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Mijnheer de Rector Magnificus, beste collegae, lieve familie en vrienden.

Tijdens mijn eerste jaren op de middelbare school in mijn geboorteplaats 
Bergen op Zoom raakte ik voor het eerst geboeid door de wetenschap. 
Dit uitte zich door na schooltijd verschillende kleurrijke chemicaliën aan te 
schaffen bij de lokale apotheker. Deze werden vervolgens bewaard in een 
houten kistje dat zorgvuldig in elkaar gezet en afgelakt was door mijn vader. 
In een schrift noteerde ik het doel, de hypothese, de werkwijze en de  
conclusies van de uitgevoerde experimenten. 

Veel om het lijf had het niet en het doel was voornamelijk om een magne- 
sium lint te laten ontbranden of de geur van rotte eieren na te bootsen. 
Heel wat jaren later, volg ik eigenlijk een zelfde stramien, alleen nu gericht 
op het begrijpen van hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn wereld-
wijd doodsoorzaak nummer 1; meer dan 17 miljoen mensen sterven hier 
jaarlijks aan. Ondanks het feit dat de laatste decennia verbeterde behandel-
methoden voor hart- en vaatziekten zijn ontwikkeld, is genezen hiervan over 
het algemeen zeer lastig. 

Met de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen dat lijdt aan hart- en 
vaatziekten de komende jaren alleen maar sterk toenemen. In figuur 1 ziet 
u een voorbeeld van hart- en vaatziekten: door een verstopt bloedvat kan 
geen zuurstof en voedingsstoffen naar het hart vervoerd worden, waardoor 
cellen afsterven en het hart hierdoor niet meer goed functioneert. In 2040 
zullen er naar verwachting 1,4 miljoen Nederlanders lijden aan hart- en 
vaatziekten. Dit geeft aan dat het belangrijk is om hart- en vaatziekten beter 
te begrijpen en tot betere behandelingsmethoden te komen. Hoe we daar 
aan kunnen bijdragen met ons onderzoek zal ik het komende half uur  
duidelijk proberen te maken. 

Figuur 1. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd 
doodsoorzaak nummer 1. Een verstopt bloed-
vat kan leiden tot een hartinfarct.
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Tijdens mijn promotieonderzoek in Maastricht ben ik voor het eerst in 
aanraking gekomen met hart- en vaatziekten onderzoek. Mijn toenmalige 
promotor Jos Smits en co-promotor Mat Daemen brachten mij de eerste 
beginselen van wetenschappelijk onderzoek bij. Dit werd gevolgd door een 
periode in het lab van Eric Olson in Dallas, Texas, in de Verenigde Staten. Ik 
was met name geïnteresseerd óf en hoe bepaalde genen belangrijk waren 
voor de embryonale ontwikkeling van het hart en voor het ontstaan van 
hartziekten. Niet alleen de wetenschap was bijzonder, maar ook het feit dat 
we weer terug naar Nederland keerden met twee Texaanse zonen, maakt 
het een onvergetelijke periode. In 2002 werkte ik voor het eerst met stam-
cellen in het lab van Christine Mummery. Vanaf het begin was ik gefasci-
neerd door de enorme mogelijkheden voor zowel fundamenteel als klinisch 
relevant onderzoek en was er de mogelijkheid om mijn opgedane ervaring 
op het gebied van moleculaire regulatie tijdens hartontwikkeling en hart- en 
vaatziekten te combineren met stamcelonderzoek.

WAT IS ER NU ZO BIJZONDER AAN STAMCELLEN?
Twee belangrijke eigenschappen van stamcellen zijn dat ze oneindig kun-
nen blijven vermeerderen of vernieuwen én dat ze onder de juiste om-
standigheden gespecialiseerde cellen kunnen vormen, zoals bijvoorbeeld 
bloed-, hersen- of spiercellen. Dit laatste proces noemen we differentiatie 
(figuur 2). 

Figuur 2. Stamcellen hebben als eigenschap te vernieuwen en te differentiëren naar specifiek celtypen.
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Stamcellen komen in verschillende organen en weefsels voor en zijn ver-
antwoordelijk voor vernieuwing en herstel van weefsel. Deze zogenaamde 
weefselstamcellen zijn o.a. te vinden in het bloed, darm, huid en haar  
(figuur 3). Het tempo van vernieuwing verschilt van orgaan tot orgaan.  
Voor de darm kost het slechts enkele dagen om de binnenste darmwand te 
vernieuwen, terwijl andere organen daar 1) veel langer voor nodig hebben,  
2) niet de capaciteit hebben om te vernieuwen, of 3) het vermogen tot  
vernieuwen hebben verloren. Gelukkig bestaat er nog zo iets als een baret 
om het resultaat van falende haarstamcellen te verbergen.

Figuur 3. Weefselstamcellen zijn te vinden in verschillende organen, waar vernieuwing en herstel plaats vindt,  
zoals in bloed, darm, huid en haar.

Deze weefselstamcellen hebben in het algemeen niet het vermogen om 
celtypen te vormen van andere weefsels of organen. Zo zal een stamcel 
uit de darmen niet differentiëren naar een kloppende hartspiercel en vice 
versa,… en dat is maar goed ook. Nu zijn er echter ook stamcellen die wél 
de capaciteit hebben om naar elk celtype van het lichaam te differentiëren. 
Deze stamcellen treffen we alleen aan tijdens de vroege embryonale ont-
wikkeling; namelijk een paar dagen na de bevruchting. Van deze zogenaam-
de embryonale stamcellen worden alle cellen van het lichaam gemaakt  
(Figuur 4).

In 1998 zijn wetenschappers er voor het eerst in geslaagd om menselijke 
embryonale stamcellen te isoleren en in kweek te houden1,2. Deze embryo-
nale stamcellen kunnen oneindig in kweek gehouden worden en zelfs  
ingevroren en ontdooid worden zonder problemen. En nog belangrijker:  
deze stamcellen kunnen óók in een kweekschaaltje differentiëren naar elk 
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gewenst celtype van het lichaam, en dus ook naar cellen van het hart  
(figuur 4). Deze eigenschap om meerdere celtypen te vormen wordt  
“pluripotentie” genoemd. Deze stamcellen bieden ongekende mogelijkhe-
den voor het onderzoek naar verschillende ziekten. Echter, voor het gebruik 
van embryonale stamcellen worden embryo’s gebruikt en is het duidelijk 
dat ethische aspecten een belangrijke rol spelen. 

In 2006 zorgden Japanse onderzoekers onder leiding van Shin’ya Yamanaka 
voor een wetenschappelijke doorbraak die de hele stamcelwereld op zijn 
kop zette3. Voor het eerst waren onderzoekers namelijk in staat om volwas-
sen cellen van muizen, zoals huidcellen, om te zetten naar stamcellen met 
dezelfde eigenschap als embryonale pluripotente stamcellen. Deze stam-
cellen worden “geïnduceerde pluripotente stamcellen” genoemd, oftewel 
iPS cellen (Figuur 5). Een jaar later werd dezelfde procedure herhaald met 
menselijke cellen4. Het belang van deze ontwikkeling werd nog eens bena-
drukt door het feit dat de Japanse onderzoekers al in 2012 de Nobelprijs in 
ontvangst mochten nemen voor hun ontwikkelde technologie. Een onge-
kend korte tijd van het moment van ontdekking tot het ontvangen van de 
Nobelprijs. 

Figuur 4. Embryonale stamcellen vinden we kort na de bevruchting. Deze kunnen alle celtypen van het lichaam vormen.  
In 1998 zijn deze stamcellen voor het eerst geïsoleerd en konden in kweek gehouden worden.  

Ook in kweek kunnen deze embryonale stamcellen differentiëren naar alle celtypen 
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HOE WORDEN DEZE IPS CELLEN GEMAAKT? 
Cellen van het lichaam, zoals huidcellen, worden in kweek gebracht en 
daarna behandeld met een cocktail van slechts enkele specifieke eiwitten. 
Hierdoor wordt een proces gestart dat te vergelijken is met een biologische 
Control-Alt-Delete – voor de computermensen onder ons. Deze reset noe-
men we herprogrammeren, waar iPS cellen uit ontstaan. Daarna krijgt de 
cel opnieuw de kans om onder de juiste kweekomstandigheden te diffe-
rentiëren naar elk ander celtype van het lichaam, zonder dat de genetische 
informatie wordt veranderd; net zoals Control-Alt-Delete ook geen effect 
heeft op de informatie die op de harde schijf staat van de computer. Deze 
gedifferentieerde celtypen kunnen weer gebruikt worden voor het bestude-
ren van ziekten, transplantatie en het testen van medicijnen. Het is nu zelfs 
mogelijk om iPS cellen te maken uit bloed, haar of zelfs urine. Van urine 
naar kloppende hartspiercellen: het klinkt als science fiction, maar is de 
werkelijkheid. Binnen twee weken kunnen we in een kweekschaaltje  
samentrekkende hartspiercellen maken van iPS cellen.

Figuur 5. IPS cellen kunnen gemaakt worden van lichaamseigen cellen van  de patiënt (bijvoorbeeld huidcellen  
of cellen afkomstig uit de urine). Door herprogrammeren (door middel van een cocktail met slechts enkele essentiële  

componenten) van deze cellen worden iPS cellen gegenereerd. Deze iPS cellen hebben dezelfde eigenschap als  
embryonale stamcellen en kunnen dus ook naar alle celtypen differentiëren. 
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WAT BETEKENT DEZE ONTDEKKING VOOR HET STAMCEL ONDERZOEK? 
Ten eerste maakt deze iPS cel technologie het isoleren van nieuwe embryo-
nale stamcellen overbodig, waardoor de meeste ethische aspecten verval-
len. Ten tweede kunnen we nu patiënt-specifieke stamcellen genereren. 
Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de ziekte van een patiënt te bestu-
deren in een kweekschaaltje. Ik wil dit graag illustreren met het volgende 
voorbeeld.

Stelt u zich voor dat een mutatie in een gen, een verandering in het DNA, 
verantwoordelijk is voor de hartziekte van een patiënt. Lichaamscellen 
kunnen afgenomen worden van de patiënt en ook van een gezond persoon 
ter vergelijking. Deze cellen worden verder gekweekt en kunnen geherpro-
grammeerd worden tot iPS cellen. Deze cellen worden vervolgens gedif-
ferentieerd naar hartspiercellen. Zoals ik al eerder noemde, de genetische 
informatie verandert niet tijdens deze procedure, waardoor deze van de 
patiënt en de hartspiercellen in kweek, identiek zijn. Hierdoor kunnen  
afwijkingen in de functie van hartspiercellen in kweek gemeten worden.  
Zo kunnen we zien of de hartspiercel ziek of gezond is en kan beoordeeld 
worden of de waargenomen veranderingen door het defecte gen veroor-
zaakt zijn (figuur 6). 

Figuur 6. IPS cellen kunnen van patiënten en gezonde personen gegenereerd worden om vervolgens de functie  
van specifieke celtypen (zoals hartspiercellen) te analyseren. Op deze manier kan de ziekte in een  

kweekschaaltje bestudeerd worden.
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HOE KUNNEN WE FUNCTIE VAN HARTSPIERCELLEN METEN? 
Twee belangrijke taken van het hart zijn het genereren en geleiden van elek-
trische signalen en het samentrekken van de hartspier om bloed te kunnen 
pompen naar de overige organen van het lichaam. Deze functies kunnen 
we ook meten in gekweekte cellen. In figuur 7 ziet u links een elektrisch 
signaal van een enkele hartspiercel en ter vergelijking aan de rechterkant 
dat van het hele hart. Een verstoring van dit signaal, door een genetische 
afwijking of door medicijnen, kan leiden tot bijvoorbeeld een verlenging van 
dat signaal, met als gevolg de kans op hartritmestoornissen en een levens-
bedreigende situatie. 

Anderzijds, kan een verandering leiden tot een verminderde samentrekking 
van de hartspier. Hier ziet u een methode ontwikkeld door Marcelo Ribeiro 
uit mijn onderzoeksgroep, waarbij hartspiercellen op een flexibele gel met 
daarin fluorescerende bolletjes zijn gekweekt. Door het samentrekken van 
de hartspiercel, trekt ook de gel samen, met als gevolg dat de fluoresceren-
de bolletjes verplaatsen. De mate van verplaatsing kan door video-opname 
en software analyse vertaald worden naar samentrekkingskracht van de 
hartspiercel5. Op deze manier kunnen we dus ook de samentrekkingskracht 
van harspiercellen van patiënten en gezonde controles vergelijken6. Niet 
alleen hebben we de mogelijkheid om de ziekte beter te begrijpen, maar we 
kunnen ook testen of medicijnen leiden tot een betere hartspiercelfunctie. 

Figuur 7. Hartspiercellen produceren elektrische signalen. Wanneer een verstoring plaatsvindt (zoals een verlenging  
van het signaal) kan dit leiden tot hartritmestoornissen in hartspiercellen (links) en het hele hart (rechts)
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Naast het bestuderen van hartziekten, kunnen we iPS cellen ook gebruiken 
om schadelijke neveneffecten van medicijnen op het hart te testen. Dit is 
noodzakelijk omdat deze zogenaamde cardiotoxiciteit tot een levensbe-
dreigende situatie kan leiden en een belangrijke reden is dat medicijnen 
vroegtijdig in het ontwikkelingsproces afvallen. Om een idee te krijgen: 
het ontwikkelen van een medicijn duurt meer dan 10 jaar, kost ongeveer 
2 miljard Euro en is zeer inefficiënt; van elke 10,000 mogelijke medicijnen 
aan het begin van het traject komt er maar 1 bij de patiënt terecht. Tijdens 
dat traject van medicijnontwikkeling worden vele testsystemen gebruikt, 
variërend van dierlijke cellen in kweekschaaltjes tot verschillende proefdie-
ren. Echter, deze testsystemen voorspellen de mogelijke cardiotoxiciteit 
van medicijnen niet accuraat genoeg en is er de behoefte om een testsys-
teem te ontwikkelen dat dichter bij het menselijke hart staat. Wij en andere 
onderzoeksgroepen hebben laten zien dat de menselijke hartspiercellen 
afkomstig van iPS cellen, cardiotoxiciteit goed kunnen voorspellen7. Dit zal 
de komende jaren nog verder uitgezocht worden, waar o.a. Lu Cao, een 
postdoc uit mijn groep aan werkt. Een ander belangrijk aspect is dat men-
sen verschillend reageren op medicijnen, wat niet bestudeerd kan worden 
in diermodellen. Door gebruik te maken van iPS cel technologie kunnen we 
patiënt-eigen hartspiercellen maken en deze gebruiken voor het testen van 
medicijnen. Zo kan bepaald worden welke medicijnen bij de patiënt werken 
en welke mogelijk schadelijk zijn. Dit noemen we “precision medicine” of 
behandeling op maat. De komende jaren zal moeten blijken hoe voorspel-
baar dit iPS cel testsysteem zal zijn en of het dus inderdaad de complexiteit 
van de patiënt kan ondervangen en daarmee ook het gebruik van proefdie-
ren kan verminderen.

Het ontwikkelen van deze humane testsystemen is belangrijk, aangezien 
we niet altijd de mogelijkheid hebben, of dat het niet wenselijk is om de 
ziekte of de schadelijke effecten van medicijnen bij de patiënt zelf te onder-
zoeken. Er zullen echter nog belangrijke stappen gemaakt moeten worden 
om het hart zo goed mogelijk na te bootsen.

Het hart is namelijk een complex orgaan, waarbij elektrische impulsen door 
pacemaker cellen in het hart gegenereerd worden. Deze signalen worden 
doorgegeven naar hartcellen van de verschillende compartimenten van het 
hart, de boezems en de kamers, om een gecoördineerde samentrekking 
van het hart tot stand te brengen. Zo kan het bloed rondgepompt worden 
naar de overige organen van het lichaam. Als we kijken naar de elektrische 
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signalen, die karakteristiek zijn voor de hartspiercellen uit boezem, kamer of 
pacemaker, dan is het duidelijk dat deze heel erg verschillend zijn. Zo zijn er 
nog meer verschillen tussen deze celtypen (figuur 8). 

Door gebruik te maken van de kennis van de ontwikkelingsbiologie, zijn 
we nu steeds beter in staat om verschillende hartcellen, zoals pacemaker-, 
boezem- en kamerhartspiercellen van humane iPS cellen te maken, wat 
o.a. Sabine den Hartogh, Harsha Deepti Devalla, Verena Schwach en Juan 
Antonio Guadix uit mijn onderzoeksgroep hebben laten zien en waar nog 
steeds aan gewerkt wordt (figuur 9)8-10.

Figuur 8. Het hart is een complex orgaan. Pacemaker cellen genereren elektrische signalen, worden door gegeven  
naar de compartimenten van het hart (boezems en kamers) om een gecoördineerde samentrekking te bewerkstelligen. 

De hartspiercellen van pacemaker, kamer en boezem zijn erg verschillend.  
Als voorbeeld is het elektrisch signaal van de verschillende hartspiercellen gegeven.

Figuur 9. Gebruik makend van iPS cellen kunnen we steeds beter de verschillende hartspiercellen genereren.
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WAAROM IS HET BELANGRIJK OM VERSCHILLENDE HARTSPIERCELLEN TE MAKEN? 
Om bijvoorbeeld boezemfibrilleren te bestuderen, willen we natuurlijk ge-
bruik maken van boezemhartspiercellen. Met pacemaker cellen kunnen we 
denken aan het maken van biologische pacemakers als mogelijk alternatief 
voor elektronische pacemakers, en voor het vervangen van hartspiercel-
len na een hartinfarct zijn over het algemeen kamerhartspiercellen nodig. 
Daarnaast zijn er in het hart ook nog andere cellen, zoals endotheelcellen 
en gladde spiercellen die de bloedvaten maken. Ook deze cellen kunnen 
we maken van de iPS cellen. En ook al zijn er enorme vorderingen gemaakt 
als het gaat om het maken van de verschillende celtypen, we zijn nog niet 
klaar. Cellen die in een schaaltje gekweekt worden missen vaak de juiste 
complexe 3D structuren en interacties met andere cellen, zoals deze in het 
lichaam plaats vinden. Ook andere factoren zoals een continue bloedstroom, 
stretch en stress, elektrische impulsen en weefselspecifieke omgevingsfac-
toren op microniveau, zijn anders in een kweekschaaltje.  

Het is nu tijd om deze volgende stappen te maken; om nog beter het ver-
gelijk met de menselijke situatie te maken met het doel om ziekten beter te 
begrijpen en uiteindelijk veiligere en betere medicijnen te ontwikkelen. Deze 
stappen gaan we hier in Twente maken. Dit gaan we niet alleen doen, maar 
de samenwerking met Leiden gaat hier ook een belangrijke rol in spelen. De 
keuze om een gedeeltelijke aanstelling aan het LUMC in Leiden te houden 
is bedoeld om een lange-termijn samenwerking tussen Leiden en Twente 
te bewerkstelligen. In zekere zin: “West meets East”. Qua reistijd is het dan 
gunstig om in het midden van het land te wonen. Alleen moet je in de och-
tend onthouden of je naar links of naar rechts gaat – en geloof me, dat is in 
de vroege ochtend niet altijd eenvoudig.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 
Om de situatie van de patiënt te kunnen beoordelen willen we de orgaan-
functie zo goed mogelijk nabootsen. Hiervoor worden de structuur en de 
compositie van het orgaan op minuscuul niveau nagemaakt. Zoals al aan-
gegeven, kunnen we van de iPS cellen verschillende celtypen gemaakt, die 
nodig zijn voor de optimale functie van een orgaan. Deze biologische kennis 
gaat gepaard met de integratie van zeer geavanceerde technologieën waar 
Twente sterk in is, zoals o.a. nanotechnologie, micro-engineering en microf-
luidica, - het controleren van vloeistoffen en stromen op microniveau.

12



Deze combinatie van celbiologie met engineeringtechnologie wordt ook 
wel “orgaan-op-een-chip” technologie genoemd. De chip heel klein. Cel-
len worden in de juiste aantallen en combinaties in een 2D of 3D formaat 
gegroeid op de chip. De cellen zijn toegankelijk via kleine microkanaaltjes 
met verschillende in- en uitgangen, zodat bloedstroom gesimuleerd kan 
worden, stoffen of medicijnen toegevoegd en verschillende metingen ge-
daan kunnen worden (figuur 10). Deze “organen-op-chips” worden op maat 
gemaakt en de variaties die aangebracht worden zijn heel erg afhankelijk 
van het orgaan dat je probeert na te bootsen. Zo is het mogelijk om flexibe-
le, stretchbare materialen te gebruiken om bijvoorbeeld hartspiercellen uit 
te rekken, zoals dat ook in het hart gebeurt. Maar ook kunnen bijvoorbeeld 
bio-nanosensoren gebruikt worden om zeer kleine veranderingen in con-
centraties van moleculen te meten11. Naast “hart-op-een-chip” kunnen ook 
andere organen van het lichaam nagebootst worden, waar we ook in de 
toekomst aandacht zullen besteden. 

Recente ontwikkelen in het 3D printen hebben ook hun weg gevonden in 
de medische biologie. Met behulp van 3D printers is het mogelijk om cellen 
en ondersteunende biomaterialen te combineren om orgaan-specifieke 
structuren te printen. Doordat we nu steeds beter in staat zijn om de juiste 
celtypen te maken van humane iPS cellen, hebben we nu ook de mogelijk-
heid om hart en bloedvaten te printen. Met andere woorden: waar het hart 
écht vol van is. 

Figuur 10.  Door stamceltechnologie en micro-engineering technologie te combineren, is het mogelijk om kleine weef-
sel- en orgaanstructuren na te bootsen op zeer kleine schaal, terwijl via microkanaaltjes bloed kan stromen en metingen 

verricht kunnen worden. Dit noemen we “orgaan-op-een-chip” technologie. 
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U moet dan niet denken aan het 3D bioprinten van een orgaan op werkelij-
ke grootte, zoals het 3D plastic hart in figuur 11, maar eerder mini structu-
ren of compartimenten, die qua organisatie en functie overeenkomen met 
die van het orgaan dat nagebootst wordt. Deze 3D biostructuren kunnen 
eventueel weer gekoppeld worden aan “orgaan-op-chip” technologie, maar 
een andere toepassing ligt ook in de regeneratieve geneeskunde. Weefse-
leigen structuren zouden bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden voor 
het repareren van weefselschade, zoals bij een hartinfarct, waarbij een op 
maat gemaakt stukje hartweefsel als een pleister geplakt kan worden op 
het beschadigde gedeelte van het hart. Zo ver zijn we echter nog niet en 
vele hordes moeten genomen worden om dit te bereiken, maar het be-
hoort tot de mogelijkheden en heeft ook een goede aansluiting bij zowel 
het nationale als internationale wetenschapsbeleid. In een gezamenlijke 
aanpak van ondernemers, onderzoekers en overheden zijn er 9 topsectoren 
geselecteerd waar Nederland in excelleert en waarin verder geïnvesteerd 
wordt. Daarnaast is in een initiatief van het kabinet de Nationale Weten-
schapsagenda opgesteld, met als doel het definiëren van belangrijke on-
derzoeksthema’s, die als uitgangspunt dienen voor verdere profilering en 
zwaartepuntvorming. Zowel orgaan-op-een-chip technologie als regenera-
tieve geneeskunde passen prima in deze beide initiatieven.

Figuur 11.  Een 3D geprint plastic hart. In de toekomst ook van cellen? 
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Waar we nu staan met het onderzoek en onderwijs en waar we naar toe 
willen: dat behoort centraal te staan. De beste manier om dat te bereiken is, 
naar mijn mening, door met een gedeelde passie en met plezier te werken 
aan een gemeenschappelijk doel. Het is mijn overtuiging dat samenwer-
king binnen een onderzoeksgroep, afdeling, of instituut, cruciaal is voor het 
behalen van goede resultaten. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat 
is het niet. Hiervoor zijn wederzijds vertrouwen én het in staat zijn om per-
soonlijk belang soms ook ondergeschikt te maken aan het groepsbelang, 
belangrijke aspecten. Dat is niet eenvoudig, aangezien persoonlijke output 
en profilering belangrijk zijn om succesvol te zijn in een competitief veld. 
Daarbij komt ook het feit dat steeds meer nadruk ligt op het binnen- 
halen van externe onderzoeksgelden, waarvan het succespercentage ook 
nog eens laag is. Slechts 1 op de 6 à 7 aanvragen wordt gefinancierd.

Maar zoals een bekend Nederlands filosoof ooit zei: “elk nadeel heb zijn 
voordeel”. Aangezien de financieringssituatie niet snel zal veranderen is het 
dus belangrijk om nieuwe mogelijkheden te creëren en om open te staan 
voor nieuwe nationale en internationale initiatieven. Zeker voor multidisci-
plinair onderzoek is het een noodzaak om over de schutting te kijken. In het 
vakgebied waar wij ons in begeven, is het voor biologen, technologen en 
clinici een enorme uitdaging om dezelfde taal te spreken, elkaar te begrij-
pen en duidelijke gemeenschappelijk doelen te definiëren. De oplossings-
gerichte mentaliteit die ik daar in tegenkom is erg prettig om te ervaren. 
Maar daarnaast is het ook van belang om samenwerkingen en interacties 
te hebben met het bedrijfsleven, patiënten organisaties, de overheid, re-
gulerende instanties en maatschappelijk betrokken organisaties. Een mooi 
voorbeeld van dit laatste is de samenwerking met organisatie Proefdiervrij 
onder leiding van Marja Zuidgeest. 

In het kader van een multidisciplinaire samenwerking is de recente oprich-
ting van het instituut “human Organ and Disease Model technologies”, 
oftewel hDMT een mooi Nederlands initiatief. Hier nemen zowel industrie 
als onderzoeksinstituten aan deel, met als doel om humane “orgaan-op-
een-chip”- en ziektemodellen te ontwikkelen. 

Ook initiatieven zoals UT impulse zijn een uitstekend voorbeeld om de 
samenwerking tussen de academische onderzoeksgroepen en bedrijven te 
stimuleren en een langdurige relatie op te bouwen. Dit past dan ook geheel 
in het beleid van de Universiteit Twente dat naast onderzoek en onderwijs, 
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valorisatie en ondernemerschap als kerntaak heeft. Niet voor niets is de 
Universiteit Twente dan ook uitgeroepen tot de meest ondernemende  
Universiteit van 2015. 

Verder vind ik het belangrijk om aan te geven dat er een gezonde balans 
moet zijn tussen toegepast en fundamenteel onderzoek. Het één kan niet 
zonder het andere. Immers,  zonder goed fundament is het lastig huizen 
bouwen. Er zijn meerdere voorbeelden waar fundamenteel onderzoek heeft 
geleid tot onverwachte toepassingen op langere termijn. Dat is juist ook het 
mooie van de wetenschap. Een langetermijnvisie is daarbij essentieel. 

Tot slot, de expertise van Leiden op het gebied van stamcellen, de verschil-
lende technologieën die Twente te bieden heeft en de directe link naar de 
kliniek via het LUMC en het Medisch Spectrum Twente, creëert een situatie 
die bijzonder is en het verschil kan maken. Het multidisciplinaire karakter 
van ons onderzoek, de combinatie van o.a. geneeskunde, biologie, nano-
technologie, micro-engineering, chemie, biomaterialen en fysica sluit ook 
goed aan bij de opleidingen van de Universiteit Twente, zoals Technische 
Geneeskunde en Biomedische Technologie Dit geeft de mogelijkheid om 
academici op te leiden, die beter in staat zijn om complexe vraagstukken  
op te lossen. Daarnaast is het de intentie om samenwerking tussen de  
opleiding Klinisch Technologie van de Universiteit Leiden en de genoemde 
opleidingen van de Universiteit Twente te bevorderen om zodoende brug-
gen te slaan tussen biomedisch onderzoek, de techniek en de patiënt.  
Ik ben ervan overtuigd dat er een goede wisselwerking zal zijn tussen het 
onderzoek en onderwijs en dat beiden elkaar zullen versterken.
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DANKWOORD

Dames en heren, ik ben aangekomen bij het einde van mijn rede en ik  
wil mijn dank uitspreken aan allen die hebben bijgedragen aan de totstand-
koming van mijn benoeming.

Allereerst wil ik de Raad van Bestuur van de Universiteit Twente en de  
Faculteit Technische Natuurwetenschappen, bedanken voor het in mij  
gestelde vertrouwen. Daarnaast wil ik ook de Raad van Bestuur van het 
LUMC bedanken voor het mogelijk maken van de gecombineerde aan- 
stelling. Speciale dank gaat uit naar professor Albert van den Berg,  
directeur van het MIRA instituut, professor Maarten Ijzerman, pro-decaan 
Health and Biomedical Technology, professor Hans Hilgenkamp, decaan 
van de faculteit TNW en professor Pancras Hogendoorn, decaan van de 
faculteit Geneeskunde, LUMC.

In het bijzonder wil ik professor Christine Mummery bedanken.  
Beste Christine, ik ben je dankbaar voor het vertrouwen en de vrijheid die 
je me hebt gegeven de afgelopen jaren. Je energie en toewijding aan de 
wetenschap zijn  ongeëvenaard. Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerkings-
mogelijkheden die er zijn voor het cardiovasculair onderzoek, samen met 
Dr. Andries van der Meer. 

Zoals ik al eerder aangaf, doe je dit werk niet alleen en ben je afhankelijk 
van je mensen in je groep die dag in dag uit met al hun toewijding het 
onderzoek uitvoeren. Zo ben ik mijn dank verschuldigd aan velen uit mijn 
onderzoeksgroep, die een belangrijke rol hebben gespeeld. Een aantal zijn 
al voorbijgekomen tijdens mijn rede en ik ben dan ook zeer blij dat ik ver-
der met ze kan samenwerken, zowel in Twente als in Leiden. De lijst is te 
lang om iedereen te noemen, maar ik wil graag ook Jantine Monshouwer 
noemen die er vanaf de Hubrecht periode in Utrecht er al bij is geweest en 
ondersteuning heeft gegeven aan vele projecten en promovendi. Datzelfde 
geldt voor Dorien Ward uit Christine’s groep, die een centrale rol speelt in 
de samenwerking tussen de groepen. Daarnaast wil ik ook mijn oud- 
promovendi Appie Beqqali (mijn eerste promovendus), Willemijn van Eldik 
en Stefan Braam bedanken. 
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Verder wil ik iedereen van de afdeling Anatomie en Embryologie danken 
voor de prettige samenwerking voor de laatste ruim 7 jaar en ben ik ook blij 
dat dit gecontinueerd wordt, al is het niet meer dagelijks. Mijn dank gaat 
ook uit naar professor Marco de Ruiter. 
Beste Marco, bedankt voor je steun en advies in meerdere zaken en ik hoop 
hier ook in de toekomst nog gebruik van te kunnen maken, zeker ook als 
het gaat om het versterken van onderwijs tussen Leiden en Twente.

Ook het enthousiasme van mijn collega’s en studenten in de nieuwe vak-
groep “Applied Stem Cell Technologies” en overige collega’s binnen de UT 
hebben ervoor gezorgd dat ik met veel plezier naar Twente afreis. 

Mijn familie, schoonfamilie, en mijn vrienden wil ik bedanken voor hun 
steun en dat ze vandaag zijn afgereisd naar het “Verre Oosten”. In het bij-
zonder wil ik mijn moeder, en in blijvende herinnering mijn vader, bedanken 
voor hun steun en de mogelijkheid die ze mij hebben gegeven om mijn hart 
en passie te kunnen volgen. 

Tenslotte, mijn gezin, lieve Sylvia, Niels en Koen. Zonder jullie zou dit niet 
mogelijk zijn. Het is altijd fijn thuiskomen en jullie zorgen er voor dat er 
naast de wetenschap er ook nog andere belangrijke dingen zijn in het leven. 
Oftewel Oost of West, thuis best.

U weet nu waar míjn hart vol van is. 
Ik heb gezegd.

Enschede, 10 maart 2016.
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