaatje in de darmwand, red.). Met deze test kunnen chirurgen
sneller opereren en die schade voor zijn.’ Bovendien voorkomt
de test onnodige behandeling als het kind geen darmontste-
king heeft, want een bolle buik of braken kan ook iets anders
betekenen. Derikx: ‘Op dit moment krijgt een baby bij het
vermoeden van NEC via een infuus voedingsstoffen toegediend
om zo de darmen te ontzien. Behalve de belasting die je deze
baby aandoet, brengt een infuus ook infectiegevaar met zich
mee wat in het ernstigste geval bloedvergiftiging veroorzaakt.’

Dippen
De test heeft zich bewezen bij 41 baby’s in de academische
centra van Maastricht en Utrecht. Inmiddels zijn ook andere
centra geïnteresseerd om met een groter landelijk onderzoek
mee te doen. De diagnostische test kost nu nog vier uur, maar
de onderzoekers zijn bezig een sneltest te ontwikkelen die de
klus in tien minuten klaart door simpelweg een strookje ‘papier’
(met teststoffen) in de urine te dippen. Derikx verwacht dat
deze sneltest binnen een jaar of anderhalf beschikbaar zal zijn.
Bovendien is het FABP-eiwit, dat tevens meetbaar is met een
bloedtest, ook voor de diagnose van andere darmaandoeningen
te gebruiken (zie kader). Derikx: ‘Bij buikpijn is het lastig om te
bepalen of de darmen de boosdoener zijn. Voor andere organen
zoals de nieren, de alvleesklier en de lever kon al getest worden
via bloed of urine. Het is voor het eerst dat we een stof van
diagnostische waarde beschikbaar hebben om te bepalen of bij
buikpijn de darmen een rol spelen.’

Glutenallergie en zuurstoftekort tijdens operaties

De nieuwe diagnostische test met het FABP-eiwit is ook voor andere darm-
aandoeningen goed inzetbaar. Zoals bijvoorbeeld bij coeliakie, waarbij de
darmen geen gluten verdragen. Derikx: ‘Bij coeliakie is de diagnose en 
evaluatie van het dieet-effect lastig en vergt altijd een biopt: het weghalen
van een stukje darmweefsel via een endoscopie. Met name bij kleine 
kinderen zou het ideaal zijn om dit op een prettigere manier te kunnen
bepalen. Ons onderzoek toont aan dat dit mogelijk is met een FABP-bloed-
test. Zo’n test is sneller en lijkt tot nu toe betrouwbaarder dan de bestaande
bloedtesten voor coeliakie.’ Dit coeliakie-onderzoek wordt voortgezet door
kinderarts dr. Anita Vreugdenhil met steun van een subsidie uit het ZonMw
DoelmatigheidsOnderzoek. Derikx’ onderzoek heeft ook voor het eerst in
mensen aangetoond hoe de darmen precies omgaan met zuurstoftekort
tijdens grote operaties. Dat de darmen zuurstofgebrek van maximaal een
half uur tot drie kwartier goed blijken te verdragen is waardevolle infor-
matie voor chirurgen.

‘Bovendien voorkomt de test
onnodige behandeling als het kind
geen darmontsteking heeft.’
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Nauwkeurige
hersen-navigatie

Een hersenoperatie vereist de grootste precisie. Kleine verschuivingen in het

brein tijdens de operatie maken dat lastig. Op grond van verschillende beeld-

technieken ontwikkelde het onderzoeksteam van prof. Wiro Niessen methoden

om hersenchirurgen nauwkeuriger te laten navigeren. Inmiddels hebben ook

andere medische disciplines baat bij dezelfde techniek.
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Als natuurkundige in een medische wereld houdt prof. Wiro
Niessen zich al zestien jaar bezig met ‘informatie uit plaatjes
halen’. En met ‘plaatjes’ bedoelt de hoogleraar Biomedische
Beeldverwerking aan het Erasmus MC en de Technische
Universiteit Delft, afbeeldingen verkregen met imaging tech-
nieken zoals röntgen, CT (computed tomography) en MRI
(magnetic resonance imaging). Daarbij gaat het bij Niessens
onderzoek niet zozeer om de hardcore fysica die achter medi-
sche beeldvorming schuil gaat. Niessen is vooral geïnteresseerd
in hoe je imaging kan inzetten voor diagnose van ziektes (zie
kader) en tevens kan gebruiken voor betere ondersteuning
tijdens chirurgische ingrepen. Vier jaar geleden kwam, met
steun van een subsidie uit het ZonMw Investeringen program-
ma, een toepassing tot stand toen Niessen nog in het UMC
Utrecht werkte. Zijn onderzoeksteam ontwikkelde een manier
om neurochirurgen een handje te helpen hun weg te vinden in
het brein.

Precisie
Voordat de chirurg het schedeldak van een patiënt licht, is het
zaak dat hij eerst de hersenen van deze patiënt goed in kaart
brengt om de operatieroute uit te zetten. De patiënt krijgt
daarom een MRI-scan die vooraf plaatsvindt. Een groot
probleem is dat de ‘live’ kaart van het brein tijdens de operatie
niet precies meer overeenkomt met de hersenscan die voor de
operatie is gemaakt. Er kunnen verschuivingen optreden van
één tot anderhalve centimeter, wat cruciale afstanden zijn voor
de benodigde precisie van een hersenoperatie.

Navigatie
Niessens team pakte dit probleem aan door er een tweede
beeldtechniek bij te halen: 3D ultrasound, oftewel echografie.
Hoewel een echografie-apparaat gemakkelijk in de operatie-
kamer past, bevat het beeld van een echo minder informatie
dan een MRI-scan. De onderzoekers ontwikkelden daarom
speciale software die de ‘live’ echobeelden tijdens de operatie
automatisch koppelt aan de meer informatieve MRI-beelden
van het brein van de patiënt. Met deze betere navigatie-
methode kan de neurochirurg nauwkeuriger corrigeren voor 
de verschuiving in het hersenlandschap.

Portfolio
De neurochirurgische navigatie is inmiddels een mooie voor-
loper gebleken op toepassingen voor andere chirurgische
ingrepen, zoals navigatie voor hartchirurgen die een dichtge-
slibd bloedvat weer vrijmaken. ‘Ons doel is beelden van
diagnostische kwaliteit naar de operatiekamer te brengen’,
vertelt Niessen. ‘Onze ontwikkelde techniek blijkt vaak breed
toepasbaar. Zo hebben we inmiddels een soort portfolio
ontwikkeld die bruikbaar is voor niet-invasieve operaties in de
neurochirurgie en de cardiologie maar ook inzetbaar is bij
tumoroperaties.’

‘Met deze betere navigatiemethode
kan de neurochirurg nauwkeuriger
corrigeren voor de verschuiving in het
hersenlandschap.’

Voorspellen hoe iemands gezondheid 
gaat verlopen

Niessens onderzoek gaat verder dan chirurgische navigatie. De
verschillende imaging technieken vormen voor veel klinische
disciplines de basis voor goede diagnostiek. ‘Zo goed mogelijk
anatomische en fysiologische informatie uit beelden halen, zoals
de doorbloeding van de hartspier of hoeveel suiker een tumor
opneemt. Dat is waar de uitdaging in zit’, licht Niessen toe. ‘Deze
informatie kan ons helpen beter te voorspellen hoe iemands
gezondheid gaat verlopen en of een behandeling aanslaat.
Neem bijvoorbeeld een zieke halsslagader. Met moderne beeld-
vormende technieken kunnen we steeds beter onderzoeken hoe
de vaatwand bij deze patiënt er uitziet. Als er aderverkalking is,
kan je de compositie van die verkalking meten. We verwachten
dat artsen met deze informatie straks beter het risico op een
beroerte bij deze patiënt kunnen voorspellen.’ Niessen verwacht
dat het nauwkeurig meten in beelden binnen de komende vijf
jaar dergelijke diagnostische vruchten opbrengt. Zijn
onderzoeksteam analyseert sinds 2006 beelden die in een
aantal grote groepen patiënten en vrijwilligers worden verza-
meld. Die informatie uit de beelden wordt gekoppeld met
bijvoorbeeld het optreden of verloop van een ziekte. Dit onder-
zoek wordt gesteund door een NWO Vici-subsidie.
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Synthetische peptiden
pakken jeugdreuma aan

Sommige kinderen met jeugdreuma genezen vanzelf. Hoe komt dat? Het team

van immunoloog prof. Berent Prakken heeft opgehelderd welke eiwitten en cellen

in het afweersysteem voor die spontane genezing zorgen. Deze ontdekking

maakt voor het eerst een gerichte aanpak van jeugdreuma mogelijk. De onder-

zoekers staan nu op het punt om een ontwikkelde therapie klinisch te testen.
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Jeugdreuma treft 1 op de 1000 kinderen en is de meest voor-
komende chronische ziekte onder kinderen. Het is een auto-
immuunziekte, dat wil zeggen dat het afweersysteem van de
patiënt zich tegen het eigen lichaam richt en chronische
ontsteking van de gewrichten veroorzaakt. Tot nog toe bestaat
behandeling alleen uit symptoombestrijding, wat neer komt
op medicijnen die het afweersysteem van de patiënt rigoureus
onderdrukken. Dit zorgt vaak voor vermindering van de klach-
ten, maar het leidt niet tot genezing. ‘Bij jeugdreuma is er iets
mis met het evenwicht in het afweerssysteem’, vertelt Prakken,
hoogleraar Kindergeneeskunde aan het UMC Utrecht. ‘Het
mooiste zou zijn om een therapie te hebben die dat evenwicht
weet te herstellen door heel gericht in te grijpen op de afweer-
cellen die belangrijk zijn bij reuma.’

Zelfgenezend
Die gerichte aanpak is nu voorhanden. Met steun van een
ZonMw Vidi-subsidie onderzocht Prakken een uniek fenomeen
van jeugdreuma: de helft van de kinderen met de mildste vorm
van jeugdreuma geneest vanzelf. Er bestaat geen andere auto-
immuunziekte waarbij dit optreedt. Het onderzoeksteam van
Prakken heeft in 2005 ontdekt welke spelers in het afweer-
systeem de hoofdrol spelen in dit zelfgenezend proces. Het
gaat om de heat shock eiwitten, lichaamseigen eiwitten die in
elke cel aanwezig zijn en actief worden wanneer een cel onder
stress staat zoals tijdens koorts, infectie of mechanische stress
(fysiek trauma).

‘Begin jaren negentig leek het erop dat deze heat shock eiwitten
juist reuma veroorzaakten’, vertelt Prakken. ‘Inmiddels weten we
dat ze een regulerende functie hebben op het immuunsysteem.
Ze kunnen een afweerreactie opjagen, maar ook weer tot rust
brengen.’ Onder leiding van prof. Willem van Eden ontdekten
Prakken en collega’s in 1995 in een experimenteel diermodel dat
het heat shock eiwit hsp60 beschermt tegen reuma. Dit doet het
hsp60 eiwit door het aanwakkeren van regulatoire T-cellen, een
type afweercel dat de afweerreactie tempert. Vier jaar geleden
ontdekte Prakkens team dat dit hsp60 en andere heat shock
eiwitten ook het zelfgenezend proces bij jeugdreuma verklaren.
Prakken: ‘In het bloed van de jeugdreumapatiënten die vanzelf
genazen vonden we regulatoire T-cellen die afhankelijk waren
van de heat shock eiwitten. Deze T-cellen ontbraken bij kinderen
die ziek bleven.’

Reset
Deze regulatoire T-cellen en heat shock eiwitten blijken ook
verantwoordelijk te zijn voor genezing tijdens beenmergtrans-
plantie, ontdekte Prakkens team. Beenmergtransplantatie is een
uiterst zware behandeling die alleen bij ernstig zieke kinderen
wordt uitgevoerd en waarbij het eigen beenmerg als het ware
‘gereset’ wordt teruggegeven aan het kind. Het is de enige
behandeling waarbij – in de helft van de gevallen – ook volledige
genezing optreedt.

Klinische studie
Inmiddels heeft het onderzoeksteam van Prakken acht synthe-
tische peptiden (kleine stukjes eiwit) ontwikkeld, die gebaseerd
zijn op onderdelen van het hsp60 eiwit. Het hele eiwit is name-
lijk te groot om in te zetten als therapie en bovendien zijn
slechts kleine stukjes van het eiwit verantwoordelijk voor de
regulerende werking op het afweersysteem. Deze acht peptiden
zijn nu klaar om getest te worden in een klinische studie waarbij
onderzocht wordt of ze veilig zijn en voldoende effect hebben op
het immuunsysteem.

Concertzaal
De peptiden betekenen een geheel nieuwe benadering van
jeugdreuma. Prakken: ‘Door deze peptiden te injecteren in de
patiënt, manipuleer je slechts één onderdeel van het afweer-
systeem. Het is alsof je één schreeuwende persoon in een
concertzaal kan verwijderen in plaats van de hele zaal te ont-
ruimen.’ Met deze gerichte regulatie van het afweersysteem
verwacht Prakken ook minder gevaar op infecties dan bij de
huidige behandeling. Prakken licht toe: ‘Er zijn voorbeelden
bekend van een groter risico op infecties: kinderen die tbc ont-
wikkelden na behandeling met bepaalde immuunblokkerende
medicijnen. Het is niet goed om het afweersysteem op jonge
leeftijd zo rigoureus te onderdrukken. Met de peptiden proberen
we het afweerssysteem als het ware te heropvoeden met
blijvende uitwerking. Het zal moeten blijken of het echt lukt,
maar we hebben op basis van onze bevindingen goede hoop.’

‘Het is alsof je één schreeuwende
persoon in een concertzaal kan
verwijderen in plaats van de hele
zaal te ontruimen.’



Wetenschap werkt16

Bij het woord ‘stress’ denken we al gauw aan situaties die 
uit de hand dreigen te lopen, zoals conflicten op werk of 
oplopende spanningen thuis. Maar stress heeft biologisch
gezien eigenlijk een positieve functie. Naast zijn invloed op
basale lichaamsfuncties, heeft stress een grote invloed op de
hersenen. Marianne Joëls, sinds 2009 hoogleraar Neuroweten-
schappen aan het UMC Utrecht en tevens verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA), licht toe hoe stress de
hersenen beïnvloedt: ‘De betekenis van stress heeft in de 
hersenen twee kanten. In goede proporties zorgt stress voor
versterking van hersenfuncties die ons helpen aan te passen

aan nieuwe omstandigheden. Stress kan echter ook een minder
gunstige uitwerking op het brein hebben. Herhaaldelijk bloot-
stelling aan stress, vooral als je daar geen invloed op hebt, kan
leiden tot kwalijke gevolgen en bepaalde hersenfuncties juist
verstoren.’

Met ZonMw financiering van 1996 tot 2008 (een Pionier-
subsidie, een Research Support en twee TOP-subsidies) onder-
zocht het UvA wetenschapsteam van Joëls deze twee facetten
van stress, zowel op fundamenteel niveau van hersencellen tot
aan de gehele hersenfysiologie in proefdieren en mensen.

Stress helpt beter onthouden

Stress heeft een belangrijke invloed op de hersenen. Wat het daar teweegbrengt en

wat wij daar aan hebben, is de expertise van neurobioloog prof. Marianne Joëls.

Haar onderzoek heeft aangetoond dat stress essentieel is voor ons geheugen. Ook

bewijst haar onderzoek dat fundamentele kennis over stress in het brein goed

gebruikt kan worden om depressie te behandelen.
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Zeepaardje
Als er iets gebeurt wat belangrijk is, onthoud je dat. Hoe werkt
dat in de hersenen? Het team van Joëls heeft ontdekt dat
stress ervoor zorgt dat informatie tijdens een emotionele
gebeurtenis veel beter wordt onthouden. Tenminste, dat
gebeurt wanneer die informatie ook direct te maken heeft met
de stress. Joëls licht toe: ‘De stress en de informatie moeten wel
samenvallen. Dat betekent dat het gelijktijdig moet gebeuren
maar ook dat de hersengebieden die geactiveerd worden
tijdens de situatie direct onder invloed moeten staan van die
stresshormonen.’ Een recent gepubliceerd onderzoek in proef-
personen, uitgevoerd in het Nijmeegse FC Donders Centrum in
samenwerking met Joëls, laat een goed voorbeeld zien van dit
principe. Joëls: ‘Het hersengebied dat ervoor zorgt dat we
feiten en gebeurtenissen onthouden is de hippocampus, een
hersenkern die een beetje lijkt op een zeepaardje. Als stress-
hormonen deze hippocampus bereiken, veranderen ze in dat
gebied de hersenactiviteit en helpen zo relevante informatie
beter te onthouden.’

Sterkere impact
Het brein slaat trouwens een emotionele gebeurtenis niet à la
minute op. De hersenen hebben zeker enkele uren nodig om
deze gebeurtenis vast te leggen en daar helpt stress ook een
handje bij. ‘Stress werpt als het ware een barrière op voor 
nieuwe informatie’, vertelt Joëls. ‘Op die manier is er gelegen-
heid om goed op te slaan wat er is gebeurd tijdens de stressvolle
situatie. Een volgende situatie die binnen een paar uur na de
eerste gebeurtenis voorbij komt, moet een nog sterkere impact
hebben dan de eerste ervaring, wil het worden opgeslagen.’

Nieuwe hersencellen
Terwijl ons geheugen af en toe gebaat is bij een portie stress, is
chronische stress niet goed voor onze hersencellen. Wanneer
onvoorspelbare gebeurtenissen zich opstapelen kan dit schade
veroorzaken. Chronische stress is bijvoorbeeld een risico voor
het ontwikkelen van depressie. ‘Klinisch is het een heel relevan-
te vraag of die schade dan ook te herstellen is’, aldus Joëls. Uit
haar onderzoek in combinatie met preklinische studies van een
Amerikaanse farmaceut blijkt dat dit inderdaad kan. Uit een
kleine patiëntenstudie bleek een stof die de werking van gluco-
corticoïden (een type stresshormoon) blokkeerde verlichting 
te geven bij een psychotische depressie. In een proefdiermodel
onderzocht Joëls’ team wat deze stof precies doet in de 

hersenen. Joëls: ‘De resultaten waren verbluffend. We zagen dat
het blokkeren van de glucocorticoïden allerlei beschermende
effecten gaf in de hersenen: nieuwe hersencellen werden 
geboren en processen die bijdragen aan leren en geheugen
herstelden zich.’

De Amerikaanse farmaceut gaat door met medicijnontwikke-
ling voor depressie. Joëls: ‘Wij onderzoeken op welk moment de
glucocorticoïdblokkerende stof het meest effectief is. We willen
weten tot hoe lang het herstel in de hersenen bespoedigd kan
worden na de schadelijk werking van chronische stress.’

‘Stress werpt een barrière op
voor nieuwe informatie.’

Van prof. Marianne Joëls verscheen eerder dit jaar een

publieksboek over de rol van de hersenen: ‘Een zeepaardje

in je hoofd’, over de rol van de hersenen van de conceptie

tot de dood.
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Maaghormoon pakt
type 2 diabetes aan

Patiënten met diabetes type 2 lijden aan ongevoeligheid voor insuline,

het hormoon dat zorgt dat ons lichaam suikers uit voedsel kan opnemen.

Rotterdamse en Turijnse onderzoekers hebben ontdekt dat een lichaams-

eigen eiwit uit de maag deze ongevoeligheid voor insuline verbetert.

Inmiddels staat een farmaceutische reus op het punt deze resultaten op

te pakken en verder te ontwikkelen tot een medicijn.
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Het maaghormoon ghreline is een fascinerend hormoon voor
internisten en endocrinologen. Het blijkt, sinds zijn ontdek-
king tien jaar geleden, een veelheid aan functies te hebben.
Het hormoon speelt niet alleen een rol in de stimulatie van
groeihormonen, maar is ook van belang in de energiehuis-
houding. Vandaar dat ghreline ook bekend staat als het
hongerhormoon: ghreline veroorzaakt in onze hersenen
eetlustopwekkende signalen.

Uitgeklede variant
Nu bestaat er ook een bijzonder broertje van ghreline, het
ongeacyleerde ghreline (chemisch gezien een ‘uitgeklede’
variant). Van deze ghreline variant, die vier keer meer voor-
komt in ons bloed dan het ‘gewone’ ghreline, is lange tijd
gedacht dat het geen actieve stof was. Totdat zes jaar gele-
den het onderzoeksteam van prof. Aart-Jan van der Lelij,
hoofd Endocrinologie van het Erasmus MC, ontdekte dat
deze ghreline variant een actieve invloed heeft op de werking
van insuline. De Rotterdamse wetenschappers onderzochten
deze ghreline variant in nauwe samenwerking met collega’s
aan de universiteit van Turijn en met steun van een ZonMw
TOP-subsidie.

Beter dan vetopslag
Van der Lelij’s onderzoeksteam ontdekte dat als je dit onge-
acyleerde ghreline toedient aan proefdieren en patiënten
met type 2 diabetes zij minder hongerig werden, afvielen in
gewicht en hun lichaam gevoeliger werd voor insuline. Dit
zijn precies de tegenovergestelde effecten van het ‘gewone’
ghreline, dat juist hongerig, dik en ongevoelig voor insuline
maakt. Met name het regulerende effect op de insuline-
gevoeligheid maakt het ongeacyleerde ghreline interessant.
De mate van insulinegevoeligheid bepaalt namelijk of onze
spijsvertering energie geeft of tot aanmaak van vet leidt.
‘Het ongeacyleerde ghreline zorgt ervoor dat de insuline die
je aan het begin van een maaltijd produceert efficiënter
werkt’, legt van der Lelij uit. ‘Het voordeel daarvan is dat je
lichaam minder van de maaltijd opslaat in vetcellen en veel
meer gebruikt voor energie voor spieren en andere organen.
Dat is een veel betere opslag dan vetopslag.’ Van der Lelij’s
ontdekking dat het ongeacyleerde ghreline de beschikbare
insuline efficiënter maakt, heeft directe implicaties voor de
behandeling van type 2 diabetes.

Direct aangrijpen
De huidige behandeling bij type 2 diabetespatiënten is het
toedienen van medicijnen die de alvleesklier aanzetten om

meer insuline te produceren. Bij deze patiënten is echter niks
mis met de hoeveelheid insuline die de alvleesklier aanmaakt,
maar reageert het lichaam niet meer goed op de insuline die
voorhanden is. Ofwel, de huidige medicijnen zorgen weliswaar
door een grotere hoeveelheid insuline voor compensatie van de
insuline-ongevoeligheid, maar pakken niet de oorzaak van de
ziekte aan. ‘Het ongeacyleerde ghreline kan het eerste middel
zijn dat direct aangrijpt op de oorzaak van type 2 diabetes: de
insuline-ongevoeligheid’, vertelt Van der Lelij. ‘We hebben hier
te maken met echt iets nieuws voor de behandeling van type 2
diabetes.’

Grote farmaceuten
De onderzoeksinspanningen van de Rotterdamse wetenschap-
pers en hun collega’s in Turijn zijn inmiddels uitgemond in een
farmaceutisch onderneming, het bedrijf Alizé Pharma in Lyon.
Toch is voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn een veel
grotere speler nodig. ‘De bespreking met een van de grote
farmaceuten is op dit moment in een afrondend stadium’,
aldus van der Lelij. Ondertussen gaat hij met zijn team verder
op zoek naar effecten van het ongeacyleerde ghreline op 
specifieke weefsels. Zo hebben de Rotterdamse en Turijnse
wetenschappers inmiddels ook ontdekt dat dit hormoon
gunstig kan zijn voor vaatwandherstel, een functie die bij
diabetespatiënten vaak ernstig verstoord is.

‘Dit kan het eerste middel zijn
dat direct aangrijpt op de
oorzaak van type 2 diabetes.’
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Kant-en-klare insulinefabriekjes voor diabetes en ‘magic bullets’ die darmkanker

bestrijden. Dergelijke medische ‘producten’ liggen nog niet klaar in de schappen voor

artsen en patiënten. Wél ligt de wetenschappelijke knowhow om deze medicijnen te

realiseren voor het grijpen dankzij het fundamentele onderzoek van ontwikkelings-

bioloog en Spinoza-laureaat prof. Hans Clevers.

Signalen in de darmcel ontcijferd
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‘Fundamenteel onderzoek is net zo spannend als een safari in
Kenia. Je weet niet welk dier er na de volgende bocht op je
staat te wachten’, vertelt prof. Hans Clevers. ‘Een open blik is
belangrijk in basale wetenschap én durven een ander veld in 
te duiken.’ Clevers is hoogleraar moleculaire genetica aan het
UMC Utrecht en directeur van het Hubrecht Instituut voor
Ontwikkelingsbiologie. Zijn onderzoek naar moleculaire 
factoren in het afweersysteem nam tien jaar geleden een
verrassende wending en leidde tot opheldering van de mole-
culaire oorzaak achter dikke darmkanker, één van de meest
voorkomende kankersoorten in Westerse landen. Dit onderzoek
werd gesteund door een ZonMw Pionier-subsidie en een TOP-
subsidie.

Volwassen dier
Of een darmstamcel zich ontwikkelt tot een kankercel hangt
af van de zogenaamde Wnt-signaalroute. Deze moleculaire
signaalroute dankt zijn naam aan de oorspronkelijke ontdek-
king in de fruitvlieg, maar inmiddels is bekend dat deze
signaalroute in alle dieren voorkomt. Clevers licht toe: ‘De Wnt-
signaalroute is aanwezig in de cellen van elk dier en bepaalt
hoe cellen zich ontwikkelen. Tot halverwege de jaren negentig
dacht men dat het nut van deze route ophield zodra een dier
was uitgegroeid. Inmiddels weten we dat deze signaalroute
ook celprocessen reguleert in een volwassen dier.’

Dynamiek
In de Wnt-signaalroute zorgt de interactie tussen drie spelers
ervoor of een prille darmcel doordeelt en tot kanker leidt
of uitrijpt tot een gezonde darmcel. Deze drie spelers zijn:
het APC-eiwit (adenomatosis polyposis coli), het eiwit bèta-
catenine en bepaalde T-cel factoren. Clevers’ team heeft ont-
rafeld hoe de dynamiek tussen deze drie spelers werkt en hoe
ze gemanipuleerd kan worden om het ontstaan van kanker-
cellen in de darmwand te voorkomen. Clevers: ‘Indertijd had
nog niemand naar darmonderzoek gekeken vanuit de gezonde 
situatie: hoe cellen zich in de darmwand ontwikkelen.
Darmonderzoek was vooral ingegeven vanuit de zieke situatie
uit de kliniek en miste een basale tegenhanger.’

‘Magic bullets’
De kennis over drie spelers in de Wnt-signaalroute in gezonde
toestand en tijdens ziekte heeft het mogelijk gemaakt om hele
specifieke aangrijpingspunten voor een behandeling tegen
darmkanker te bepalen. De industrie is op dit moment bezig
met het klinisch testen van stoffen die op de juiste plek 
ingrijpen in de Wnt-signaalroute. Deze ‘magic bullets’, zoals
Clevers ze noemt, blokkeren het bèta-catenine eiwit en zorgen
daarmee dat jonge cellen in de darmwand gezond uitrijpen in
plaats van doordelende tumorcellen te worden.

Insulinefabriekjes 

De vondst van Clevers’ team heeft het eerste bewijs 
geleverd dat de Wnt-signaalroute belangrijk is in de
volwassen darm. ‘Bovendien vormen de darmen een 
ideaal systeem om de ontwikkeling van een stamcel 
te bestuderen’, vertelt Clevers. ‘Door middel van een 
traceringstechniek waarbij we stamcellen met een 
genetische truc blauw maken, is het mogelijk de ont-
wikkeling van stamcel tot darmcel zichtbaar te maken 
en te volgen in de tijd.’ Met deze kennis is het de weten-
schappers inmiddels ook gelukt om een stuk darmwand 
te kweken. Dezelfde technieken zijn ook toepasbaar op 
de wandbekleding (epitheel) van andere organen, zoals 
de maag en de pancreas (alvleesklier). De onderzoekers 
zijn nu bezig pancreasepitheel te kweken op basis van 
een orgaantransplantatie. Clevers: ‘We kunnen al eilandjes
van Langerhans kweken in het lab. Mogelijke worden dit
kant-en-klare insulinefabriekjes voor de behandeling van
diabetes.’

‘Fundamenteel onderzoek is net zo
spannend als een safari in Kenia.’
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