
De resultaten van de drie centra voor systeembiologisch onder-
zoek die door NWO en ZonMw worden ondersteund, overstijgen de 
vooruitzichten. Halverwege de subsidietermijn van zes jaar hebben 
zij allen een geïntegreerde structuur gerealiseerd waar klinische, 
moleculair-biologische en bio-informatische disciplines nauw 
samenwerken in het hele spectrum van molecuul tot mens. Ook is 
het onderzoek dat zij verrichten voor treffelijk, aldus de evaluatie-
commissie. Resultaten die pas aan het eind van de periode werden 
verwacht, worden nu al voorzichtig in de kliniek toegepast. 
In Nijmegen is een modelsysteem ontwikkeld om medicijnen te 
testen op het veroorzaken van vermoeidheid als bijwerking, in 
Amsterdam zijn nieuwe combinatietherapieën voor ondermeer 
darmkanker naar de kliniek gebracht, en in Groningen is meer 
zicht gekomen op de moleculaire basis van veroudering. 
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Systeembiologie

•	Systeembiologie	is	een	benadering	van	bio

logische	processen	waarbij	experimenten	en	

computer	matige	modellering	hand	in	hand	gaan.	

Bij	systeembiologische	onderzoek	wordt	infor

matie	vanuit	verschillende	disciplines	biologie,	

wiskunde,	geneeskunde	en	technische	weten

schappen	samengevoegd	om	het	leven	als	een	

systeem	te	begrijpen.	De	impact	op	de	medische	

en	farmaceutische	sector	wordt	vooral	verwacht	

bij	de	ontwikkeling	van	nieuwe	medicijnen,	

‘personalized	medicine’	en	alternatieven	voor	

dierproeven.				

•	Europa	erkent	het	belang	van	Systems	Medicine	

en	systeembiologie.	Verschillende	landen	heb

ben	investeringen	gedaan	in	het	opzetten	van	

interdisciplinaire	onderzoekscentra.	De	Europese	

Commissie	(EC)	ziet	systeembiologie	als	een	

veelbelovende	methodiek	voor	de	toekomst	en	

zette	binnen	het	7e	Kaderprogramma	(KP7)	

zo’n	360	miljoen	euro	in	op	calls	en	initiatieven	

voor	fundamenteel	onderzoek.	De	EC	maakt	van	

Systems	Medicine	een	prominent	thema	binnen	

Horizon2020.	De	fundamentele	wetenschap	is	

onderweg.	Nu	is	het	voor	Nederland,	samen	met	

Europa,	tijd	voor	de	volgende	stappen	van	onder

zoek	naar	toepassing.

	

Voor meer informatie: 

www.zonmw.nl/systeembiologie

www.nwo.nl/systeembiologie	
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Nijmegen: CSBB
Het heeft even geduurd, maar dankzij de vele bijeenkomsten en samenwerkings-
projecten spreken de 25 onderzoekers uit verschillende disciplines van het 
Nijmeegse Centre for Systems Biology and Bioenergetics (CSBB) bij het 
Radboudumc nu een gezamenlijke taal die de voortgang van het werk ten goede 
komt, stelt Frans Russel, hoogleraar Farmacologie en Toxicologie. ‘Ook zitten de 
bio-informatici die modellen in hun computer maken, tussen de mensen die in het 
laboratorium werken. Als je de hele dag met elkaar optrekt, ga je als vanzelf 
dezelfde taal spreken. In de diverse werkprojecten wordt dat wat in de kliniek met 
patiënten gebeurt, vergeleken met wat we waarnemen in experimenten – met de 
labjournaals ernaast.’

Mitochondriën 
Centraal in het Nijmeegse onderzoekscentrum staan de mitochondriën, de  
energiefabriekjes in cellen. Stoornissen daarin – bijvoorbeeld door erfelijke  
aandoeningen – kunnen ernstige problemen in de energiehuishouding veroor-
zaken. Door het onderzoek van de afgelopen jaren is de fundamentele kennis  
over zulke mitochondriële ziekten sterk toegenomen. Zowel op het niveau van 
moleculen, cellen en organismen, als op dat van proefdieren en patiënten. Precies 
zoals het project bij aanvang beoogde, zegt centrumleider en kinderarts 
Mitochondriële Geneeskunde Jan Smeitink. ‘We hebben belangrijke plaatsen in het 
mitochondrion geanalyseerd. We weten nu precies wat daar gebeurt en kunnen 
dat ook direct meten. Zo kunnen we cruciale processen die de situatie in de cellen 
beïnvloeden, volgen en ook zien wat het effect is van bijvoorbeeld bepaalde 
geneesmiddelen.’ Met deze aanpak kunnen de onderzoekers in levende cellen 
veranderingen meten. De onderzoekers hebben veel energie gestopt in het leren 
kweken van spiercellen uit weefsel van muizen en mensen, omdat deze het beste 
model vormen voor de (verstoorde) energiehuishouding bij patiënten. Het op de 
juiste manier kweken van spiercellen is lastig, maar de onderzoekers hebben dat 
nu onder de knie. Russel: ‘We kunnen verse spiercellen gedurende één tot twee 
weken in kweek houden en daaraan metingen verrichten. En we kunnen diverse 
processen tegelijkertijd meten. Zo kunnen we nauwkeurig kijken naar wat er 
gebeurt in de mitochondriën van normale muizen en van aangedane muizen.  
En steeds betere modellen maken van de energiehuishouding in mitochondriën.’ 

Bijwerkingen
De meest voorkomende aandoening van mitochondriën is een afwijking in eiwit 
‘complex-I’, een eiwit betrokken bij de energieproductie, die zich vooral uit in 
cellen die veel energie vragen, zoals hersencellen en cellen van de skeletspier en 
het hart. Het gaat daarbij dikwijls om erfelijke aandoeningen. Gentherapie zou een 
oplossing kunnen zijn, maar die therapie staat nog steeds in de kinderschoenen. 
Daarom zoekt men naar andere methoden, zoals het bestrijden van vrije radicalen. 
Dit zijn agressieve moleculen die relatief veel in mitochondriën ontstaan bij de 
energieproductie en vooral als het eerder genoemde complex-I niet goed werkt.  
Ze beschadigen de mitochondriën. Het onschadelijk maken van vrije radicalen, 
bijvoorbeeld met vitamine E-achtige stoffen, zou patiënten soelaas kunnen bieden. 
Smeitink: ‘Een van de stoffen die we hebben geselecteerd om die vrije radicalen 
neutraliseren, bevindt zich nu in het laatste deel van de preklinische fase en is op 
weg naar de kliniek. Mijn doel is een klinisch relevant effect te bereiken. Daarom 
kijken we bijvoorbeeld of een stof zorgt dat een cel echt beter gaat werken of  
dat de spierkracht van een muis toeneemt.’ Mitochondriën zijn kwetsbaar. 
Medicijnen kunnen de werking van mitochondriën aantasten. Veel medicijnen,  
van cholesterolverlagers en antibiotica tot anti-kankermedicijnen, hebben daarom 

In Nijmegen

•	zijn	mitochondriën	nauwkeurig	gekarakteriseerd	

waardoor	de	cruciale	pathways	in	levende	spier

cellen	gevolgd	en	beïnvloed	kunnen	worden

•	is	een	stof	die	vrije	radicalen	onschadelijk		

maakt	in	de	mitochondriën	op	weg	naar	klinische	

toepassing;	en

•	wordt	met	succes	aan	de	bestrijding	van		

bijwerkingen	(spierpijn)	van	cholesterolverlagers	

gewerkt.

Humane huid fibroblast gekleurd met fluorescent label.  
Hiermee is zowel de mitochondriale morfologie als de  
membraanpotentiaal zichtbaar. Membraanpotentiaal varieert  
in de range tussen laag (blauw) en hoog (rood) negatief.
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bijwerkingen als vermoeidheid en spierpijn. ‘Wij kennen nu van bepaalde  
medicijnen het exacte aangrijpingspunt in mitochondriën dat ertoe leidt dat de 
energieproductie vermindert’, stelt Russel. ‘Die aantasting van de energiehuis-
houding is meestal een ongewenste bijwerking van zo’n medicijn. Zes van de  
tien meest voorkomende geneesmiddelen die in Nederland worden gebruikt 
hebben een bewezen bijwerking op de mitochondriën.’ 
De onderzoekers hebben met behulp van de computermodellen de molecuul-
structuur van bepaalde cholesterolverlagers zo aangepast dat er verbeterde 
cholesterolverlagers gemaakt kunnen worden die geen effect meer hebben op  
de eiwitten die zijn betrokken bij de energieproductie. Daardoor verdwijnt de 
bijwerking, maar blijft het beoogde effect van het medicijn behouden. Behalve  
het veranderen van de structuur van zo’n cholesterolverlager zodat dit  
ongewenste effect niet meer optreedt, zou je ook een extra stofje kunnen 
toevoegen dat de effecten van de cholesterolverlager in de mitochondriën  
blokkeert, zodat vermoeidheid en spierpijn als bijwerking verminderen. Russel: 
‘Ook daar werken wij aan. Doordat we spiercellen kunnen kweken en een panel 
van diverse meet methoden hebben, kunnen we de effecten van farmaceutische 
stoffen op kwantitatieve wijze testen en ook medicijnen testen op eventuele 
bijwerkingen als vermoeidheid, en die wellicht helpen te voorkomen.’ 

Bedrijfsleven
Het CSBB heeft daartoe een publiek-private samenwerking met het Nijmeegse 
bedrijf Khondrion dat zich richt op geneesmiddelen voor mensen met mitochon-
driële aandoeningen en waarvan Smeitink de oprichter en directeur is. ‘Ik heb ooit 
de stap naar een bedrijf gemaakt omdat als ik het niet deed, niemand het zou 
doen. Je hebt zowel het fundamentele als het translationele, door NWO en ZonMw 
gefinancierde, onderzoek nodig. Maar voor de implementatie van een middel heb 
je het bedrijfsleven nodig. Het unieke aan ons centrum is dat we de verschillende 
niveaus (van molecuul tot mens) en de diverse fasen van het onderzoek (van 
fundamenteel tot toegepast) samenbrengen.’ 

Plaats-tijd eigenschappen van mitochondriaal membraan-
potentiaal oplichtend in muizen myotubes.



Groningen: SBC-EMA 
‘De afgelopen drie jaar en de ZonMw-NWO-subsidie hebben er toe geleid dat 
Groningen op de kaart staat wat betreft de systeembiologie. Dat was hier  
vroeger een witte vlek’, zegt Matthias Heinemann, hoogleraar Moleculaire 
Systeembiologie en een van de directeuren van het Groningse Systems Biology 
Center for Energy Metabolism and Aging (SBC-EMA). Er is in Groningen een 
systeembiologische community ontstaan en er zijn inhoudelijk grote stappen  
voorwaarts gemaakt, concluderen Heinemann en zijn medebestuurder Barbara 
Bakker, hoogleraar Medische Systeembiologie bij het UMC Groningen. ‘Wat wij 
doen past heel goed bij het European Institute for the Biology of Ageing (Eriba)  
hier in Groningen. Veroudering is een centraal thema in het onderzoek en onder-
wijs van de universiteit, het is daarom niet toevallig dat ons systeembiologische 
centrum zich vooral op veroudering richt.’
Bakker: ‘Bovendien is veroudering zo’n complex verschijnsel dat het zich  
uitstekend leent voor een systeembiologische aanpak. Sterker, veroudering zal  
niet begrepen worden zonder zo’n veelomvattende aanpak.’ 

Dieet en bewegen
Inmiddels telt het centrum zo’n 50 systeembiologen, waardoor een kritische massa 
is ontstaan die meer dan een deuk in een pakje boter kan slaan. In Groningen 
wordt de stofwisseling in relatie tot veroudering bestudeerd in gist, muizen, 
patiënten en met computermodellen. Stofwisselingssystemen waarin van alles 
mis kan gaan. ‘Bij muizen bestuderen we de invloed van dieet en beweging’, zegt 
Bakker, die vanuit het UMCG het onderzoek bij muizen leidt. ‘Als je ouder wordt, 
verandert ook je stofwisseling. En omgekeerd, als je ingrijpt in de stofwisseling, 
verandert ook het verouderingsproces. In ons centrum proberen we de fundamen-
tele principes in die relatie tussen energiestofwisseling en veroudering te 
begrijpen. We zien dat niet alleen de levensduur van onze muizen verandert als  
je ingrijpt in de stofwisseling, maar we kunnen ook meten en simuleren hoe mole-
culaire netwerken veranderen tijdens het proces van veroudering.’ 

Oude gistcellen 
Heinemann benadrukt dat het belangrijk is te weten wat er bij veroudering 
gebeurt, voordat je aan interventies kunt denken. ‘Wij leggen het moleculaire 
fenotype vast tijdens de veroudering, waardoor we leren wat, wanneer en waarom 
gebeurt.’ Dat moleculaire fenotype is in feite de hele apotheek aan stoffen die in 
een cel wordt rondgepompt en die verandert tijdens het leven. Heinemann en zijn 
collega’s gebruiken gistcellen. Die leven kort, hun genetische opmaak is tot in 
detail bekend en ze zijn gemakkelijk te kweken. De onderzoekers hebben een 
manier gevonden om individuele gistcellen te volgen in hun verouderingsproces. 
‘Maar we weten nog niet precies wat veroudering in gistcellen veroorzaakt. Wel 
zien we in het netwerk van relaties tussen moleculen in de gistcel zaken veran-
deren die cruciaal zijn, zoals de stofwisseling of de aanmaak van eiwitten.’ Er is 
nog geen consensus over wat veroudering precies is, stelt Heinemann: ‘We hebben 
in enkele experimenten heel veel gegevens verzameld en die zijn we nog aan het 
analyseren. 
Wat is nu precies veroudering van een gistcel?’ Bakker: ‘Het is opvallend dat mole-
culaire systemen tijdens veroudering zo goed en reproduceerbaar blijven functio-
neren. Volgens velen zou veroudering een optelsom zijn van toevallige schade en 
zouden de mitochondriën een belangrijke rol spelen in het ontstaan van deze 
schade. Toch komen uit onze experimenten gegevens die niet wijzen op toeval. We 
zien wel veranderingen in het functioneren van de energiestofwisseling, maar die 
is reproduceerbaar en komt in bijna elk experiment naar voren. Ook zien we dat 
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Jonge gistcel en oude gistcel

In Groningen

•	is	het	gelukt	om	grote	hoeveelheden	verouderende	

gistcellen	te	produceren	waarmee	het	nu	voor	

het	eerst	mogelijk	is	het	verouderingsproces	met	

‘omics’	technieken	te	onderzoeken;

•	blijkt	dat	de	energiehuishouding	in	cellen	al	op	

zeer	jonge	leeftijd	verandert,	waaruit	blijkt	dat	

veroudering	een	continu	proces	is	in	plaats	van	een	

acute	verstoring;	en

•	zien	ze	dat	veroudering	geen	optelsom	is	van	toe

vallige	schade	maar	dat	het	meer	het	gevolg	van	

een	imperfecte	homeostase	lijkt	te	zijn



bepaalde onderdelen van energiestofwisseling niet per se achteruitgaan, soms 
zelfs vooruit. Dat is anders dan we hadden verwacht.’ 

Geen toevallig proces
Het is bekend dat een beperking van energie-inname veroudering tegengaat bij 
diverse proefdieren. Maar deze zogeheten ‘calorische restrictie’ lijkt niet louter 
gunstig op moleculair niveau. Ook leven muizen langer naarmate ze actiever hun 
loopwiel gebruiken, maar hun mitochondriële functies veranderen niet altijd over-
eenkomstig. Bakker: ‘We hebben computermodellen ontwikkeld van de stofwisse-
ling in de mitochondriën en die maken we nu specifiek voor de condities en leef-
tijden van onze muizen. Zo kunnen we het functioneren van de mitochondriën 
koppelen aan onderliggende moleculaire veranderingen. De monsters die we in de 
vriezer hebben zijn een goudmijn voor verder onderzoek.’ De interpretatie van de 
experimenten met gistcellen is verder dan die met muizen. Heinemann: ‘Als je het 
hebt over veroudering en de rol van energie, dan kom je uit bij de mitochondriën 
en daarvan hebben we redelijk gedetailleerde modellen. De integratie van de 
gegevens uit onze experimenten gebruiken we om de modellen die we hebben  
te verbeteren en zo tot meer begrip te komen, net als Bakker doet voor haar 
muizen.’ Heinemann wil wel vast een voorschotje op de definitieve resultaten van 
zijn experimenten nemen. ‘Men spreekt vaak van homeostase in cellen: dat er een 
stabiele situatie is en dat deze op een gegeven moment uit balans raakt door 
veroudering. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Het proces van verandering begint  
al op heel jonge leeftijd; al vanaf het eerste begin is er een ontregeling van die 
stabiliteit.’ De onderzoekers denken dat veroudering een soort programma is dat 
in de loop van het leven wordt afgespeeld en uiteindelijk tot de dood leidt. En dat 
veroudering wellicht de prijs is van het handhaven en herstellen van een stabiel 
cellulair evenwicht.

Cruciale moleculaire veranderingen
‘Het is de kunst om de veelheid van gegevens van al die genetische activiteit en 
moleculen in cellen met een onbevooroordeelde blik te bekijken en daarbij naar 
verbanden te zoeken’, zegt Bakker. ‘Het is lastig te bepalen wat goed en wat  
slecht is in een cel. Bijvoorbeeld als het gaat om families van zuurstofradicalen  
– de reactive oxygen species, ROS. Die zijn niet altijd slecht voor een cel. Je moet 
dus kijken naar verschillende condities waaronder cellen zijn gekweekt en uit  
die verschillen in hun veroudering achterhalen wat de cruciale moleculaire veran-
deringen zijn die daarbij horen. Daarmee zijn we nu bezig.’

5



Amsterdam: CSBC
Ook in Amsterdam gaat het voortvarend met het Cancer Systems Biology Center 
(CSBC) bij het Antoni van Leeuwenhoek (NKI/AVL). Lodewyk Wessels en Roderick 
Beijersbergen constateren dat de ontwikkelingen rond specifieke tumor-subtypen 
nu, halverwege de termijn, al zover zijn dat ze in de kliniek worden toegepast, 
terwijl dat pas aan het einde van de subsidieperiode werd verwacht. De inspan-
ningen van de ongeveer tien systeembiologen van het NKI/AVL richten zich op de 
vraag hoe kankercellen weten te ontsnappen aan de effecten van antikanker-
middelen en uiteindelijk resistent worden. Onderzoek aan cellijnen van borst-
kanker, het gebruik van computermodellen over signaleringsroutes, de analyse  
van tumoren bij muizen en patiënten en de bestudering van de reactie van kanker-
cellen op geneesmiddelen sluiten binnen het NKI/AVL naadloos op elkaar aan.  
‘We brengen bijvoorbeeld de groeisnelheid van borstkankercellen in kaart en 
onderzoeken hoe deze wordt beïnvloed door geneesmiddelen of combinaties van 
geneesmiddelen’, zegt Wessels, hoogleraar Bio-informatica en coördinator van het 
SCBC. 

Signaleringsroutes
Centraal in het onderzoek staat een computermodel van een netwerk van signale-
ringsroutes die cellen aanzetten tot celgroei en celdeling, en die apoptose (gecon-
troleerde zelfdoding) voorkomen. Kortom, signalen die cellen de eigenschappen 
van kankercellen geven. Signalen van buiten de cel worden doorgegeven door 
eiwitten die hiermee de signaleringsroutes vormen. Als er iets mis gaat met die 
eiwitten kan dat ertoe leiden dat een signaal extra hard doorkomt of dat een 
remmend signaal in de cel niet wordt opgepikt. Inmiddels is duidelijk dat verschil-
lende signaleringsroutes onderling met elkaar communiceren en tot eenzelfde 
effect kunnen leiden. Bijvoorbeeld: wordt een bepaald signaal voor celgroei in één 
route geblokkeerd, dan kan er links- of rechtsom een nieuwe route worden 
gevonden die de cel alsnog tot groei aanzet.

Dezelfde effecten
Binnen het Amsterdamse centrum voor systeembiologie worden de bestaande 
modellen van die samenhangende signaleringsroutes verfijnd. Hiertoe wordt in 
kaart gebracht de mate waarin alle genen in het genoom tot activiteit komen 
(expressie), de expressie van diverse betrokken eiwitten en de mate van hun  
fosforylering (de mate van activering van een bepaald eiwit). Dit wordt bekeken in 
muizencellen alsook in menselijke tumoren die na een behandeling resistent zijn 
geworden. ‘Die fosforylering kunnen we nu voor 158 eiwitten tegelijkertijd 
bepalen’, zegt moleculair bioloog Beijersbergen. ‘We kennen de routes waarlangs 
signalen de celkern bereiken en een cel aanzetten tot groei. Ons idee is dat elke 
kankercel bepaalde specifieke mutaties heeft die verantwoordelijk zijn voor de 
verandering van de betreffende eiwitten en waardoor een cel ontspoort.  
We komen tot de conclusie dat kankercellen aanzienlijk heterogener zijn dan  
we altijd hebben gedacht, omdat uit onze modellen blijkt dat veranderingen op 
verschillende plekken in de signaleringsroutes eenzelfde effect op de celreactie 
hebben – zoals deling of apoptose.’ De onderzoekers proberen nu de eiwitten in  
de signaleringsroutes te beïnvloeden met zogeheten small molecules die geschikt 
zijn als geneesmiddel en dikwijls ook al worden toegepast in de kliniek. 
Beijersbergen: ‘We bestuderen in hoeverre die small molecules bepaalde eiwitten 
in de signa leringsketens beïnvloeden, welk effect dat heeft op de celgroei en  
de snelle deling van de tumorcellen en het vooral ook op het aanzetten tot  
gecontroleerde celdood.’ 
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Analyse van signaleringsroutes in organoids van darmkanker
De activeit van signaleringroutes in organoids van darm-
kankercellen. Rood is voor en blauw is na behandeling met 
specifieke remmers van deze routes.

In Amsterdam

•	worden	computermodellen	gemaakt	van		

signaalroutes	die	een	rol	spelen	bij	het	gedrag		

van	kwaadaardige	kankercellen;

•	is	het	gelukt	om	stukjes	tumorweefsel		

(organoïden)	van	patiënten	te	kweken	en		

daar	metingen	in	te	verrichten;	en

•	kiezen	ze	in	klinische	studies	voor	een	combinatie	

van	tumorremmers	die	op	verschillende	signaal

routes	tegelijkertijd	kunnen	aangrijpen;	op	basis	

van	de	ontwikkelde	modellen	en	metingen	in	de	

organoïden	kan	in	de	toekomst	worden	bepaald	

welke	patiënten	hier	baat	bij	kunnen	hebben.



Mini-organen
Het doel van de onderzoekers is het bouwen van een model op basis van een groot 
aantal kankercellijnen en dat model te verfijnen op basis van tumoren met een 
verschillend subtype uit patiënten. Het belangrijkste vraag daarbij is hoeveel van 
die subtypes bestudeerd moeten worden om tot een aanvaardbaar model te 
komen. Wessels: ‘Het lijkt erop dat elke kankerpatiënt uniek is en op maat behan-
deld zou moeten worden. Daarom is het belangrijk dat we over tumorweefsel van 
patiënten kunnen beschikken en daaraan kunnen meten. We zijn nu in staat om 
stukjes tumor (bijvoorbeeld van darmtumoren) van patiënten in het laboratorium 
te kweken. In deze zogeheten organoïden kunnen we de genetische veranderingen 
bepalen maar ook de fosforyleringsniveaus van de eerder genoemde 158 eiwitten 
uit verschillende signaleringsroutes. Ook kijken we naar de effecten van diverse 
bestaande remmers op de celgroei en overleving. We kunnen dit op een dynami-
sche manier meten, dus in de tijd volgen, en deze informatie gebruiken in ons 
model. Zo verfijnen we het model en kunnen zo mogelijk de respons op therapie 
en mechanismen van resistentie voorspellen.’ 
Wessels en Beijersbergen noemen de organoïden een grote stap vooruit. Zo’n 
mini-orgaan is specifiek voor een patiënt en lijkt dus veel beter op de tumorcellen 
in het lichaam dan het geval is bij in kweek gebrachte tumorcellijnen die soms al 
tientallen jaren bestaan. Het groeien van een organoïde duurt slechts een paar 
weken zodat relatief snel experimenten kunnen worden gedaan. Beijersbergen: 
‘Wat we nu voor darmkankercellen kunnen, willen we ook gaan opzetten voor 
borstkankertumoren. Van de zogeheten invasieve lobulaire borstkankercellen (ILC) 
die we bestuderen – een bepaald type borstkanker –, hebben we nu zo’n 20 
cellijnen, maar voor het kweken van organoïden zijn relatief veel cellen nodig en 
daarvoor hebben we nog te weinig weefsel uit patiënten. Voor borstkanker 
kunnen we wel statische metingen op patiëntenmateriaal verrichten, dus een 
momentopname maken, maar nog geen dynamische metingen door de tijd heen.’ 

Heterogene tumoren
Voor dikkedarm tumoren die een specifieke mutatie hebben in het BRAF-gen  
(dit laat bepaalde cellen ontsporen tot kankercellen), hebben de onderzoekers 
aangetoond dat het blokkeren van de route die door de BRAF-mutatie wordt 
aangezet (met een zogeheten BRAF-remmer) leidt tot het activeren van andere 
signaleringseiwitten, waardoor de cellen zich wederom als kankercellen gaan 
gedragen. Datzelfde wordt ook gezien in melanoomcellen. Beijersbergen: ‘Als we 
tumormateriaal van patiënten ook dynamisch kunnen meten, bijvoorbeeld door 
het gebruik van organoïden, kunnen we er sneller achterkomen of er bij een 
patiënt resistentie tegen een BRAF-remmer zal ontstaan.’ De analyse van tumor-
cellen met specifieke genetische veranderingen, die zijn behandeld met verschil-
lende remmers heeft inmiddels geleid tot klinische studies met drie combinaties 
van remmers die ingrijpen in verschillende signaleringsroutes in darm, long en 
alvleesklierkanker. Er lopen nu klinische studies voor borstkankercellen met  
specifieke genetische veranderingen. Wessels: ‘Omdat al veel remmers zijn goed-
gekeurd voor toepassing in de kliniek kunnen we combinaties van zulke middelen 
versneld toepassen bij patiënten met tumoren met specifieke eigenschappen. Dat 
gebeurt nu met drie remmers van de door ons bestudeerde signaleringsroutes.’ 
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ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie

Vooruitgang	vraagt	om	onderzoek	en	ontwikkeling.	

ZonMw	financiert	gezondheidsonderzoek	én	stimu

leert	het	gebruik	van	de	ontwikkelde	kennis	–	om	

daarmee	de	zorg	en	gezondheid	te	verbeteren.	

ZonMw	heeft	als	hoofdopdrachtgevers	het	Ministerie	

van	VWS	en	NWO	

NWO

Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	

Onderzoek	financiert	toponderzoekers,	geeft	sturing	

aan	de	Nederlandse	wetenschap	via	programma’s	en	

beheert	(inter)nationale	kennisinfrastructuur


