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116005001 
Dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken - UMC St Radboud, Nijmegen 
iMeMo (intra-operative mesenchymal stem cell-monocyte constructs for bone regeneration) 
 
Botdefecten vormen in toenemende mate een probleem binnen de huidige medische kliniek vanwege 
de vergrijzing en nevenwerking van aandoeningen zoals botontkalking. De behandeling van 
botdefecten is veelal gebaseerd op verplaatsing van lichaamseigen botweefsel, maar wordt 
bemoeilijkt door de beperkte hoeveelheid en kwaliteit hiervan. Als alternatief kunnen botvervangende 
materialen bezaaid worden met patiënt-eigen cellen gebruikt worden. Het iMeMo project beoogt 
hiervoor een innovatief, intra-operatief proces te evalueren, waarbij isolatie van cellen en het bezaaien 
van het materiaal plaatsvindt tijdens een operatie. Door stamcellen met monocyten te combineren kan 
de omvorming van stamcellen richting botcellen bevorderd en de hoeveelheid stamcellen beperkt 
worden. De resultaten van het iMeMo project zullen bijdragen aan de ontwikkeling van cel-gebaseerde 
behandelmethoden voor botregeneratie, met vermindering van ongemak voor patiënt en optimalisatie 
van botregeneratie als doel. 
 
116005002 
Prof. dr. ir. E. Cuppen - Hubrecht Institute, Utrecht 
Safety first: defining conditions to guarantee genomic integrity of cultured adult stem cells 
 
Om stamcellen klinisch te kunnen toepassen is het essentieel dat genetische stabiliteit tijdens kweek 
gewaarborgd is. Genetische schade kan namelijk ernstige gevolgen hebben, zoals transformatie in 
een tumorigene cel. Weefsel-specifieke stamcellen kunnen onder specifieke kweekcondities uit 
groeien tot mini-organen die getransplanteerd kunnen worden. Wij hebben laten zien dat deze 
multipotente stamcellen in kweek een redelijk stabiel genoom handhaven, waardoor ze een 
veilig alternatief zijn voor de genetisch instabielere pluripotente stamcellen. Desondanks observeren 
we toch een toename van genetische puntmutaties tijdens de kweek ten opzichte van de in vivo 
situatie. Hierbij ontstaat een mutatie spectrum, welke duidt op activatie van een tweetal specifieke 
mutagene processen. In dit onderzoek zal de betrokkenheid van deze processen getest worden met 
als doel kweekcondities te verbeteren, zodat genetische stabiliteit en therapeutische veiligheid verder 
verhoogd worden. 
 
116005003 
Drs. P.A.J. Krijnen - VU medisch centrum, Amsterdam 
Adaptation of a novel specific stem cell targeting technique for application in humans 
 
Stamceltherapie is een veelbelovende therapie voor weefselherstel in hartinfarcten en vele andere 
aandoeningen. Echter, het succes van stamceltherapie in patiënten is beperkt. En in diermodellen 
werd na stamceltherapie slechts een beperkt aantal stamcellen in het beschadigde weefsel 
teruggevonden. We hebben een unieke methode ontwikkeld om dit te verbeteren. Door het koppelen 
van met antilichamen geladen microbellen aan stamcellen kunnen we ze met ultrageluid specifiek 
vanuit de bloedbaan naar de plek van weefselschade sturen. In een ratten hartinfarctmodel 
resulteerde dit in een 8-maal toename van stamcellen in het geïnfarceerde hart en een daaraan 
gecorreleerde infarctverkleining en hartfunctieverbetering. In het huidige project willen we deze 
methode valideren voor gebruik in patiënten. We gaan de microbel-antilichaam koppeling veranderen 
om afweerreacties in patiënten te voorkomen. Daarnaast gaan we de specificiteit en veiligheid 
valideren in een atherosclerotisch muismodel. 
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116005004 
Dr. ing. L.A. Vonk - Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
The role of microRNAs on chondrogenic differentiation of mesenchymal stromal cells 
 
MicroRNAs zijn korte stukjes niet-coderende RNAs die de expressie van genen kunnen remmen. 
Hierdoor spelen microRNAs een belangrijke rol bij veel verschillende processen die in cellen 
plaatsvinden en ook bij de differentiatie van stamcellen. Welke microRNAs betrokken zijn bij de 
differentiatie van stamcellen naar kraakbeencellen en hoe dit in de cel geregeld wordt is nog 
onbekend. Het doel van dit project is om microRNAs te identificeren die betrokken zijn bij de 
differentiatie van stamcellen naar kraakbeencellen en te onderzoeken welke mechanismen in cellen 
hierbij een rol spelen. Hiervoor zullen moleculen die de expressie van specifieke microRNAs omhoog 
brengen geintroduceerd worden in de stamcellen in een high-throughput systeem zodat 2048 
microRNAs tegelijkertijd onderzocht kunnen worden. 
 
116005005 
Dr. S.P. Pringle PhD - Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 
Optimalisation of a cell therapy for hyposalivation, via the definition of the adult human 
salivary gland stem cell  
 
Radiotherapie voor hoofd- en halskanker kan resulteren in schade aan de speekselklieren. Hierdoor 
ontstaat het droge mond syndroom, Xerostomie, met ontstekingen van de slijmvliezen in de mond, 
tandbederf, smaakverlies, zeer moeilijk slikken en praten, en slaapproblemen. Deze symptomen 
tasten de kwaliteit van leven van de patiënt ernstig aan en er is geen afdoende behandeling voor. Ons 
onderzoek heeft aangetoond dat autologe speekselklier stamceltherapie grote potentie heeft. Uit 
patiënten biopten verkregen cultures bevatten cellen die instaat zijn om na bestraling de 
speekselklieren van de muis te herstellen. In dit project wordt onderzocht of hieruit hoog potente 
speekselklierstamcellen kunnen worden geselecteerd. Een hoge doorvoer screen van honderden 
stamcelmerkers moet leiden tot een doorbraak in de ontdekking van de speekselklierstamcel. Dit is 
van eminent belang voor de ontwikkeling van een hoog effectieve stamceltherapie voor patiënten die 
leiden aan speekselklier dysfunctie 
 
116005006 
Dr. V.M. Heine - VU medisch centrum, Amsterdam 
Clinical Safe Patient-Derived Glial Precursor Cells for Cell Replacement Therapies 
 
Ziekten van de witte stof van de hersenen komen voor bij jong en oud. Veel patiënten hebben 
leerproblemen, vertonen spaticiteit en raken invalide. Ons onderzoek richt zich op de wittestofziekte 
Vanishing White Matter (VWM). Vele patiënten overlijden op jonge leeftijd. Er is op dit moment geen 
therapie. Wij onderzoeken de mogelijkheid van stamceltherapie voor kinderen met VWM. We denken 
aan transplantatie van voorlopercellen van de witte stof in het brein. De stamceltechnologie is de 
laatste jaren enorm vooruit gegaan. Naast, zogenaamde geïnduceerde pluripotente stamcellen, zijn er 
een paar labs in de wereld, die huidcellen direct kunnen differentiëren naar neurale voorlopercellen. 
Deze revolutionaire techniek geeft de mogelijkheid sneller patiënt-eigen cellen voor 
transplantatiedoeleinden te maken en verkleint de kans op tumorformatie na transplantatie. Deze 
techniek zal in ons onderzoek worden geïntroduceerd. 
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116005007 
Dr. F.H.J. van Tienen - Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht 
Development of an autologous myogenic stem cell therapy for carriers of a heteroplasmic 
mtDNA mutation carriers 
 
Mitochondriën zijn de energiecentrales van een cel. Een fout in het DNA van de mitochondriën 
(mtDNA) kan leiden tot spierzwakte en inspanningsintolerantie. Op dit moment is er geen behandeling 
beschikbaar en nieuwe ingangen om een therapie te ontwikkelen zijn dan ook van groot belang. Doel 
van deze studie is het ontwikkelen van een spierstamceltherapie voor dragers van een mtDNA 
mutatie. Hierbij worden spierstamcellen van de patiënt zelf gebruikt, waardoor de transplantatie 
veiliger is. Deze spierstamcellen worden vrijgekweekt van de mtDNA mutatie voor zijn of haar 
behandeling. In dit project gaan we eerst deze mtDNA-mutatie vrije spierstamcellen in cel- en 
diermodellen testen. Vervolgens zullen we bestuderen of lokale transplantatie van deze mtDNA-
mutatie vrije spierstamcellen resulteert in verhoogde spierregeneratie en energiecapaciteit in spier van 
patiënten. Deze resultaten vormen hopelijk de basis voor systemische behandeling in een klinische 
vervolgstudie. 
 
116005008 
Prof. dr. N. Geijsen - Hubrecht Institute, Utrecht 
Modulating trophectoderm pluripotency and placental development in artificial blastocysts 
 
De placenta voorziet het ontwikkelende embryo van zuurstof en voedingstoffen en verzorgt de afvoer 
van afvalstoffen. Minder bekend is dat de placenta ook een essentiële rol speelt in de groeiregulatie 
van het hart en de hersenen. Vroege defecten in placentale ontwikkeling kunnen daarom tot hart- of 
hersenafwijkingen leiden. Er is weinig bekend over de ontwikkeling van de placenta, mede door een 
gebrek aan goede modelsystemen om placentale ontwikkeling te bestuderen. Wij hebben recent een 
nieuw experimenteel platform ontwikkeld dat ons toestaat de interactie tussen ontwikkelend placentaal 
weefsel en het vroege embryo te onderzoeken. In samenwerking met het Broad Institute (MIT/ 
Harvard University) zullen we een screening platform ontwikkelen om placentale ontwikkeling te 
kunnen bestuderen. Met deze technologie willen we vervolgens nieuwe genen en geneesmiddelen in 
kaart brengen die de groei en ontwikkeling van de placenta reguleren en mogelijk therapeutisch 
kunnen beïnvloeden. 
 
116005009 
Prof. dr. G.J.V.M. van Osch - Erasmus MC, Rotterdam 
Induced chondrogenic stem cell for cartilage repair 
 
Kraakbeen wordt alleen tijdens de embryonale ontwikkeling aangemaakt. Latere beschadigingen 
herstellen niet spontaan en leiden tot vroege gewrichtsdegeneratie. De huidige hersteltechnieken 
vereisen kraakbeen elders uit het lichaam, waarbij onherstelbare schade ontstaat op de donorplaats. 
Het maken van extra/nieuw kraakbeen vanuit mesenchymale stamcellen uit beenmerg wordt daarom 
gezien als veelbelovend. Echter, de celpopulatie is heterogeen, de capaciteit om kraakbeen te maken 
neemt sterk af tijdens vermenigvuldigen en varieert tussen donoren. Om deze problemen op te lossen 
willen wij makkelijk beschikbare huidcellen herprogrammeren tot kraakbeenstamcellen die sterk 
vermenigvuldigd kunnen worden én een homogene capaciteit hebben om kraakbeen te maken. We 
zullen darvoor kandidaat-regulatorgenen identificeren en deze toevoegen aan het DNA van volwassen 
menselijke huidcellen. Deze technologische doorbraak zou een significante stap zijn naar 
kraakregeneratie in volwassenen.
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