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Toekenningen ZonMw/Gezondheidsfonds 
 

ZonMw/ Diabetes Fonds 
 
Dossiernummer:   95105002  
Projectleider/penvoerder: Prof. dr. C.G. Schalkwijk (Universiteit Maastricht) 
Project titel:  Restriction of dietary AGEs to prevent diabetes in overweight 

individuals: a randomized controlled trial 
 

De zoete inval: zijn versuikerde eiwitten in voeding betrokken bij het 
ontstaan van type 2 diabetes? 

Fonds:     Diabetes Fonds  
Looptijd:    48 maanden 
Doel van dit project is om te onderzoeken of het eten van meer versuikerde eiwitten leidt tot minder 
gevoeligheid van insuline en het ontstaan van diabetes. Daarnaast wordt onderzocht of het eten van 
meer versuikerde eiwitten leidt tot meer schade aan hart- en bloedvaten. Uiteindelijk doel is om 
diabetes en de complicaties van diabetes te voorkomen door de hoeveelheid van versuikerde eiwitten 
in de voeding te verlagen. 
 
Dossiernummer:  95105007  
Projectleider/penvoerder: Prof. dr. W.D. van Marken Lichtenbelt (MUMC) 
Project titel:    An innovative cold acclimation therapy to treat type 2 diabetes 
 

Innovatieve koude-acclimatisatie therapie voor de behandeling van 
Type 2 Diabetes 

Fonds:     Diabetes Fonds 
Looptijd:    48 maanden 
De best werkende strategieën om type 2 diabetes te bestrijden zijn verhoogde lichamelijke activiteit en 
beperkte voedselinname. Op de lange termijn blijkt dat dit echter moeilijk vol te houden is. Daarom zijn 
additionele strategieën nodig. Blootstelling aan kou is een veelbelovend alternatief. Milde kou, zonder 
te rillen, verhoogt het energieverbruik. Bovendien heeft gewenning aan kou een onverwacht groot 
effect op de insulinegevoeligheid. Het is dus een nieuwe en zeer veel belovende manier op type 2 
diabetes te genezen en te voorkomen. In dit project worden drie verschillende therapieën onderzocht. 
De therapieën verschillen in temperatuur en dagelijkse blootstelling aan die temperatuur. De 
resultaten moeten leiden tot een optimale koudetherapie en worden beschreven in een handleiding.  
 
Dossiernummer:  95105008 
Projectleider/penvoerder: Dr. M. Buitinga (Radboud UMC) 
Project titel:   Towards personalized beta-cell mass imaging in type 2 diabetes 
 
    Type 2 Diabetes: de beta-cellen in beeld  
Fonds:    Diabetes Fonds 
Looptijd:   46 maanden 
Het RadboudUMC heeft een nieuwe imaging techniek ontwikkeld waarmee het aantal insuline 
producerende beta-cellen in de alvleesklier bepaald kan worden. Tot nu toe was er geen directe non-
invasieve maat voor beta-cel massa (BCM) beschikbaar. De nieuw ontwikkelde techniek kan helpen 
bij de ontwikkeling van een gestratificeerde aanpak van diabetes, bij het begrijpen van de 
pathofysiologie van type 2 Diabetes en de karakterisatie van nieuwe beta-cel bevorderende of 
beschermende strategieën. 
 
Dossiernummer:  95105011 
Projectleider/penvoerder: Dr. M.R. Soeters (AMC) 
Project titel: Targeting Secondary Bile Acids DCA and LCA as Therapeutic 

Strategy in Type 2 Diabetes Mellitus 
 

De rol van galzouten bij verlaging van de bloedsuikerspiegel en 
vermindering van ontstekingen in mensen met suikerziekte 
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Fonds:    Diabetes Fonds 
Looptijd:   48 maanden 
Het is al eeuwen bekend dat galzouten na de maaltijd door de galblaas en lever worden afgegeven in 
de darm. Gedurende langere tijd dacht men echter dat dit alleen was om de genuttigde 
maaltijd te bewerken (bijvoorbeeld het oplossen van vet), zodat alle voedingsstoffen konden worden 
opgenomen. Dit is niet de enige functie van galzouten: sinds een aantal jaar is het duidelijk dat 
galzouten een belangrijke rol spelen in de efficiënte opslag van voedingsstoffen. Inmiddels is het 
bekend dat galzouten een rol spelen in type 2 diabetes. Het eerste doel van deze studie is om de 
eerdergenoemde galzouten (het glycodeoxycholaat en het litocholaat) te onderzoeken. Het eerste 
galzout kan vooral de darmhormonen stimuleren en het tweede galzout kan vooral de ontsteking na 
de maaltijd verminderen. Ten tweede wordt van beide galzouten ook een preparaat met gereguleerde 
afgifte maken. Dit zou er voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de darmhormonen langduriger worden 
afgegeven met gunstige effecten voor de insulinespiegel. Ten derde en laatste is er een beter begrip 
nodig van wat er met de galzouten gebeurt in de darm en de lever. Hiervoor is een computermodel 
ontwikkeld dat de galzouten in het lichaam nabootst. 
 

ZonMw/ Epilepsiefonds 
 
Dossiernummer:  95105004 
Projectleider/penvoerder: Prof. dr. K.P.J. Braun (UMCU) 
Project titel:  Molecular diagnostics for personalized epilepsy surgery evaluation 

and prognosis 
 

Moleculaire diagnose voor gepersonaliseerde epilepsie chirurgie 
evaluatie en prognose 

Fonds:     Epilepsiefonds 
Looptijd:    48 maanden 
Chirurgie voor epilepsie is voornamelijk beperkt tot patiënten met focale en structurele oorzaken van 
epilepsie. Voor de operatie is het noodzakelijk om deze bron nauwkeurig te lokaliseren. Daarvoor is 
een belastende en invasieve techniek nodig, zoals het implanteren van electroden in de schedel. Bij 
sommige patiënten leidt dit invasieve onderzoek niet tot het lokaliseren van een oorzakelijke bron, en 
volgt geen epilepsiechirurgie. Daarnaast is er een groep patiënten bij wie pathologisch onderzoek 
van het verwijderde weefsel geen afwijkingen toont. De kans op aanvalsvrijheid is bij hen klein. Bij 
deze mensen is er mogelijk geen focale structurele bron, maar een genetische mutatie als oorzaak 
van de epilepsie. Herkenning hiervan zou het onderscheid tussen patiënten die wel of geen baat 
kunnen hebben bij chirurgie verbeteren. 
 
Dossiernummer:   95105006 
Projectleider/penvoerder:  Dr. E.C.W. van Straaten (VUMC) 
Project titel:  How can we stop seizures? The usefulness of individualized models 

of brain networks to improve epilepsy surgery outcome 
 

Hoe kunnen we epileptische aanvallen stoppen? Het verbeteren van 
de uitkomst van epilepsiechirurgie door toepassing van 
computermodellen van hersenennetwerken 

 
Fonds:    Epilepsiefonds 
Looptijd:    48 maanden 
Eén derde van patiënten die resistent zijn voor epilepsie medicijnen hebben na epilepsie chirurgie nog 
steeds last van aanvallen, ondanks de verschillende neurofysiologische en imaging technieken tijdens 
pre-chirurgische work-up. Tijdens het project wordt een gepersonaliseerd computer model gemaakt 
voor het epileptogene brein van de patiënt. Eerst wordt het model ontwikkeld en getest met bestaande 
data van patiënten waarvan de uitkomst van de operatie bekend is. Daarna wordt de klinische 
relevantie van de voorspellingen van het model beoordeeld in een groep patiënten tijdens hun pre-
chirurgische work-up. Doel van het onderzoek is de uitkomst van epilepsiechirurgie te verbeteren, 
zodat meer patiënten na de operatie aanvalsvrij zijn en daardoor een betere kwaliteit van leven 
hebben. 
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ZonMw/ Hartstichting 
 
Dossiernummer:   95105003 
Projectleider/penvoerder: Prof. dr. J. van der Velden (VUMC) 
Project titel:    Extra energy for hearts with a genetic defect: ENERGY trial 
 

Extra energie voor harten met een erfelijk defect: De ENERGY trial 
Fonds:    Hartstichting 
Looptijd:    36 maanden 
Hypertrofische cardiomyopathy (HCM) is de meest voorkomende erfelijke hartspierziekte, waarbij de 
hartspier vergroot en verzwakt. Mensen met deze afwijking hebben op jonge leeftijd een verhoogd 
risico op ventriculaire aritmie en een plotselinge hartstilstand. Het probleem is dat er op dit moment 
geen therapie is om de ziekte te voorkomen in de grote groep gezonde mutatiedragers en het is 
onbekend welke mutatiedrager kans heeft om de ziekte te ontwikkelen. In de ENERGY studie wordt 
onderzocht of metabole behandeling de verminderde efficiëntie van de hartspier in asymptomatische 
mutatiedragers kan verbeteren. 
 
Dossiernummer:  95105012 
Projectleider/penvoerder: Prof. Dr. P. van der Harst (UMCG) 
Project titel: Groningen intervention study for the preservation of cardial function 

with sulfide after ST-elevation myocardial infarction (GIPS-IV). 
 

Vaststellen of aanvullende behandeling met zwavelstof tijdens een 
hartinfarct inderdaad een beschermende werking geeft en 
permanente hartschade kan verminderen 

Fonds:    Hartstichting 
Looptijd:   48 maanden 
De behandeling van een hartinfarct is de afgelopen decennia sterk verbeterd door de ontwikkeling van 
bloedverdunners en de techniek van het dotteren. Hierdoor komt de bloeddoorstroming naar het 
hartspierweefsel vaak snel weer op gang. Ondanks deze belangrijke ontwikkelingen leidt het 
hartinfarct helaas nog steeds tot onherstelbare schade. Dit kan resulteren in verminderde werking van 
het hart (hartfalen), ritmestoornissen en eerder overlijden. Uit cel- en dierexperimenten komen sterke 
aanwijzingen dat het toedienen van zwavel, een lichaamseigen stof, een sterke aanvullende 
bescherming kan geven tegen het vrijkomen van schadelijke afvalstoffen tijdens de behandeling van 
een hartinfarct. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of aanvullende behandeling met 
zwavelstof tijdens een hartinfarct inderdaad een beschermende werking geeft en permanente 
hartschade kan verminderen. 
  
Dossiernummer:  95105013 
Projectleider/penvoerder: Prof. Dr. J. Kuiper (LACDR) 
Project titel: Inhibition of mast cell activation in atherosclerotic lesions using an 

anti-IgE antibody approach 
 

Kan Omalizumab de mestcelactivitatie in de atherosclerotische plaque 
remmen, en in de toekomst als een nieuwe therapie gebruikt worden 
om het risico op een hart- en herseninfarct te verminderen 

Fonds:    Hartstichting 
Looptijd:   36 maanden 
Jaarlijks overlijden er nog te veel mensen aan acute vormen van hart- en vaatziekten, zoals een 
hartaanval of een beroerte. De huidige therapieën zijn helaas maar in beperkte mate effectief in het 
terugdringen van acute cardiovasculaire syndromen en er is daarom grote behoefte aan nieuwe 
therapieën. De mestcel is een cel van ons immuunsysteem, die voornamelijk bekend is van zijn 
bijdrage aan het krijgen van allergieën en astma. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de mestcel 
betrokken is bij het verkrijgen van slagaderverkalking, de belangrijkste oorzaak van acute 
cardiovasculaire syndromen. In dit onderzoek wordt onderzocht of behandeling met Omalizumab, een 
geneesmiddel dat IgE (een eiwit die de mestcel tot activatie aanzet) wegvangt, zorgt voor remming 
van mestcelactivatie en een vermindering van de ontsteking in de atherosclerotische plaque 
(vernauwing van de vaatwand). 
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ZonMw/ Hersenstichting  
 
Dossiernummer:  95105001 
Projectleider/penvoerder: Dr. J. Hofmeijer (Universiteit Twente) 
Project titel:  Treatment of comatose patients after cardiac arrest: a clinical trial to 

promote cerebral recovery 
 

Behandeling bij comateuze patiënten na een hartstilstand: een 
klinische trial ter bevordering van hersenherstel 

Fonds:     Hersenstichting 
Looptijd:    48 maanden 
Hersenschade na een hartstilstand, veroorzaakt door gebrek aan zuurstof, is één van de meest 
voorkomende oorzaken van coma wereldwijd. Er is tot nu toe geen behandeling die het herstel van 
het beschadigde hersenweefsel kan bevorderen. Binnen dit project wordt in een fase II studie het 
effect van nieuwe behandeling op het neurologische herstel getest bij comateuze patiënten na een 
hartstilstand getest. 
 
Dossiernummer:  95105005 
Projectleider/penvoerder: Dr. O.C. Meijer (LUMC) 
Project titel:  Prevention of neuropsychiatric side effects caused by 

dexamethasone: translational insights from a placebo-controlled trial 
with cortisol 

 
Cortisol om psychiatrische aandoeningen door dexamethason-
therapie te voorkómen 

Fonds:     Hersenstichting 
Looptijd:    48 maanden 
In Nederland worden jaarlijks meer dan 800.000 individuen behandeld met synthetische 
glucocorticoïden zoals dexamethasone. Deze medicijnen zijn levensreddend maar veroorzaken ook 
significante neuro psychiatrische klachten bij duizenden patiënten. Een ongewilde bijwerking van 
dexamethasone is de sterke suppressie van cortisol, wat een effect heeft op de hersenfunctie.  
In dit project wordt bij patiënten die een hersenoperatie ondergaan en met een hoge dosis 
dexamethasone worden behandeld, naar het effect van een cortisol behandeling gekeken. Het doel 
van het project is om een behandelingsprotocol te ontwikkelen die direct voordeel oplevert voor 
patiënten die een hersenoperatie ondergaan. 
 
Dossiernummer:  95105014 
Projectleider/penvoerder: Dr. M.P.M. Boks (UMCU) 
Project titel: Recovering mood stability by repairing the epigenetic traces of 

childhood trauma 
 

De behandeling van depressie verbeteren door de gezonde 
aanpassing aan jeugdtrauma op gang te helpen 

Fonds:    Hersenstichting 
Looptijd:   48 maanden 
Jeugdtrauma’s hebben grote invloed op het ontstaan van depressieve klachten later in het leven. Bij 
mensen met jeugdtrauma’s komen depressies veel voor en deze duren vaak lang. Er is veel behoefte 
aan nieuwe en betere behandelingen met zo min mogelijk bijwerkingen. Recent is gebleken dat 
epigenetische mechanismen een rol spelen bij het verhoogde risico op depressie bij jeugdtrauma. 
Jeugdtrauma verandert het gebruik van onze genetische informatie. Sommige stukjes van het erfelijk 
materiaal (genen) gaan daardoor anders werken. Het proces waarbij gebeurtenissen het gebruik van 
erfelijk materiaal aanpassen heet epigenetica. 
In deze studie wordt een behandeling getest die zich richt deze epigenetische afwijkingen in patiënten 
met depressie die gerelateerd is aan jeugdtrauma. De verwachting is dat door de gezonde reactie op 
jeugdtrauma alsnog te laten plaatsvinden, patiënten met depressieve klachten na jeugdtrauma 
geholpen kunnen worden.  
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Dossiernummer:  95105015 
Projectleider/penvoerder: Dr. M.D.I. Vergouwen (UMCU) 
Project titel: Use of antibodies for decreasing brain injury after aneurysmal 

subarachnoid hemorrhage: safety and proof-of-concept 
 

Gebruik van antilichamen voor vermindering van hersenschade na 
een subarachnoïdale hersenbloeding: veiligheid en proof-of-concept 

Fonds:    Hersenstichting 
Looptijd:   42 maanden 
Een subarachnoïdale bloeding is een type hersenbloeding met een vrij slechte prognose: 1/3 van de 
patiënten overlijdt en 1/3 houdt restverschijnselen. De helft van de patiënten is jonger dan 50 jaar. Na 
de bloeding treedt er tussen de hersenvliezen een ontstekingsreactie op. Recent laboratorium 
onderzoek heeft laten zien dat behandeling met een anti-inflammatoir medicijn resulteert tot >40% 
afname van hersenschade in een muismodel. In deze studie wordt getest of dit medicijn veilig is in 
deze patiëntengroep en leidt tot een afname van de ontstekingsreactie in het hersenvocht van 
patiënten met een subarachnoïdale bloeding. Vermindering van hersenschade resulteert in een betere 
prognose en betere kwaliteit van leven voor de patiënt. 
 

ZonMw/ Nederlandse Brandwondenstichting 
 
Dossiernummer:   95105009 
Projectleider/penvoerder: Prof. Dr. E. Middelkoop (VUMC) 
Project titel: Novel tissue engineered cellular skin substitutes. A phase 1/2 open 

prospective multicentre safety and efficacy study 
 

Nieuwe tissue-engineered celgezaaide huidsubstituten. Een open, 
prospectieve, multicenter, fase 1/2 studie naar veiligheid en 
effectiviteit 

Fonds: Nederlandse Brandwondenstichting 
Looptijd: 48 maanden 
Grote huiddefecten komen regelmatig voor, bijvoorbeeld als gevolg van verwondingen, ziekte of 
wanneer uitgebreide chirurgie moet worden uitgevoerd. De behandeling van dit soort defecten vormt 
een uitdaging. De beste behandelmogelijkheid is het transplanteren van volledig-dikte huid, 
afgenomen van een andere plek van het lichaam. Het verkrijgen van deze huid is echter niet 
eenvoudig en onmogelijke wanneer het gaat om een wond > 3% van het totale lichaamsoppervlak. 
Omdat volledige- dikte huid transplantaten als enige uitstekende lange termijn resultaten opleveren, is 
het van belang om huidconstructen te ontwikkelen. Deze worden in het laboratorium gemaakt van de 
eigen cellen van de patiënt en terug getransplanteerd naar de patiënt. Het doel van deze studie iis de 
veiligheid en effectiviteit te onderzoeken van ge-tissue engineerde huidsubstituten om zo de kwaliteit 
van genezing te verbeteren. 
 

ZonMw/ Stichting MS Research 
 
Dossiernummer:  95105010 
Projectleider/penvoerder Dr. J.F. Meilof (UMCG) 
Project titel: A non-invasive imaging tool for quantitative assessment of myelin loss 

in multiple sclerosis 
 

Een niet-invasieve scan om de afbraak van myeline bij personen met 
Multiple Sclerose te meten. 

Fonds:    Stichting MS Research 
Looptijd:   48 maanden 
Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het brein waarbij de isolatielaag rond zenuwen (myeline) in de 
hersenen en het ruggenmerg wordt aangetast. Wanneer het herstel van myelineschade incompleet is, 
worden zenuw uiteinden onomkeerbaar beschadigd wat leidt tot neurologische symptomen. Herstel 
van de myelineschade is dus nodig om de zenuwfunctie te behouden. Bij het stellen van de diagnose 
MS wordt vaak een MRI scan gebruikt, maar deze scan kan de afbraak en reparatie van myeline niet 
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precies genoeg meten. Een betere methode kan het onderzoek naar nieuwe behandelingen 
versnellen. In dit project zal worden onderzocht of een scaneen geschikte methode is om 
veranderingen in de hoeveelheid myeline in de hersenen en ruggenmerg  te meten. Het grote 
voordeel  is dat hiermee direct het effect van de behandeling op myelineherstel kan worden gemeten. 
Op deze manier komt een behandeling van MS gericht op reparatie van myeline veel sneller in zicht. 
Daarnaast kan de scan mogelijk worden gebruikt voor betere diagnose, karakterisering van de ziekte 
en het vervolgen van het ziekteverloop. 
 

Toekenningen Topsector Life Sciences & Health (LSH) 
 

Topsector LSH/Diabetes Fonds 
 
Dossiernummer:  40-41200-98-9344  
Projectleider/penvoerder: Dr. V.B. Schrauwen-Hinderling (MUMC) 
Project titel:  Carnitine supplementation as a therapy to improve insulin sensitivity in 

Type 2 diabetic patients with low carnitine status 
 
Carnitine supplementen als therapie om de insuline gevoeligheid te 
verbeteren bij Type 2 Diabetes Patiënten met een lage carnitine 
status. 

Fonds:     Diabetes Fonds 
Looptijd:    24 maanden 
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is een enorm groot probleem, met ongeveer een miljoen patiënten in 
Nederland. Ondanks dit grote aantal, en de gezondheidsklachten die diabetes met zich meebrengt, 
zijn er verrassend weinig opties voor de behandeling. Dit komt onder andere omdat T2DM een ziekte 
is met meerdere oorzaken, en niet elke behandeling werkt voor elke patiënt even goed. Een voorbeeld 
hiervan is het voedingssupplement carnitine. Dierstudies laten hele mooie resultaten zien waarbij 
carnitine de insuline gevoeligheid verbetert, maar bij studies in mensen is het effect niet zo duidelijk. 
Het doel van dit project is onderzoeken of de insuline gevoeligheid verbetert in patiënten met een lage 
carnitine status als ze carnitine supplementen innemen. 
 

Topsector LSH/Epilepsiefonds 
 
Dossiernummer:  40-41200-98-9335  
Projectleider/penvoerder: Dr. F.S.S. Leijten (UMCU) 
Project titel:  Promoting implementation of seizure detection devices in epilepsy 

care: the PROMISE study 
 

Stimuleren van de implementatie aanvalsdetectie monitor in de zorg 
bij epilepsie: de PROMISE studie 

Fonds:     Epilepsiefonds 
Looptijd:    42 maanden 
Epilepsie heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Aanvallen spelen hierbij een grote rol: 
aanvallen treden onverwacht op, leiden tot verlies van controle en leiden soms tot gevaarlijke 
situaties. In zeldzame situaties kunnen aanvallen zelfs levensbedreigend zijn. Dit wordt in de literatuur 
sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) genoemd. Ondanks alle ontwikkelingen lukt het nog 
steeds niet om alle mensen met epilepsie aanvalsvrij te krijgen: ca. 30% heeft aanvallen ondanks 
behandeling. Er is grote behoefte aan een betrouwbare waarschuwingssysteem voor potentieel 
levensbedreigende epileptische aanvallen. De onderzoekers hebben een armband ontwikkeld die 
hartslag en beweging monitort. Eerdere testen hebben aangetoond dat het mogelijk is om op afstand 
aanvallen te detecteren (audio&video). De PROMISE studie heeft als doel het implementeren van de 
draagbare aanvalsdetector in de thuisomgeving en het valideren van de sensoren als laatste stap 
richting implementatie. 
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Topsector LSH/Hartstichting 
 
Dossiernummer:  40-41200-98-9342  
Projectleider/penvoerder: Prof. dr. L.J. de Windt (Universiteit Maastricht) 
Project titel:  Silencing miRNA to attenuate the progression of heart failure  

 
 
Het blokkeren van cruciaal lichaamseiwit om de ontwikkeling van 
hartfalen af te remmen. 

Fonds:     Hartstichting 
Looptijd:    48 maanden 
Ongeveer 400 miljoen mensen wereldwijd lijden aan hartfalen, een klinisch syndroom als gevolg van 
ongunstige veranderingen van de hartspier. Ondanks dat de huidige behandelstrategieën effectiviteit 
vertonen bij de overleving van patiënten met hartfalen, blijft het toekomstperspectief onveranderd met 
een lage kwaliteit van leven. Een nieuwe behandeling voor hartfalen is dus hard nodig. MicroRNA’s 
reguleren alle biologische processen in onze lichaamscellen. Eerder laboratoriumonderzoek heeft 
laten zien dat door tegengaan van de expressie en activiteit van single microRNAs in het hart, het 
mogelijk is om hartziekten te voorkomen, vertragen en zelfs om kan keren. In de huidige fase I studie 
in gezonde vrijwilligers zal de veiligheid, verdraagbaarheid en efficiëntie getest worden van een 
experimenteel product. 
 

Topsector LSH/Maag Lever Darm Stichting 
 
Dossiernummer:   40-41200-98-9286 
Projectleider/penvoerder: Drs. M.C. Burgmans (LUMC) 
Project titel:  HOlmium radioembolization as adjuvant treatment to Radiofrequency 

Ablation for Early STage Hepatocellular carcinoma (HORA EST HCC): 
a dose-finding study. 

 
HOlmium radioembolizatie als adjuvante therapie bij Radiofrequentie 
Ablatie voor Early Stage Hepatocellulair carcinoom (HORA EST 
HCC). 

Fonds:     MLDS (Maag Lever Darm Stichting) 
Looptijd:    18 maanden 
 
Prospectieve studie die de werkzaamheid gecombineerde radiotherapie bij patiënten met een vroeg 
stadium van leverkanker onderzoekt, het doel van de studie is recidief na behandeling te verminderen. 
 
Dossiernummer:  40-41200-98-9306  
Projectleider/penvoerder: Dr. G.H. Koek (Universiteit Maastricht) 
Project titel:  Lysosomes in motion: early non-invasive biomarkers for the detection 

of NASH 
 
Het vroegtijdig opsporen van niet-alcohol-gerelateerde leverontsteking 
(NASH) door middel van een nieuwe bloedtest. 

Fonds:     MLDS (Maag Lever Darm Stichting) 
Looptijd:    48 maanden 
Niet-alcoholische leververvetting is sterk geassocieerd met obesitas. De meeste patiënten hebben 
een simpele eiwit accumulatie in de lever. In sommige gevallen wordt het teveel aan vet in de lever in 
verband gebracht met ontsteking, een ziekte die ook wel bekend is als NASH. Op termijn kan NASH 
zorgen voor ernstige problemen. Een vroege diagnose om het onderscheid tussen leververvetting mét 
en leververvetting zonder ontsteking te maken, is van belang. 
De enige manier om momenteel leverontsteking te detecteren is via een leverbiopsie. Dit is een 
ongemakkelijke en belastende procedure en brengt tevens risico’s met zich mee. Het is dus van groot 
belang om een niet invasieve methode te ontwikkelen, waarmee NASH in een veel vroeger stadium 
opgespoord kan worden. 
Op basis van eerdere bevindingen is aangetoond dat bepaalde bloedcomponenten afwijkende 
waarden vertoonden in NASH patiënten (in kinderen en volwassenen). Verwachting is dat met behulp 
van deze bloedcomponenten NASH vroegtijdig op een niet-invasieve manier kan worden opgespoord. 
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In dit onderzoek wordt niet-invasieve beeldvorming en bloedonderzoek vergeleken met een leverbiopt. 
Dit moet vaststellen of dit een nieuwe, veilige manier is die een onderscheid kan maken tussen 
patiënten mèt en zonder NASH. 

 
Topsector LSH/Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
 
Dossiernummer:  40-41200-98-9296 
Projectleider/penvoerder: Dr. J.M. Beekman (UMCU) 
Project titel:  New drugs and combinations thereof for the treatment of cystic 

fibrosis: a better understanding and application using patient derived 
cell systems 

 
Nieuwe moleculen en combinaties ervan voor de behandeling van 
Cystic Fibrosis (taaislijmziekte, CF): een beter begrip en toepassing 
gebruik makend van patiënt afgeleide cel systemen 

Fonds:     Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) 
Looptijd:    24 maanden 
Nieuwe medicijnen voor de genetische ziekte cystic fibrosis (CF) zijn nog steeds nodig. Het doel van 
dit project is om de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor CF te ondersteunen. Hiervoor wordt het 
potentieel van patiënt afgeleide cellen (darm organoïden en neus epitheel cellen) bepaald bij het 
voorspellen van klinische effectiviteit van potentiële medicijnen (persoonsgerichte medicatie). Hopelijk 
kunnen zo de meest veelbelovende medicijnen worden geselecteerd en kan de translatie van in vitro 
CFTR modulatie naar in vivo behandeling in klinische studies gemaakt worden. 
 

Topsector LSH/Reumafonds 
 
Dossiernummer:  40-41200-98-9331  
Projectleider/penvoerder: Prof. Dr. J.M. van Laar (UMCU) 
Project titel:  tolDC therapy for rheumatoid arthritis 

 
Vaccinatie tegen reumatoïde artritis 

Fonds:     Reumafonds 
Looptijd:    36 maanden 
Reumatoïde artritis (RA) is de meest voorkomende chronische gewrichtsziekte waarbij ontsteking op 
de voorgrond staat. RA is een auto-immuunziekte. Een auto immuunziekte ontstaat door een 
ongewenste reactie van het afweersysteem tegen eiwitten uit het eigen lichaam. Er zijn veiligere 
behandelingsmethode nodig die deze ongewenste effecten onderdrukken maar andere functies van 
immuunsysteem ongemoeid laten. Laboratorium onderzoek heeft laten zien dat vaccinatie met 
getoleriseerde dendritsche cellen de immuun balans herstellen. In deze studie wordt deze 
behandeling in patiënten getest op veiligheid en effectiviteit.   
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