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Mijnheer de rector magnificus, 
zeer gewaardeerde toehoorders,

Op 25 augustus 2006 verscheen er een publicatie in het toonaangevende 
tijdschrift Cell, dat een ontdekking beschrijft waarop de wereld al jaren had 
gewacht: het maken van pluripotente stamcellen zonder gebruik van em-
bryo’s. Eerst in de muis en een jaar later bij de mens. Deze cellen, huma-
ne geïnduceerde pluripotente stamcellen of iPS cellen genoemd, hebben 
een zeer bijzondere eigenschap die tot dan toe alleen beschreven was in 
embryonale stamcellen: ze kunnen namelijk elk type cel in het menselijk 
lichaam worden: hartcellen, hersencellen, cellen van darm of nier en ook 
bloedvatcellen. Maar daarnaast, kunnen ze van iedere persoon, jong of 
oud, gezond of ziek, gemaakt worden. Dit gebeurt door zgn “herprogram-
mering” van eigen lichaamscellen. Terecht kreeg de Japanse onderzoeker 
Shinya Yamanaka voor dit werk in 2012 de Nobel Prijs uitgereikt.

De eerste gedachte bij deze doorbraak was: dit is de oplossing voor de re-
generatieve geneeskunde, want als je voor iedere patiënt, in het laboratori-
um, lichaamseigen cellen kunt maken voor transplantatie dan zou je men-
sen van allerlei reserveonderdelen kunnen voorzien zonder dat het lichaam 
het transplantaat zal afstoten als lichaamsvreemd. Aandoeningen die niet 
verholpen kunnen worden door een donororgaan te transplanteren zouden 
in de toekomst gerepareerd kunnen worden door de verloren gegane of 
niet functionerende cellen te vervangen door orgaan-specifieke cellen ge-
kweekt uit eigen stamcellen. Deze nieuwe iPS cellen zouden ook het einde 
betekenen van de vele ethische discussies over het gebruik van embryonale 
stamcellen. Eindelijk werd onderzoek met humane pluripotente stamcellen 
breed geaccepteerd en daarmee kwam het onderzoek ook in aanmerking 
voor meer financiële ondersteuning. Het zou alleen een kwestie van tijd zijn 
dat mensen verlost zouden kunnen worden van chronische ziekten, zoals 
de ziekte van Parkinson en suikerziekte en zouden kunnen genieten van een 
gezonde oude dag. 
Helaas, was het niet zo simpel: hoewel het onderzoek kon bouwen op 
eerder onderzoek met humane embryonale stamcellen en snel vorderde, 
blijken er aan de herprogrammering van lichaamscellen enige risico’s vast 
te zitten, die tot op de dag van vandaag nog niet zijn opgelost. Hoewel er in 
klinische trials voor behandeling van bv. ouderdomsblindheid met embryo-
nale stamcellen, enkele honderden patiënten zijn geïncludeerd er is, tot nu 
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toe, maar één patiënt behandeld met vergelijkbare cellen gemaakt van iPS 
cellen. Zoals een beetje te verwachten was, is dat een patiënt in Japan. 

Wat hadden we in 2007 na herprogrammeringsdoorbraak? Kleine klompjes 
cellen die oneindig konden groeien in weefselkweekflesjes, maar alléén in 
de aanwezigheid van een hele waslijst aan bijzondere ingrediënten konden 
verschillende gespecialiseerde lichaamscellen gemaakt worden door diffe-
rentiatie. Lastige cellen dus. Ik had het geluk dat ik in 2007 een sabbatical 
had in het Harvard Stem Cell Institute in Boston toen wat ik noem “iPS 
cell fever” losbarstte. En nog meer geluk dat iedereen daar heel genereus 
was met het delen van die kennis en de reagentia. Zo kon ik de technolo-
gie meenemen naar Nederland en in 2009 publiceerden wij over de eerste, 
in Nederland gemaakte, iPS cellen. Een kleine stap op het wereldtoneel 
natuurlijk, maar vanaf dat moment ging de efficiëntie van de herprogram-
mering steeds omhoog en mede onder de invloed van de ontwikkelingsbio-
logische kennis in het Hubrecht Instituut en in samenwerking met Robert 
Passier, ging onze productie van gespecialiseerde cellen steeds beter. Eerst 
hartcellen, zoals Robert al heeft gememoreerd, en later bloedvat cellen, 
waar één van mijn interesses ook naar uitging.

Figuur 1: Hoe is onderzoek met humane geïnduceerde pluripotente stamcellen verlopen vanaf de eerste ontdekking  
in 2007? Deze figuur illustreert het begin van het onderzoek met differentiatie naar verschillende celtypen in gemengde 

celpopulaties (links). In een later stadium werden differentiatie procedures steeds efficiënter en was het veel beter  
mogelijk om specifieke celtypen te produceren. Nog later, worden weer gecombineerde celpopulaties gekweekt  

voor het gebruik in 3 dimensionale  “organoïden” of “organ-on-a-chip” modellen. Deze laatste modellen lijken veel  
meer op echte weefsels in het menselijke lichaam. Uit: Passier, Orlova, Mummery, Cell Stem Cell, March 2016.
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Zoals ik uit het vwo biologieboek van mijn kinderen heb geleerd, het men-
selijk bloedvatsysteem betreft 8 m grote slagaders, 78 m zijtakken, 80 km 
slagadertjes en 1200 km capillairen, de allerkleinste bloedvaatjes. Een groot 
gesloten buizenstelsel. Dat zijn getallen waar je helemaal stil van wordt. 
Maar wat doet dat buizenstelsel? Vooral het vervoeren van bloed, om orga-
nen te voorzien van zuurstof, afweerstoffen en voeding en het afvoeren van 
afvalstoffen. Met uitzondering van de capillairen, bestaan de wanden van 
de bloedvaten uit drie lagen, waarvan de dikte en opbouw van de afzonder-
lijke wandlagen varieert per bloedvattype.
De binnenste laag bestaat uit endotheelcellen. De middelste laag wordt 
gevormd uit gladde musculatuur en de zich daarin bevindende elastische 
vezels. De buitenste laag bestaat uit bindweefsel. Voor transport van bloed 
is beweging nodig, daar wordt in voorzien door de pompwerking van het 
hart. Het hart en bloedvatsysteem zijn dus onafscheidelijke maatjes: iedere 
cel in het hart raakt tenminste één endotheelcel aan en veel bloedvaten zijn 
nodig om het hart in zijn enorme energiebehoefte te voorzien. En, wat heel 
leuk is, endotheelcellen organiseren zich helemaal zelf in buisjes, niet alleen 
in het lichaam maar ook in de weefselkweek in het laboratorium. Als je bv 
endotheelcellen van navelsstreng in het laboratorium kweekt onder bepaal-
de omstandigheden, kunnen zij prachtig buisjes vormen met allerlei vertak-
kingen die heel veel op echte bloedvaten lijken. 
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Figuur 2: Aantal publicaties over geïnduceerde pluripotente stamcellen in de periode van 2007 tot 2016, opgedeeld  
in “spontane differentiatie”, “ gerichte differentiatie naar bepaalde celtypen” en “complexe combinaties” waar  

weefsel-relevante celtypen gemengd worden.  Uit: Passier, Orlova, Mummery, Cell Stem Cell,  March 2016.
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Met zo veel bloedvaten in het lichaam is het geen wonder, dat als er iets 
mis is met de endotheelcellen of de gladdespiercellen er omheen, heel veel 
verschillende ziektes het gevolg zijn kunnen zijn. De aard van de ziekte is 
afhankelijk van welke type bloedvat aangetast is en of daarbij ook een ont-
steking betrokken is. Ieder orgaan heeft z’n eigen type endotheelcellen dus 
als een ziekte de bloedvaten van de hersens aantast, dan kan een ernstige 
vorm van dementie onstaan vergelijkbaar met bv de ziekte van Alzheimer. 
Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat er ook iets aan de hand is met 
de bloedvaten van het hart. Dat heeft immers heel andere typen endotheel-
cellen. Daarnaast, als de interactie tussen de endotheelcellaag en de glad-
despiercellen niet goed is, dan kan dit leiden tot bloedvaten die heel  
fragiel zijn en zeer gevoelig voor bloedingen zoals je ziet bij een beroerte.  
Of de bloedvaten kunnen ontstoken raken, dan ontstaat er een vasculitis, 
een soort lokale fibrose die tot ernstige gevolgen zoals blindheid of nier- 
falen kan leiden bv bij suikerziekte.

In het leven van een wetenschapper speelt toeval een grote rol: wie kom je 
tegen? Wat vertellen ze? Hoe kan jij daarbij aansluiten? En zo ging het met 
ons bloedvat-onderzoek met iPS cellen. Jaren voordat iPS cellen ontdekt 
waren hadden wij samen met een groep clinici in het St Antonius Zieken-
huis in Nieuwegein en Peter ten Dijke en zijn postdocs Franck Lebrin en 
Marie Jose Goumans nu allemaal in het LUMC, onderzoek gedaan aan de 
ziekte van Rendu-Osler-Weber of Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia 
– afgekort HHT. De oorzaak van HHT ligt in mutaties in of de endogline of 
in de ALK1 genen. Deze genen hebben te maken met TGFb signalering. 
Het gevolg voor patienten met deze mutaties is zwakke bloedvaten en ex-
treem veel neusbloedingen. Muizen met deze mutaties blijken ook zwakke 
bloedvaten te hebben en we ontdekten in proeven met deze muizen dat de 
interactie tussen de endotheel- en gladdespiercellen zwak was en dat, dat 
de oorzaak was van de bloedingen. Toen kwamen serendipiteit en toeval in 
het spel: onze klinisch kameraden zagen een “case report” over een HHT 
patient die behandeld was voor kanker met Softenon. Dat klinkt misschien 
vreemd want Softenon is bij velen bekend als de oorzaak van ernstige 
aangeboren afwijkingen, zoals ontbrekende armen en benen, in de kinde-
ren van moeders die dit middel geslikt hebben tijdens de zwangerschap. 
Maar als je niet zwanger bent is het wel degelijk een nuttig geneesmiddel. 
De HHT patiënt uit het “case report” had heel veel hevige neusbloedingen 
– gewoonlijk zo’n 50 per maand; tot zijn verbazing bleken zijn neusbloedin-
gen tijdens de behandeling van zijn kanker, zo goed als verdwenen te zijn 
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Toen hij stopte met Softenon slikken, kwamen ze gewoon terug, even erg 
als daarvoor. En dat was ons eureka moment: de clinici begonnen andere 
HHT patienten zonder kanker ook te behandelen met Softonen en in een 
aantal gevallen stopten hun neusbloedingen ook. Je zou kunnen denken 
“probleem opgelost” door een toevallige ontdekking: drug “repurposing” 
zoals het heet als medicijnen gebruikt wordt voor een andere indicatie dan 
de oorspronkelijke. Maar helaas was het niet zo simpel: de patienten blijken 
als bijwerking neuropathie te krijgen waardoor hun onderbenen en voeten 
gevoelloos werden. Wat doe je dan? Dat is precies waar een deel van ons 
onderzoek nu over gaat. We zijn bloedvaten van HHT patiënten aan het 
maken in het laboratorium en hebben een modelsysteem nodig waarin de 
interactie tussen de endotheelcellen en gladdespiercellen van deze patiën-
ten na te bootsen is. In zo’n systeem kunnen we kijken of Softenon werkt, 
maar ook een heleboel andere potentiele drugs testen op hun vermogen 
om de ineractie tussen endotheelcellen en gladdespiercellen te versterken. 
Maar waar moet je beginnen? iPS cellen kwamen als een geschenk uit de 
hemel, de patiëntengroep blijkt heel enthousiast om mee te werken en de 
clinici ook. We hebben inmiddels in de “core” faciltieit van het LUMC onder 
leiding van Christian Freund, iPS cellen gemaakt van huidcellen van vele 
tientallen van deze patiënten en als we endotheelcellen van deze iPS cellen 
maken, zien we een aantal duidelijke afwijkingen bv in de groei. Maar dan 
de interactie tussen de gladdespier en endotheelcellen? 
Dat is nu net het pijnpunt en was een paar jaar geleden, nu net de reden 
om, een samenwerking met de Universiteit Twente aan te gaan. Zouden  
we werkelijk kunnen meten hoe sterk de interactie tussen de cellen is?  
Hoe is dat zo gekomen?

Dat is alweer een verhaal over een toevallige ontmoeting. In 2011, vroeg 
Robbert Dijkgraaf, toen president van de KNAW, zowel Albert van de Berg 
als mij zitting te nemen in het bestuur van de KNAW. We hebben beiden ja 
gezegd en vanaf dat moment zaten Albert en ik 4 jaar lang iedere 3 weken 
een dag tegenover elkaar aan het bestuurstafel. De KNAW had net daarvoor 
een “Wetenschaps Agenda” gemaakt waarin een lijst was opgenomen met 
wetenschappelijke vragen waarvan KNAW leden dachten dat Nederland 
kansrijk was om te deze beantwoorden. Je zou kunnen zeggen het proto-
type van de huidige, veel besproken, Nederlandse Wetenschaps Agenda. 
Daarin stond ondermeer de vraag “Kunnen we het lichaam nabootsen met 
een Organs-on-Chip” model. Het bleek van Albert’s hand te zijn en ik vond 
het toen al fascinerend. Om daad bij woord te voegen had de KNAW een 
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soort prijsvraag uitgeschreven die “Over Grenzen” heette. Om interdiscipli-
naire samenwerking op een vraag in de KNAW agenda te promoten, was 
het mogelijk om 250kE aan te vragen. Met een klein team van KNAW leden 
en Anja van de Stolpe voor meer klinisch input zijn we begonnen aan een 
landelijke Organs-on-Chip programma. Valeria Orlova, in mijn lab en  
Andries van der Meer in Albert’s lab waren onder de eersten die enthousi-
ast aan dit project begonnen: Valeria maakte endotheel- en gladdepiercellen 
van humane pluripotente stamcellen en Andries stopte ze in een van zijn 
prachtige microfluidic chips. Onder een stroom van kweekvloeistof, gingen 
de endotheelcellen zich organiseren in lange buisjes en als gladdespier- 
cellen toevoegd werden, gingen die plakken aan de endotheel buisjes. 

Een goede nabootsing van de endotheelcel-gladdespier interactie, het 
proces dat misgaat bij HHT patiënten. Echte menselijke bloedvaten van 
stamcellen met een ziekte die we kunnen gebruiken om betere medicijnen 
met minder bijwerkingen dan Softenon, te zoeken. Een gezamenlijke pu-
blicatie in Lab-on-Chip was snel gemaakt en een nieuwe wereld ging voor 
ons open op basis van deze samenwerking. Door de energie van heel veel 
mensen is vanuit dat eerste “Over Grenzen” programma “Organs on Chip” 
een Lorentz workshop en een landelijk initiatief “Institute for Human Tissue 
and Disease Modelling Technologies” of hDMT. 
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Figuur 3: Bloedvatcellen in een microfluidische chip organiseren zich in lange buisjes, net zoals in een echt bloedvat. 
Uit: van der Meer AD, Orlova VV, ten Dijke P, Mummery CL, van den Berg A, 3. Lab Chip. 2013 Sep 21;13(18):3562-8.
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hDMT is nu een non-profit stichting die de samenwerking op het gebied 
van Organ-on-Chip technologie bevorderd en coordineert, over grenzen  
van disciplines en organisaties heen. De gedachte erachter is dat Nederland 
ongeveer net zo groot is als de “greater Boston area” en als we competitief 
willen zijn in chip-technologie, we moeten samenwerken en ons onder-
scheiden van de initiatieven elders in de wereld. De samenwerking is heel 
bijzonder: alle drie Technische Universiteiten zijn founding partners in dit 
initiatief. Mogelijk een unicum. Het “onderscheid” van andere initiatieven 
in de wereld ligt zowel in de excellente stamcelgroepen en biofysici uit het 
LUMC, LU, UMCU/Hubrecht en recentelijk het EMC als in de industriële 
partners Galapagos en GenMab die erbij betrokken zijn. Een gezamenlijk 
publiek-privaat initiatief precies zoals de Top Sector beoogt met als doel  
cellen met verschillende genetische ziektes in microfluidic modellen onder 
te brengen waardoor we de degeneratie van weefsels als gevolg ziekte  
kunnen bestuderen en door diepgaande kennis van de processen die een 
rol spelen, manieren kunnen vinden om verval tegen te gaan en zelfs te  
repareren. Laboratoriummodellen voor onderzoek op het gebied van zowel  
“personalized medicine” bij de mens als ook regeneratieve geneeskunde. 

Figuur 4: Logo : Institute for human Organ and Disease Model Technologies.
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WAT HOUDT NU DE LEIDSE UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM - 

UNIVERSITEIT TWENTE SAMENWERKING IN?  

Het is op dit gebied van bloedvaten op chip en microfluidics dat ik hoop, 
door de samenwerking tussen het LUMC en de Universiteit Twente, nog 
veel meer te bereiken. Ik heb wel vaker gezegd dat wij als medisch biolo-
gen prachtige cellen hebben maar eigenlijke waardeloze methodes om fe-
notypen te bepalen en jullie hier in Twente hebben prachtige methodes om 
te fenotyperen maar alleen de cellen……...tja! Dat is natuurlijk overdreven, 
maar ik meen oprecht dat we heel veel aan elkaar kunnen bieden, net als 
de onderzoekers binnen het Wyss Instituut in Boston met hun totale focus 
op het bouwen van Organs-on-Chip. Niet van stamcellen zoals wij, maar 
vooral van geimortaliseerde cellijnen of primaire cellen. Het Wyss Instituut 
is wel ons rolmodel voor hoe fantastisch samenwerking tussen medisch 
biologen en ingenieurs of fysici kan zijn. Eén plus één is zeker meer dan 
twee. We hopen Organ-on-Chip modellen te maken voor veel ziektes waar-
bij de bloedvaten aangetast zijn: vasculitis bij diabetes, vasculaire dementie, 
een vaak voorkomende vorm van dementie die veel op Alzheimer lijkt maar 
veroorzaakt wordt door disfunctionerende bloedvaten, beroerte, ontste-
king van bloedvaten zoals bij atherosclerose of sepsis, en natuurlijk HHT. 
En waarschijnlijk breiden we het nog verder uit naar andere weefsels, zoals 
nier, long of darm, en vooral combinaties van stromale, endotheel en or-
gaan specifieke weefsels zoals in lever en long of hart. Om vragen te beant-
woorden zoals: wat doen ontstoken bloedvaten op de bloed-hersen-barrière 
of op de hartspier of op nierweefsel? Hoe kunnen we lekkende bloedvaten 
repareren tijdens sepsis? Allemaal dringende klinische vragen, tot nu toe 
onbeantwoord, waar dierproeven nog geen een ideaal ziekte model hebben 
opgeleverd. Daarboven, is onze aanpak favoriet voor de zogenaamde 3V’s 
in dierproeven: vermindering, verfijning, vervanging. Iets wat we vanzelf 
met Organs-on-Chip doen om betere modellen voor het menselijke lichaam 
en zijn ziektes te vinden dan dieren. 

NEDERLANDSE WETENSCHAPS AGENDA
Ons leven als onderzoekers in Nederland wordt in de komende jaren be-
paald door de recentelijk gepubliceerde Nederlandse Wetenschaps Agenda. 
Ongeveer een jaar geleden kwam de vraag van de minister van OCW om, 
als basis voor haar visie, een Agenda voor de Wetenschap in Nederland te 
maken. In de agenda zouden vragen komen te staan die van wetenschap-
pelijk belang waren en waarin Nederland kansrijk was om ze te beantwoor-

10



den. Beoogd werd een samenbundeling van krachten en het mobiliseren 
van van wetenschappelijke sterktes om tot strategisch keuzes te komen 
om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en economische kansen te 
grijpen. De vraag hoe de Agenda het beste gerealiseerd kon worden werd 
gelegd bij twee voorzitters die een bijzondere bottom up methode kozen om 
tot vragen te komen: namelijk door het publiek van heel Nederland uit te 
nodigen om een vraag in te dienen. De verwachting was een paar honderd 
of misschien duizend vragen. Het bleken er uiteindelijk meer dan 11.500 te 
zijn. Ongelofelijk en onverwacht veel. Taak van de KNAW was om jury’s in 
te stellen om deze vragen op een overzichtelijke manier te ordenen zo dat 
ze terug gebracht konden worden tot maar een paar honderd. Als co-vz 
van de jury biomedische wetenschap kan ik u zeggen: in de eerste weken 
heerste er chaos. Duizenden vragen waarvan er geen één verloren mocht 
gaan, onafhankelijk van onze persoonlijke mening of het nuttig was of niet 
of al reeds beantwoord of al volop in onderzoek was. Een aantal herinner 
ik mij nog: waarom doen ze niets tegen kanker? En .. helpt gemalen var-
kensdarm tegen dwarslaesie? Maar heel veel waren heel nuttig: verbindend 
tussen vakgebieden, creatief en met kansen om vernieuwing door samen-
werking te bereiken. Door verschillende rondes van clustering zijn er uitein-
delijk 140 vragen voor de Nederlandse Wetenschaps Agenda uitgekomen, 
die samen komen in 16 verschillende routes die antwoorden moeten geven. 
Twee van de vragen zijn heel relevant voor wat wij proberen te bereiken 
door de samenwerking tussen het LUMC en UT:
#100:  Hoe kunnen we met behulp van (stam)cellen en biomaterialen de 

vorming en het herstel van weefsels en organen bevorderen?
#101:  Kunnen we modellen van het menselijk lichaam ontwerpen en  

slimme technologie gebruiken voor gezondheids-, voedings- en 
toxiciteitsonderzoek en daarmee tegelijkertijd het proefdiergebruik 
drastisch verminderen?

Beide clustervragen vereisen diep inzicht in hoe cellen interacties onder-
gaan met biomaterialen zowel van natuurlijke als kunstmatige oorsprong. 
De voorspelling is dat binnen tien jaar kweekmodellen van menselijke or-
ganen te ontwikkelen zijn, “vooral door grote vooruitgang die in Nederland 
behaald kan worden op het vlak van stamcelbiologie, microfluidica, mate-
riaalkunde, 3D-printen en genetica”. “Realistische laboratoriummodellen 
van organen op basis van gekweekt weefsel kunnen een unieke bijdrage 
leveren aan het onderzoek naar het ontstaan van ziektes, de veiligheid van 
stoffen, het ontwikkelen van medicijnen en op de individuele patiënt  
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toegesneden behandelingen”. Organs-on-chip zijn voorbeelden van zul-
ke laboratorium modellen: ze bieden de mogelijkheid om chips te maken 
waarin biochemische, mechanische en fysische omgevingsfactoren perfect 
beheerst kunnen worden. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat inte-
gratie van gezonde of zieke bloedvaten bepalend zijn voor de uitkomst en 
inzetbaarheid van zulke modellen. We zullen daarbij van de patiënt afkom-
stige iPS cellen gebruiken als bron van deze vaten in onze toekomstige 
samenwerking. 
 
Tot slot, verheug ik mij op een vruchtbare samenwerking tussen het 
Universiteit Twente en het LUMC en hoop ik dat we, door optimaal gebruik 
te maken van wat we samen in huis hebben, kunnen bijdragen aan het 
creëren van toponderzoek in het maken van humane modellen voor ziekte 
en weefseldegeneratie met het oog op weefselherstel en het ontdekken van 
nieuwe moleculen of nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen 
die bij kunnen dragen aan onze gezondheid. Om Christopher Scott, van 
de Stanford Universiteit te citeren:

“It is difficult to find a biologist who will say that stem cells alone hold the key 
to solving most of our intractable diseases. But it is safe to say that no single 
area of biomedicine holds such great promise for improving human health” 

en dat, mijn inziens, in combinatie met geavanceerde biotechnologie.
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Aan Anja van de Stolpe mijn dank voor haar enthousiasme voor 
Organ-on-Chip technologie. Zij was samen met Jaap ten Toonder de drij-
vende kracht achter het Lorentz workshop over dit onderwerp. Later is dat 
uitgegroeid tot hDMT, dat onder de directeuren Janny van de Eijnden en 
Mieke Schutte heeft geleid tot het prachtige symposium van de laatste 
twee dagen. 

Vrienden en familie, vooral Ivo en onze kinderen Anna, Kelly en Tim: 
ik wil jullie van harte danken voor jullie steun gedurende vele jaren en ook 
voor jullie geduld in tijden dat jullie mijn aandacht moesten missen.  

Deze rede draag ik op aan allen die hebben bijgedragen aan deze voor-
avond van een prachtige samenwerking.  

Ik heb gezegd. 

Enschede 10 maart 2016
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