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' 
Mijnheer de Rector Magnificus, geachte toehoorders, 

Sinds Charles Darwin in 1859 zijn The Origin of Species publiceerde welk werk in 1871 
werd gevolgd door het revolutionaire The Descent of Man zijn wij als hedendaagse 
vertegenwoordigers van Homo sap iens ons zei f steeds meer gaan zien als een produkt van 
de evolutie. In het algemeen komt dat beeld overeen met een aapachtige viervoeter die 
zich over een periode van miljoenen jaren geleidelij k ontwikkelde tot de huidige rechtop
gaande tweevoeter. Deze tweevoeter onderscheidt zich op meerdere wijzen van vele an
dere diersoorten maar misschien wel het meest door het veelvuldig gebruik van hulpmid
delen. Net zoals wij als soort een evolutie hebben ondergaan geldt dit ook voor de hulp
middelen die ons ter dienste staan, zo gewoon als de vuistbij l was in de prehistorie, zo 
gewoon is vandaag de dag een auto of een computer. Het kan u allen niet zijn ontgaan dat 
het toenemend gebruik van instrumenten ons als soort in steeds grotere mate onze leef
omgeving maar ook ons leven doet beïnvloeden 

levensverlenging en de noodzaak van vervangingsgenccskundc 

Het meest in het oog springende effect van de beïnvloeding van onze leefomgeving en ons 
leven valt te zien in de levensverlenging die ons als soort ten deel is gevallen. Was de 
gemiddelde levensverwachting in 1850 voor een man nog slechts 36 jaar inmiddels is 
deze bijna 75 jaar geworden. Voor onze maatschappij heeft dat drastische gevolgen, woon
den er in 1830 nog s lechts 139.291 65 plussers in ons land inmiddels zijn dat er 2.060.873 
en wanneer wij naar de 80 plussers kijken, met 48 1.476 landgenoten eigenlijk nog nauwe
lijks een eerbiedwaardige leeftijd te noemen, dan is dit effect waarschijnlijk nog veel 
indrukwekkender. 1n percentages uitgedrukt zijn deze effecten iets minder maar het zal 
duide lijk zijn: in mi ljoenen jaren ontwikkelden wij ons tot Homo sapiens (de wetende 
mens) en slechts in anderhalve eeuw werden wij Homo senescens (de steeds ouder wor
dende mens). In zo ' n tijdsbestek spreekt men niet meer van evolutie maar van revolutie en 
de gevolgen zullen zich drastisch in onze maatschappij doen voelen. In tegenstelling tot 
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de algemene opvatting dat deze levensverlenging voomarnelijk het gevolg is van medisch 
handelen is dit slechts zeer ten dele het geval zoals dat duidelijk werd verwoord door de 
Hooggeleerde Schmidt in zij n afscheidsrede als hoogleraar te Leiden in 1991. De levens
verlenging is voornamelijk het gevolg van de afname van kindersterfte , de afname van 
grote epidemieën en de toegenomen welvaart die leidde tot verbeterde voeding, huisves
ting en hygiëne. Er is weinig reden om aan te nemen dat er evolutionair ontwikkel ingen 
hebben plaats gevonden die ons als soort geschikt maken voor zo ' n hoge leeftijd, het 
beïnvloedt immers noch ons individuele voortplanting succes noch dat van onze jongen. 
Kortom net als een auto die werd ont\vikke ld om I 00.000 km mee te gaan alleen op 
acceptabele wijze 200.000 km haalt door vervanging van onderdelen zo zal Homo senes
eens alleen op acceptabele wijze zij n huidige gemiddelde levensverlenging van 36 naar 
75 in s lechts anderhalve eeuw tijd kunnen ondergaan door vervanging van relevante on
derdelen. Dames en heren het echte belang van de geneeskunde zou wel eens niet in de 
genezing kunnen liggen en de daaraan gepaarde levensverlenging maar in de vervanging 
en de daaraan gepaarde verhoging van onze levenskwaliteit Onafhankelijk van het ethisch 
belang dat men kan koppelen aan een gewonnen levensjaar in vergelijk tot een levensjaar 
met gewonnen kwaliteit kunnen we aan de afvlakkende curve van de levensverwachting 
concluderen dat een verdere levensverlenging door geneeskundig ingrijpen steeds moei
lijker wordt en wellicht onevenredig grote inspanningen gaat vergen. Dit geldt niet voor 
de vervangingsgeneeskunde die nog maar in zijn kinderschoenen staat en zoals ik u hoop 
duidelijk te maken zeer grote potentie heeft. Dit vormt dan ook de basis van de titel van 
deze openbare rede Homo senescens: levensverlenging zonder kwaliteit? 

Laten we eens aan de hand van een voorbeeld bekijkt;n wat het effect van een succesvolle 
vervangingsgeneeskundige ingreep op onze maatschappij en dan met name op de 
levenskwaliteit van Homo senescens kan zijn. Ongeveer 25 jaar geleden ontwikkelde Sir 
John Charnley een zogenaamde heupprothese om een groep patiënten met ernstige a1trose 
van het heupgewricht te behandelen. Het kan zonder meer worden gesteld dat het grootste 
deel van de patiënten die aan deze aandoening lijdt een duidelijk kwalitatief minder leven 
heeft in die zin dat zij aanzienlijk worden belemmerd in hun bewegingsvrijheid en pijn 
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een welhaast continue aanwezige levensgezel wordt. Dit is wellicht het archetypische 
voorbeeld van wat veel artsen een slijtageziekte zouden noemen, het gewricht is op, na
tuurlijk herstel is niet meer mogelijk en zonder vervanging kan het organisme niet meer 
afdoende functioneren. Het kunstmatige kogelgewricht van Chamley bracht een revolutie 
teweeg, het gaf acceptabele klinische resultaten en na een geleidelijke verbetering laten 
Zweedse cohortstudies voor sommige patientgroepen een overlevingspercentage van het 
implantaat van circa 95% na I 0 jaar implantatietijd zien, werkelijk indrukwekkend voor 
zo'n grote ingreep. 
Door dit succes worden in Nederland na een geleidelijke toename nu alleen al jaarlijks 
meer dan 15.000 heupprotheses geplaatst en binnenkort hebben wij wellicht I 00.000 land
genoten met een dergelijke prothese. Velen van u hebben dan ook een of meerdere kennis
sen met een kunstheup. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich op het moment bij de 
knieprothese voor alhoewel Nederland daar vergeleken met de Verenigde Staten in achter 
loopt. In totaal vinden er wereldwijd ongeveer I miljoen gewrichtsvervangende operaties 
per jaar plaats en het moment is niet meer ver weg tot er op de wereld meer mensen met 
een kunstgewricht lopen dan er Nederlanders zijn. De maatschappelijke effecten hiervan 
zijn vanzelfsprekend groot, vele mensen kunnen met deze protheses volwaardiger aan 
onze maatschappij deelnemen en profiteren veel meer van onze toegenomen levensver
wacllting en de orthopedische fabrikanten hebben zich in de laatste decennia ontwikkeld 
tot een volwaardige internationale industrie met een omvang van ongeveer IS miljard 
gulden. In een onderzoek van de afdeling Orthopedie in het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht werd recent becijferd dat de gemiddelde kosten van een heupoperatie per quality 
adjusted life year ongeveer 2000 gulden bedragen, dit is zelfs in deze tijd van kosten
beheersing een verantwoorde uitgave. De kunstheup is slechts een van de vele vom·beel
den van een succesvolle toepassing van medische hulpmiddelen in de vervangings
geneeskunde. Vergelijkbare voorbeelden kunnen worden gevonden in de cardiologie (hart
kleppen, pacemakers), de vaatchirurgie (vaatprotheses, stents), de keel neus en oorheel
kunde (kunstgehoorbeentjes, gehoorapparaten), de tandheelkunde (tandimplantaten) en 
nagenoeg alle andere chirurgische vakken. De voorspelling die de Hooggeleerde de Groot 
bij zijn inaugurele rede nog geen I 0 jaar geleden te Leiden uitsprak dat binnenkort gemid
deld elke Nederlander tijdens zijn leven een implantaat kan verwachten is inmiddels al 
bewaarheid en zal ver worden overtroffen. De vervangingsgeneeskunde heeft zich een 
belangrijke rol in onze maatschappij verworven en deze rol zal drastisch toenemen. 

de beperking van implantaten 

Deze openbare les dient naar mijn mening diverse doelen. Allereerst aanvaard ik naar de 
universiteit mijn ambt, ten tweede tracht men doorgaans tijdens zo'n rede voor een breder 
publiek zijn vak toe te lichten en ten derde zou ik graag breedschalig enthousiasme voor 
dit vakgebied, dat veel potentie heeft, willen oproepen. Ik hoop dat u mede door het 
voorgaande mijn enthousiasme al kunt delen. Juist indien dat het gevalmocht blijken is 
het nu tijd voor bezinning. Ondanks het overzicht van succesvolle ingrepen dat ik reeds 
heb vermeld komen de laatste jaren de implantaten die bij de vervangingschirurgie wor
den gebruikt zeker zo vaak negatief als positief in het nieuws. Slechts weinigen van u 
zullen de discussies over het mogelijk falen van silicone borstprotheses en het terugroeM 
pen van een bepaald type hartkleppen met de in het laatste geval de daaraan ten grondslag 
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liggende dodelijke ongevallen hebben gemist. Met name in de Verenigde Staten is het 
aantal rechtszaken over het mogelijk falen van implantaten hoog en mede door de soms 
immens hoge vergoedingssommen vormt dit een duidelijke rem voor fabrikanten om 
nieuwe, potentieel betere, maar ook initieel meer risicovolle implantaten te ontwikkelen. 
Er zijn diverse redenen voor deze negatieve berichtgeving aan te geven. Natuurlijk zijn er 
slecht ontworpen protheses en soms getuigen deze zelfs van een behoorlijke domheid. 
Een prachtig, hoewel tevens droevig, voorbeeld hiervan vormt de Femora heupprothese. 
De in principe gezonde gedachte was dat door het aanbrengen van een schroefdraad
achtige structuur op het oppervlak van de prothese kon worden bewerkstelligd dat deze 
bij een eventueelloslaten zich weer vast zou laten draaien. Helaas had de groep over het 
hoofd gezien dat de bewegingen van beide heupgewrichten tegengesteld zijn en dat bij het 
gebruik van slechts een schroefdraadrichting de heup zich aan een zijde mogelijkerwijs 
inderdaad vastdraaide maar aan de andere zijde net zo hard weer los. Er viel dan ook een 
onrustbarend falen van de prothese waar te nemen aan met name een kant van de patiënt. 
Dit soort fouten kunnen zeer beperkt worden door een goede evaluatie van de eerste 
klinische studies en het grootschalig optreden van dergelijke voorspelbare fouten· is met 
de huidige Europese en Amerikaanse regelgeving voor nieuw te introduceren implantaten 
zeer onwaarschijnlijk geworden. Met name het rapporteren van dit soort ernstige te ver
mijden fouten heeft veel goed gedaan aan de regelgeving op dit gebied. Terwijl vroeger in 
Nederland er aan een implantaat niet veel meer eisen werden gesteld dan dat het steriel 
diende te zijn, een onverantwoorde situatie, moeten per 1998 alle implantaten aan een 
strenge Europese regelgeving voldoen. Opvallend is dat ondanks dat dit soort wetgeving 
in de VS reeds veel eerder werd ingevoerd zich hier toch de meeste rechtszaken afspelen 
en de meeste van deze zaken betreffen regulier goedgekeurde, en volgens de toen heer
sende regelen der kunst onderzochte, implantaten. Ondanks dit reguliere aspect blijkt de 
uitspraak toch regelmatig ten nadele van de fabrikant uit te vallen en een recente uitspraak 
stelde zelfs expliciet dat een goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA), 
de Amerikaanse goedkeurende instantie, een fabrikant niet vrijwaard van vervolging. De 
indruk van veel experts op het gebied van biomaterialen, de bouwstenen van implantaten, 
is dat de uitspraak in dit soort zaken veelal niet valt terug te voeren op wetenschappelijke 
informatie maar meer op sentiment. De patiënt voelt zich tekort gedaan, zijn verwachtin
gen waren hoger dan het implantaat kon waarmaken, en hij ervaart dit als een onrecht
vaardigheid. Een emotie die soms door een jury wordt gedeeld. 

Dit hoge verwachtingspatroon wordt mede veroorzaakt door de wijze waarop arts en weten
schapper de resultaten van implantaten presenteren. Klaarblijkelijk wordt de mogelijk
heid tot complicaties nogal eens onderbelicht, vandaar dat ik er hier nog even bij stil wil 
staan. Een terugblik naar het functioneren van het heupimplantaat laat zien dat met de 
huidige stand der techniek een overlevingspercentage van 95% na 10 jaar kan worden 
behaald. Met andere woorden I op de 20 patiënten ondergaat in die periode een her
operatie en bij een langere implantatietijd zal dit aantal alleen nog maar toe nemen. Dit 
laat nog onverlet het aantal patiënten waarbij de prothese weliswaar niet optimaal functio
neert maar de klachten niet emstig genoeg zijn om een vaak zware revisie operatie te 
ondergaan en dit geldt dan nog onder de meest optimale omstandigheden (goede chirurgie 
gekoppeld aan goede materialen). Het dient een patiënt duidelijk te worden gemaakt dat 
er slechts weinig, wellicht zelfs geen, implantaten zijn die een absolute zekerheid betref-
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fende hun functioneren kunnen bieden. De zekerheden die wij bij veel aspecten in onze 
maatschappij tegen komen bestaan bij implantaten niet in dezelfde mate. Ik herinner mij 
dat dit aspect eens zeer helder werd belicht door de hooggeleerde Huiskes tijdens een 
voordracht toen hij ongeveer het volgende stelde "ik ben een ingenieur die heupimplanta
ten ontwerpt, indien slechts 5% van de door mij ontworpen implantaten faalt wordt dit als 
een uitstekend resultaat gezien. Veel ingenieurs ontwerpen bruggen, indien 5% van hun 
ontwerpen faalt wordt daar heel anders tegen aangekeken" . De recente ophef over de 
zwaaiende Erasmusbrug in Rotterdam bevestigde nog eens hoe er over een falend brug
ontwerp wordt gedacht. In hetzelfde jaar dat de Erasmusbrug zwaaide en de pers er bol 
van stond werden er in ons land ongeveer 2000 falende heupprotheses vervangen zonder 
dat dit tot enige publieke beroering leidde. Wereldwijd ondergaan ongeveer I 00.000 pa
tiënten jaarlijks een operatie omdat hun gewrichtsprothese verwijderd en vervangen dient 
te worden, dit is ongeveer de bevolki ng van Leiden. In principe heeft dit falen van 
implantaten twee oorzaken, de gebrekkige stand van de huidige techniek en de extreme 
omstandigheden waaronder veel implantaten dienen te functioneren. Die extreme om
standigheden stellen zeer speciale eisen en doordat wij dagelijks met het goed functione
ren van onze lichaamsdelen worden geconfronteerd nemen wij dit probleemloos functio
neren onder moeilijke omstandigheden eigenlij k als vanzelfsprekend aan. Dat er weinig 
vanzelfsprekends aan dit indrukwekkende functioneren van onze lichaan1sdelen is zou ik 
u aan de hand van het functioneren van bot nader willen uitleggen. 

Ons eerste beeld van bot is dat van een weinig dynamische steenachtige massa. De 
werkelijkJ1eid is totaal anders. Bot heeft zich over meer dan honderd miljoen jaar geëvo
lueerd waarbij het door miljarden individuen van duizenden soorten op z ijn functioneren 
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werd getest. Het resultaat is een uniek composiet met zeer speciale mechan ische en biolo
gische eigenschappen. In grote lijnen is de grondstof van bot een mengeling van een 
organisch materiaal, co llageen ( de basis van zeemleer), en een anorganisch materiaal, 
hydroxyapatiet (een keramisch materiaal opgebouwd uit calcium en fosfaat). Elk van deze 
materialen is op zich volstrekt ongeschikt om als skelet te functioneren maar de combina
tie ervan heeft unieke eigenschappen. In feite hebben nauwelijks tot geen van de door de 
mens gemaakte materialen eigenschappen die bot benaderen en is dit composiet buitenge
woon in zijn mechanische karakteristieken. Een heupgewricht wordt tijdens zijn levens
duur miljoenen malen belast met krachten die wel 1000 kilo kunnen bedragen. Dit doet 
een zeer stug en sterk materiaal vermoeden maar ditzelfde materiaal kan onder invloed 
van kleine veranderingen in belasting zichzelf omvormen tot een andere vorm of een 
andere dichtheid. Metandere woorden het past zich dynamisch aan veranderende omstan
digheden aan. Een duidelij k voorbeeld hiervan is het corrigeren van een tand in de kaak 
door een beugel. Wij zijn ons allen bewust van de grote kracht die nodig is om een tand 
acuut te ontzetten of een bot te breken maar door het dynamische karakter van bot is een 
kleine druk gedurende langere tijd uitgeoefend voldoende om het gewenste effect te be
reiken. Het effect is enigszins te vergelijken met de vervorming van een boom na langdu
rige blootstell ing aan een wind uit dezelfde richting. Bot is tegel ij kertijd spijkerhard en 
boterzacht. Ik ben ervan overtuigd dat een vergelijkbaar verhaal valt te houden over nage
noeg alle weefsels in ons lichaam. Ze passen zich continue aan veranderende omstandig
heden aan en hebben een uniek· zelfherstellend vermogen. ln feite voldoet, ondanks de 
mi ljoenen jaren lange ontwikkeling van materialen en instrumenten door de mens, geen 
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van de door ons ontwikkelde materialen ook maar enigszins aan de eisen waaraan onze 
weefsels dagelijks voldoen. 

De goede resultaten die op dit moment in de vervangingsgeneeskunde worden behaald 
zijn dan ook meer te danken aan de dynamiek van onze weefsels, waardoor zij de tekort~ 
komingen van de door ons gebruikte materialen kunnen opvangen, dan aan onze techno
logie. Veel wetenschappers zijn zich hier natuurlijk van bewust en we zien de laatste tien 
tot twintig jaar dan ook een duidelijke verschuiving optreden in de onderzoekstrategie. 
Vroeger werden materialen ontworpen om zo weinig mogelijk interactie aan te gaan met 
de omringende weefsels. Er werd dan van uitgegaan dat het lichaam op zijn beurt geen 
actie zou ondernemen om het vreemde materiaal afte stoten. De meeste implantaten die 
op het ogenblik in de chirurgie worden gebruikt zijn een exponent van deze strategie 
waarbij we kunnen denken aan metalen zoals co balt chroom, titanium, RVS en kunststof
fen zoals polyethyleen, teflon en siliconen rubber. Deze technologie is voor biomedisch
technologische toepassingen relatiefprimitief en het lijkt niet erg waarschijnlijk dat er een 
doorbraak in de vervangingsgeneeskunde valt te verwachten door verdere ontwikkelin~ 
gen aan dit soort materialen. Veelbelovender is de strategie om zogenaamde bloactieve 
materialen te ontwikkelen, dat wil zeggen materialen die in staat zijn een bepaalde ge~ 
wenste biologische reactie op te roepen, te versterken of zelfs tegen te gaan. Hierbij kan 
gedacht worden aan het stimuleren van botafzetting op een heupimplantaat om stabielere 
inbedding in het omliggende bot te bereiken of juist het tegengaan van een bepaalde 
ongewenste reactie als bloedstolling om een beter functioneren van een vaatprothese te 
verkrijgen. 

Een meer biologische benadering 

Een voorbeeld van deze meer biologische benadering zou ik U willen geven aan de hand 
van het werk van de Leidse Biomaterials Research Group. Deze groep ontwikkelde onder 
leiding van de Hooggeleerde de Groot een generatie calciumfosfaat produkten waar tot op 
de dag van vandaag een groot deel van haar intemationale reputatie op valt terug te voe
ren. Dit onderzoek was baanbrekend doordat de onderzoekers de gedachte hadden opge
vat met de bouwstenen van het minerale deel van bot (calcium en fosfaat) een keramiek te 
ontwikkelen. Het uitgangspunt was dat een dergelijk keramiek veel op de minerale matrix 
van bot zou lijken en daardoor een biologisch gewenst gedrag, vergroeien met bot, zou 
vertonen. Het meest tot de verbeelding sprekende produkt dat uit dit onderzoek voort
kwam was de zogenaamde hydroxyapatiet coating, een dunne laag calciumfosfaat keramiek 
die door een plasma-spray proces op een titanium implantaat werd aangebracht. Hierdoor 
konden de gunstige biologische eigenschappen van het keramiek worden gekoppeld aan 
de betere mechanische eigenschappen van het metaal titanium. Wereldwijd zijn er tot nog 
toe al honderdduizenden van dit soort gecoate implantaten (heupen, knieën, 
tandwortelimplantaten etc.) gebruikt en wanneer de resultaten van deze gecoate implantaten 
worden uitgezet tegen vergelijkbare ongecoate implantaten is het resultaat indrukwek
kend. Kortom de initiële hypothese dat deze calciumfosfaat keramieken veel op bot leken 
en daardoor een goede biologische reactie zouden oproepen leek bevestigd. Inmiddels 
weet een groot aantal groepen, maar zeker niet alle, wel beter. Deze calciumfosfaat keramie
ken zijn een klassiek voorbeeld hoe een foute uitgangshypothese toch tot het gewenste 
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eindresultaat kan leiden. Tevens toont dit aan hoe makkelijk een wetenschappelijke ge
meenschap zich door gangbare gedachten laat beïnvloeden en overtuigen. 

Ik zou dit laatste willen illustreren door eens naar de proceskarakteristieken van een calcium
fosfaat coating te kijken en deze dan te vergelijken met de wij ze waarop bot in ons lichaam 
wordt aangemaakt. In ons lichaam wordt de minerale fase van bot gevormd doordat uit 
onze lichaamsvloeistof op de een of andere wijze calcium en fosfaat ionen neerslaan. Dit 
proces geschiedt bij lichaamstemperatuur en deze calcium fosfaat zouten vormen kristal
len in de organische fase van bot, collageen. Uiteindelijk bereiken deze krista llen een 
grootte van zo'n 40 nanometer (een miljardste meter). De snelheid waarbij deze kristallen 
in het lichaam worden gevormd is niet bekend maar gezien de vormingssnelheid van bot 
zal deze minder moeten z ijn dan I micrometer per seconde ( een miljoenste meter per 
seconde). Laten we nu eens kijken naar de wijze waarop een calciumfosfaat coating wordt 
gemaakt. Aan de basis van deze coatings staat een poeder met een partikelgrootte van 40 
micrometer (I 000 maal groter dan de kristallen in bot). Deze partikels worden dan in een 
vlam geschoten met een temperatuur van ongeveer I 0.000 C (zo'n 300 maal hoger dan de 
lichaamstemperatuur). Dit gebeurt dan weer met een snelheid die boven die van het geluid 
ligt, ca. 300 meter per seconde (ongeveer 300 miljoen maal sneller dan de kri stalgroei in 
bot). Kortom het verschil tussen biologische kristalvorming in bot en de huidige indus
triële fabricage van calciumfosfaat coatings is astronomisch en het zal eenieder duidelij k 
zij n dat de hypothese dat deze calciumfosfaat keramieken veel op de minerale matrix van 
bot lijken dan ook niet is te handhaven. 

Toch geloofde een complete generatie wetenschappers in de juistheid van deze hypothese. 
De reden hiervoor was natuurlijk dat de voorspelling die uit de oorspronkelijke hypothese 
voortkwam, het goed functioneren van calcium fosfaat coatings, was bewaarheid en daar
door was er geen reden tot een kritische houding ten opzichte van de hypothese ze lf. Nu is 
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vastgesteld dat geplasmasprayde calciumfosfaat coatings niet op de minerale matri x van 
bot lijken resteert de vraag waarom zij dan toch de gewenste biologische reactie geven. 
Het antwoord hierop is te vinden in de bestudering van het grensvlak tussen de coating en 
het omringende bot. Wanneer dit grensvlak onder hoge vergrotingen met een transmissie 
elektronen microscoop wordt bestudeerd, wordt het duidelijk dat er veranderingen optre
den als gevolg van het oplossen van de coating en het daaropvolgende neerslaan van een 
zeer dunne laag biologisch calcium fosfaat dat is opgebouwd uit min of meer vergel ij k
bare calcium fosfaat krista llen zoals die in bot worden aangetroffen. Hoe deze precipitatie 
precies plaatsvindt is nog niet duidelijk maar a lgemeen wordt aangenomen dat het oplos
sen van de coating tot een verhoging van de calcium en fosfaat concentratie leidt, waar
door een kritische waarde wordt overschreden en spontane calcium fosfaat prec ipitatie en 
nucleatie optreedt. Dit is op zich wel een biologisch maar geen door cellen gemedieerd 
proces. Pas nadat deze laag is gevormd, die het lichaamsvreemde calciumfosfaat afdekt, 
kunnen cell en ermee beginnen om bot over het implantaat af te zetten. Met andere woor
den het is de instabiliteit van de huidige calcium fosfaat coatings die verantwoordelijk is 
voor hun goede functioneren en de ironie is dat tot voor kort vele groepen juist deze 
instabilite it trachnen tegen te gaan omdat zij dit als materiaalkundig ongewenst beschouw
den. Nog steeds is de les die veel materiaalkundigen uit het voorgaande verhaal menen te 
moeten trekken dat zij met de huidige technieken moeten proberen de eigenschappen van 
biologische structuren meer te benaderen. Naar mijn mening is dit een fout uitgangspunt 
en zal dit nooit leiden tot een doorbraak in de vervangingsgeneeskunde. ln onze totale 
evolutiegeschiedenis hebben w ij een historie om juist niet-biologische technieken te ge
bruiken ter vervaardiging van onze hulpmidde len dat heeft onweerlegbaar tot successen 

Botbinding met biomateriaal pas na 
biologische CaP precipitatie 
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geleid maar de revolutionair nieuwe benadering die nodig is om de uitdaging van de 
lichaamsvervanging in Homo senescens goed beslagen aan te gaan vinden wij hierin niet. 
Wanneer wij de uiterst dynamische biologische materialen willen benaderen in hun sa
menstelling en structum- doen wij er beter aan de biologische aanmaaktechnieken te imi
teren en wanneer dat niet lukt levende organismen deze structuren te laten maken. In 
principe staan ons daar drie technologische benaderingen voor ter beschikkingbiomimetics, 
biotechnologie en tissue engineering. De laatste twee technieken kunnen alleen succes
vol in combinatie met biomaterialen als zogenaamd drager materiaal worden toegepast en 
heten dan hybride technologie. In het vervolg van deze rede wil ik dan ook gaame uw 
aandacht vragen voor de toepassingsmogelijkheden van dit somt meer biologische tech
nieken in de vervangingsgeneeskunde. Uitgangspunt dient hierbij altijd te zijn dat de 
materiaalkundige aspecten alleen dan van belang zijn wanneer zij bijdragen aan de ge
wenste biologische reactie, in het verleden werd dit door het materiaalkundige zwaarte
punt in de biomaterialen wetenschap nog wel eens vergeten. 

Biomimetics 

Biomimetics is een relatiefnieuwe stroming in de materialenwetenschap die tracht biolo
gische aanmaaktechnieken te imiteren. Natuurlijk kan dit net zo goed het aanmaken van 
microstructuren voor microprocessors betreffen als het aanmaken van bijvoorbeeld dunne 
deklagen voor medische hulpmiddelen maar gezien de aard van deze rede zult U het mij 
hoop ik wi llen vergeven dat ik mij tot de implantatenkant beperk. Ik wil U hierbij twee 
voorbeelden laten zien die voortkomen uit het onderzoek van onze groep waar gedurende 
de laatste jaren een vrij grote onderzoekinspanning wordt geleverd op het gebied van 
biomimetische produktie van een equivalent van de minerale fase van bot. 

Rainbow coating: Het eerste voorbeeld 
beu·eft de door ons ontwikkelde Rainbow 
technologie. Wellicht meent U uit de 
gekozen naam te kunnen afleiden dat wij 
een pot goud aan de einder van deze 
technologie vermoeden. Dit wil ik niet 
fanatiek ontkennen maar bet is zeker niet 
de reden van de naamgeving. Deze re
den is te vinden in de interferentie
patronen die worden verkregen bij de 
zeer dunne deklagen die met deze tech
niek kunnen worden gecreëerd en aan het 
geheel een regenboogachtig effect ver
lenen. De grondslag van deze techniek 
valt terug te voeren naar de bij ons steeds 
sterker wordende gewaarwording dat de 
huidige plasma spray techniek voor het 
maken van calcium fosfaat coatings te 
zeer afwijkt van de eigenlijke biologi
sche situatie om tot optimale resultaten 
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te leiden. Een groot deel van deze tekortkomingen wordt, zoals reeds eerder vermeld, 
veroorzaakt door het gebruik van een tamelijk grofuitgangspoeder en de hoge temperatu
ren die door het gebruik van een plasmaspraygun worden veroorzaakt. Dit heeft onder 
andere tot gevolg dat door de hoge temperaturen er tijdens het proces geen biologisch 
actieve stoffen kunnen worden toegevoegd (deze verbranden), de deklaag relatief dik 
blijft (geen nanotechnologie) en geen ingewikkelde structuren kunnen worden bedekt 
(door schaduwvorming). De meeste minerale deposities die wij bij biologische structmen 
vinden hebben deze nadelen in het geheel niet en het ligt voor de hand de hieraan ten 
grondslag liggende mechanismen te imiteren om een vergelijkbaar " biologisch" resultaat 
te bereiken. Alhoewel ons onderzoek zich voor een groot deel op botvervanging richt 
hoeven wij ons zeker niettot bot te beperken om inspiratie op te doen over de biologische 
vorming van keramiek. Een enkele wandeling over het strand is al voldoende om de grote 
variatie te aanschouwen die kan worden bereikt bij de produktie van keramiek door schaal
dieren. In veel aspecten doen de door hen geproduceerde keramieken niet onder voor 
onze beste kunstmatige keramieken met dien verstande dat de schelpen niet bij temperatu
ren boven de I 000 graden zijn gemaakt maar onder veel fysiologischere omstandigheden. 

Juist de structuren die door schaaldieren worden geproduceerd hebben wetenschappers 
ertoe geïnspireerd te trachten vergelijkbare structuren onder vergelijkbare biologische 
omstandigheden te creëren en de resultaten lijken veelbelovend. Dit soort ontwikkelingen 
zouden in de toekomst kunnen leiden tot het industrieel vervaardigen van nanostructuren 
bijvoorbeeld ter vervanging van de huidige silicon wafer technologie maar die tijd lijkt 
nog tamelijk ver weg. Binnen de vervangingsgeneeskunde ligt de klinische toepassing 
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van dit soort technieken nog maar enkele jaren van ons verwijderd, daarbij denk ik dan 
met name aan de toepassing in de botvervangende chirurgie. Voor een succesvolle toepas
sing van dergelijke biomimetische calciumfosfaat coatings dienen dan twee randvoor
waarden te worden vervuld. Allereerst dienen calciumfosfaat kristallen te worden ge
maakt die een snelle biologische precipitatie van calciumfosfaat op hun oppervlak na 
implantatie kunnen induceren. Ten tweede dient deze biomimetische coating ook nog 
goed met het onderliggende substraat, bijvoorbeeld een titanium heupprothese, verbon
den te zijn. In dit type onderzoek hebben met name de regelmatig bij ons werkzame Chi
nese promovendi baanbrekend werk verricht. Allereerst bleken zij in staat uit waterige 
oplossingen bij relatief lage temperaturen kleine calciumfosfaat kristallen te produceren 
waarvan zowel de vorm als afmetingen op nano-niveau te regelen waren. Kristallen d ie 
de krista llen van de minerale matrix van bot benaderden konden op deze wijze worden 
geproduceerd. Dit werk is met name interessant voor de ontwikke ling van composieten 
die de mechanische eigenschappen van bot beter kunnen benaderen dan de huid ige mate
rialen. Voor het maken van coatings ligt het probleem nog in het creëren van een goede 
verbinding tussen de in oplossing gevormde calciumfosfaat kristallen en het onderl ig
gende substraat. Hier lijkt een aan de universiteit van Por1o gedane vinding uitkomst te 
bieden. Uit het in samenwerking met onze groep verrichte onderzoek bleek dat het intro
duceren van bepaalde submicron (minder dan een miljoenste meter) structuren op een 
substraat het neerslaan van calcium fosfaat kristallen bij lichaamstemperatuur bevorderde 
en de eerste resultaten wijzen op een hechte band tussen kristallen en substraat. Recent 
hebben wij voor een samenwerkingsverband tussen industrie en universiteit een tweetal 
subsidies ontvangen van respectievelijk het Ministerie van Economische zaken en de Stich
ting Technische Wetenschappen om verschillende aspecten van dit onderzoek nader uit te 

Polyactive (PEO/PBT copolymeer) 
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werken en de eerste contracten met vooraanstaande industriële partners zijn inmiddels 
gesloten. Als groep denken wij deze technologie binnen twee jaar voor de eerste klinische 
studies beschikbaar te kunnen stellen. 

PEO/PRT çopolymcrcn: In het bovenstaande werd omschreven hoe uit calciumfosfaat 
bevattende oplossingen op biomimetische wijze een calcium fosfaat coating kan worden 
gevormd. Alhoewel wij hier tot op zekere hoogte de biologische vorming van de minerale 
fase van bot benaderen blijft het natuurlijk nog altijd een buiten het lichaam gevormde 
structuur en als zodanig lichaamsvreemd. Een andere benadering zou kunnen zijn om net 
zoals dat in de natuurlijke botvorming gebeurd pas in het lîchaam een neerslaan van cal
cium fosfaat kristallen te initiëren maar dan in een kunstmatige matrix die min of meer de 
rol van collageen in de mineralisatie van bot zou overnemen. Het grote verschil, en dus 
voordeel, met de eerder beschreven techniek is dat nu de mineralisatie pas na de implantatie 
plaatsvindt. Het interessante is dat alhoewel deze gedachte net zoveel, of misschien nog 
wel meer, voor de hand ligt als de pogingen tot het namaken van de minerale matrix van 
bot door calciumfosfaat keramieken, de hoeveelheid werk op dit gebied nog zeer beperkt 
is. Toen wij in Leiden ongeveer 10 jaar geleden ons onderzoek startten naar de bijzondere 
verkalkingskarakeristieken van een groep PEO/PBT copolymeren bleek er in de interna
tionale literatuur nauwelijks informatie voorhanden over het toepassen van spontane 
verkalking bij biomaterialen voor botvervanging. Toch was er een goede bron voorhan
den over verkalking van biomaterialen in biologische systemen en die betrof de vakge
bieden waar die verkalking tot problemen leidde. Dit gebeurde vrij prominent in gebieden 
zoals de vaatchirurgie of de hartchirurgie, waar de verkalking bij bijvoorbeeld collageen 
hartkleppen tot een te grote stijfl1eid en disfunctioneren leidde. Alhoewel, het onderzoek 
zich in deze gebieden richtte op het tegengaan van verkalking bleken precies dezelfde 
mechanismen van toepassing op het stimuleren van verkalking, iets dat wij in ons onder
zoek beoogden te bewerkstelligen. 

Uit deze literatuur leerden wij dat het zachte PEO segment in dit copolymeer twee heel 
belangrijke karakteristieken heeft die een rol bij de verkalking spelen en die wij ook in de 
organische "zachte" matrix van bot aantreffen. Het PEO segment is in staat lichaams
vloeistof op te nemen en bindt dan door zijn speciale helix structuur de calcium ionen uit 
die vloeistof aan zich. Wanneer wij voldoende PEO segment aan het polymeer toevoegen 
om een goede opname van lichaamsvloeistoffen te bewerkstelligen, dit stelt overigens 
ook nog bepaalde eisen aan bijvoorbeeld het molecuulgewicht van dit segment waar ik 
verder niet op in zal gaan, kan een omvangrijke biologische calciumfosfaat neerslag in het 
polymeer worden verkregen. Onder optimale omstandigheden is de dichtheid van die 
neerslag vergelijkbaar met die in bot zelf. Tevens lijken de kristallen die aldus gevormd 
worden veel op de calcium fosfaat kristallen in bot en hebben ze een vergelijkbare samen
stelling (carbonaat apatiet). 

Zelfs onder zeer hoge vergrotingen is het moeilijk om te bepalen waar bij dit soort mate
rialen na implantatie het lichaamseigen bot ophoudt en het lichaamsvreemde materiaal 
begint. Het blijkt dus mogelijk materialen te maken die uiteindelijk een mengsel van 
biologische en kunstmatige stoffen vormen en door deze combinatie van dood en levend 
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materiaal benaderen we de dynamische karakteristieken van levend weefsel al meer dan 
meestal bij biomaterialen gebruikelijk is. De eerste produkten van dit materiaal zijn in
middels in verschillende landen op de markt verschenen en meer dan I 000 patiënten zijn 
met dit materiaal behandeld. Ik vermeld U dit verhaal over PEO/PBT copolymeren niet 
alleen om een indruk van de mogelij kheden van biomimetische materialen te schetsen 
maar zou er ook nog even bij willen stil staan om wat begrip te wekken over de omvang en 
de aard van het onderzoek dat nodig is om dit soort materialen te ontwikkelen. Deze 
kleine bladzijde tekst over PEO/PBT copolymeren omvat namelijk nogal wat onderzoek. 
ln de afgelopen I 0 j aar werden meer dan 150 hooggekwali ficeerde manjaren aan de ont
wikkeling van dit materiaal besteed. ln deze tien jaar werkten wetenschappers met een 
fYs ische, chemische, biologische en medische achtergrond aan dit materiaal en vond de 
ontwikkeling en evaluatie, met onze Leidse groep als basis, in meer dan 15 groepen uit 7 
landen plaats. Met andere woorden d it is een multidisciplinair veld bij uitstek en de 
ontwikkelingskosten van een dergelijk biomedisch polymeer zullen inclusief de marke
ting al gauw 20 miljoen gulden bedragen. Dit vraagt een diepe beurs gekoppeld aan een 
consequente lange termijn visie. Die diepe beurs kan alleen worden gevonden bij grote 
biomedische bedrijven terwijl de consequente lange termij n visie naar mijn ervaring ei
genlijk a lleen in de ivoren toren van de universiteit te vinden is. De ontwikkeling van de 
njeuwe generatie bouwstenen voor de vervangingsgeneeskunde vraagt dan ook zeer spe
ci fieke randvoorwaarden waar ik later op terug zal komen. 
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Biotechnologie: inbouwen en afgeven van groeifactoren 

Beide biomimetische materialen die ik zoj uist heb besproken, de Rainbow coating en het 
PEO/PBT copolymeer systeem hebben het in zich de eigenschappen van bot beter te 
benaderen dan de conventionele materia len. Toch vormen deze materialen slechts een 
zeereenvoudige afspiegel ing van de werkelijkheid zoals die wordt vertegenwoordigd door 
de dynamische weefsels die wij trachten te vervangen. Zo bestaat bot weliswaar uit een 
matrix die min of meer vergelijkbaar is met de biomimetische materia len die wij reeds 
hebben besproken maar in tegenstell ing tot deze materialen wordt de vorm en structuur 
van bot voortdurend aan de omstandigheden aangepast. Dit geschiedt in principe door 
een populatie botaanmakende cellen "osteoblasten" en een populatie botafbrekende cel
len "osteoclasten". De mate van aanmaak en/ of afbraak van bot wordt dan bepaald door 
de activiteit van de individuele celpopulaties en natuurlijk door de populatie omvang. 
Deze cel -activiteit en de hoeveelheid cellen wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
signaalstoffen. Op de totale massa van botweefsel leggen deze factoren niet veel gewicht 
in de schaal maar hun biologische invloed is daarentegen zeer groot en ze hebben een 
grote potentiele therapeutische waarde. Dergelij ke signaalstoffen kunnen in alle weefse ls 
worden aangetroffen en in het verleden werden ze voornamelijk gewonnen door isolatie 
uit donorweefseL Bij botsignaalstoffen komt dat dan neer op het bewerken van donorbot 
dat wordt geoogst bij overleden patiënten, andere signaalstoffen worden daarentegen uit 
dierlijk weefel geïsoleerd. De recente BSE affaire en de aandacht voor het Creuzveld
Jacobs virus maken duidelijk hoe de publieke opinie aankijkt tegen het risico van ziekte
overdracht door bij voorbeeld voedse l. Dat deze gevoeligbeid bij donor weefsel alleen 
maar groter is blijkt uit het besluit van de engelse regeri ng om zelfs het experimentele 

Samenstelling van Polyactive en de 
invloed op de afgifte. 
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gebruik van donororganen van varkens voor menselijke implantatie op te schorten. Bui
ten dit soort risico's is er natuurlijk nog de schaarste van de weefsels waaruit dergelijke 
stoffen kunnen worden geïsoleerd en het is voor de vervangingsgeneeskunde dientenge
volge een uitkomst dat de biotechnologie door de toepassing van recombinant DNA 
technieken nu in staat is dit soott stoffen synthetisch te maken. Het is te verwachten dat er 
de komende jaren een wijd scala aan signaalstoffen beschikbaar komt die gedeeltelijk de 
dynamiek van weefsel kum1en benaderen. 

ln fe ite is de biotechnologie een mooi voorbeeld hoe van origine biologische produktie
technieken voor menselijke toepassing worden gebruikt. Net zoals het gebruik van 
biomimetische materialen zonder signaalstoffen en cellen slechts ten dele de dynamiek 
van weefsels benaderd geldt dat ook voor het gebruik van signaalstoffen alleen. Zonder 
goede dragennaterialen of afgiftesystemen die de matrix van weefsel benaderen is de 
afgifte van deze stoffen moeilijk te reguleren en te lokaliseren. Zo zijn recent botgroei
factoren beschikbaar gekomen die de botaanmaak kunnen aanschakelen, zelfs op plaatsen 
waar bot normaalniet voorkomt. Dit is van grote waarde mits deze factoren op de juiste 
wijze kunnen worden afgegeven. We willen immers een begrip als "botterik" geen letter
lijke betekenis geven. Net zoals bij gewoon weefsel dienen deze factoren in een matrix te 
worden ingebouwd en dit is een van de technieken waar wij ons in de toekomst op zullen 
richten. Nu reeds zijn de PEO/PBT copolymeren door in Enschede uitgevoerd onderzoek 
goede afgiftesystemen gebleken voor diverse eiwitten en in de nabije toekomst zullen wij 
ons meer op botgroeifactoren gaan richten. Hierdoor kan, zoals dat tot nog toe bij de 
toepassing van materialen alleen het geval was, niet alleen de botgroei geleid worden 
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maar kunnen zelfs grote hoeveelheden bot worden aangemaakt. Het zal eenieder duidelijk 
zijn dat dit de slaagkans van veel gecompliceerde botoperaties aanzienlijk zal vergroten. 

Tissue engineering 

Tot nog toe heeft U kunnen horen hoe wij de weefsels die wij willen vervangen steeds 
beter kunnen imiteren. Hun structuur kan worden benaderd door materialen te maken op 
een wijze zoals dat ook in de natuur gebeurt. We kunnen bovendien materialen maken 
waar het lichaam later zelf een andere stof aan toevoegt en zelfs het karakteristieke 
zelfherstellings vermogen van weefsel kan enigszins worden benaderd door het toevoe
gen van bijvoorbeeld groeifactoren aan implantatiematerialen. Toch staan we nog ver af 
van de natuurlijke situatie waarbij we in weefsel een enorme variatie van vele stoffen 
kunnen aantreffen en waar we sommige zelfs nog niet kennen. Deze stoffen worden dan 
ook nog eens door cellen gereguleerd. Het is in feite juist om te stellen dat indien wij met 
synthetische technieken perfecte weefsels willen genereren allereerst synthetische cellen 
gemaakt zouden moeten kunnen worden, Gezien de complexiteit van dit soort biologi
sche structuren en de enorme hoeveelheid kennis die hiervoor noodzakelijk zal moeten 
zijn lijkt het vooralsnog verstandig om dit als onmogelijk te beschouwen. Dit betekent 
niet dat hierdoor de ontwikkeling van de vervangingsgeneeskunde volledig wordt gefrus
treerd want er is een betrekkelijk eenvoudige oplossing voor dit probleem. Deze oplos
sing behandelt de cel als een soort black box die je met de juiste stimuli het weefsel laat 
maken dat wij wensen te vervangen. Het grote voordeel hiervan is dat wij het cellulaire 
mechanisme niet volledig hoeven te doorgronden en met een beperkt aantal variabelen 
toch iets van een grote complexiteit (namelijk weefsel) kunnen fabriceren. Zoals met zo
veel dingen was deze gedachte allang bekend en wordt er bijvoorbeeld al meer dan tien 
jaar aan het ontwikkelen van kunsthuid op basis van deze gedachte gewerkt maar pas toen 
deze technische benadering een naam kreeg "tissue engineering" begon het belang van dit 
soort technologie breed door te dringen. Een tijdje geleden werd zelfs de publieke opinie 
wakker geschud door een uit Harvard afkomstig plaa~e van een naakte muis met een 
compleet oor op zijn rug. De hooggeleerde Jansen refereerde hier reeds aan tijdens zijn 
recente oratie. Ik wil er dan ook niet nog eens in detail op in gaan maar ook niet na laten 
te stellen dat het op deze manier in de publiciteit brengen van een dergelijk experiment 
niet erg gelukkig was al was het alleen maar door de suggestie dat een oor voor een mens 
door manipulatie van muis kan worden verkregen. Dit roept al snel associaties op met 
genetische manipulatie en daar heeft het nu juist tot nog toe niets mee van doen niets mee 
van doen. Tissue engineering is in principe niet complex, het is veeleer een eenvoudige 
oplossing voor een ingewikkeld probleem namelijk het benaderen van de complexiteit en 
dynamiek van levend weefsel. 

De toepassingsgebieden van tissue engineering zijn legio, Er wordt in internationaal ver
band gewerkt aan het door tissue engineering vervaardigen van onder andere spierweef
sel, zenuwweefsel, bindweefsel, bot, kraakbeen en huid. Van de laatste twee door tissue 
engineering verkregen weefsels zijn de eerste producten zelfs al commercieel verkrijg
baar. Alvorens op de algemene implicaties van dit soort technieken in te gaan zou ik u aan 
de hand van twee voorbeelden een indruk willen geven over de mogelijkheden van dit 
soort technieken. Daarbij wil ik mij richten op de kunsthuid en kunstbot Ik zou er trou-
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wens in dit verband op wi llen wijzen dat het gebruik van het woord "kunst" hier op zijn 
minst arbritair is. Het is een kunst om het te maken maar het produkt is in feite net echt! 

Gebruik van PEO/PBT co polymeer als huid 
vervanging 

Kunstbujd: De mensen van onze groep hebben al ongeveer 8 j aar het voorrecht samen te 
werken met de afdeling huidziekten van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Onder lei
ding van Dr. Ponec wordt hier een internationaal vooraanstaand onderzoeksprogramma 
uitgevoerd naar het kweken van huidcellen voor het behandelen van onder andere 
brandwondpatienten. Bij dit soort patiënten is het van levensbelang om de dode ver
brande huid zo snel mogelijk weer door een levende huid te vervangen. Tot op zekere 
hoogte lukt dit goed door de huid van de patiënt zelf te perforeren en op te rekken. De 
overgebleven gaten groeien dan dicht en grote lichaamsoppervlakten kunnen worden be
dekt met relatief weinig donorhuid. Toch zijn er nog patiënten die zo emstig zijn ver
brand dat er eenvoudig niet genoeg huid van de patiënt over is gebleven. Hier kan tissue 
engineering een grote rol spelen. De Leidse groep, maar dit geldt ook voor enkele andere 
onderzoeksgroepen, is in staat om in 3 weken de cellen die uit een klein stukje huid van de 
patiënt zijn verkregen 10.000 voudig te vermenigvuldigen. Dit is voldoende om grote 
lichaamsoppervlaktes te bedekken. Deze teclmiek kan levensverlengend werken maar past 
goed in de titel van deze rede omdat de kwaliteit van de zo verkregen kunsthuid te wensen 
overliet. Het produkt van deze tissue engineering bestond weliswaar uit huidcellen maar 
deze cellen waren vrij uniform en ve11oonden niet i.n voldoende mate de verschillende 
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lagen zoals die in onze opperhuid voorkomen bovendien misten ze een belangrijk aspect 
van onze huid namelijk het bindweefsel dat zich onder de opperhuid bevindt Om een 
duidelijke verbetering van de kwal iteit te verkrijgen werd een onderzoek opgezet waarbij 
uit PEO/PBT copolymeren een matrix werd gemaakt waarin aan de onderzijde bindweefsel
cellen konden groeien en aan de bovenzijde huidcellen. De bedoeling was bovendien dat 
de huidcellen een vergelijkbaar differentiatiepatroon zouden geven als normale opper
huid en de bindweefselcellen een matrix zouden produceren zoals die ook in huid wordt 
aangetroffen. Hier wordt dan ook niet de naam kunsthuid voor gebruikt maar de term huid 
substituut geheel in overeenstemming met de vervangingsgeneeskunde. De resultaten zijn 
tot nog toe veelbelovend: de huidcellen benaderen de organisatiestructuur van onze op
perhuid veel beter dan dat vroeger het geval was en de bindweefselcellen maken een 
driedimensionale bindweefsellaag aan. Na implantatie in varkens bleek het geheel goed te 
werken en de eerste klinische studies met dit huid substituut zijn in enigszins aangepaste 
vorm gesta1t. We hebben hier te maken met een schoolvoorbeeld van hybride technologie. 
Materiaalkunde voor de ontwikkeling van biodegradeerbare, biomimetische matrices wordt 
gekoppeld aan t issue engineering voor het kweken van de relevante cel len. Het produkt is 
een zogenaamd "construct" van door de mens gemaakte materialen, verschi llende cel
types, en de door deze cellen gemaakte stoffen. Naar mijn weten is dit het meest gecom
pliceerde produkt van hybride technologie dat tot nog toe is voortgebracht. 

Kunsthuid Huid 

Knnstbot: De basis van deze voordracht is de vervanging van bot en het zal U niet verba
zen dat onze groep ook intensief bezig is om de mogelijkheden van tissue engineering 
voor de vervanging van bot te onderzoeken. Dit onderzoek naar een botsubstituut is be
kend onder de titel Osteovitro en alhoewel hier nog niet zoveel tijd aan is besteed als aan 
het huidsubstituut progranuna zijn de resultaten zeker het vermelden waard. De basis van 
dit onderzoek werd gevormd door de publicaties van Maniotopoulos die een weefsel
kweek systeem had ontwikkeld waarin cellen uit het beenmerg konden worden aangezet 
tot vorming van wat veel weg had van zowel de minerale als de organische matrix van bot. 
U moet bij de produktie van botsubstantie door deze kweek niet direct aan echt bot den
ken het was over het algemeen slechts een zeer dun laagje collageen (het vezeleiwit van 
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bot) waarin wat calciumfosfaat kristallen werden afgezet. Toch vertoonde deze kweek 
zoveel boteigenschappen dat hij wereldwijd voor het bestuderen van allerlei factoren op 
de botvorming werd ingezet. Een aantal j aren geleden zagen wij voor het eerst de potentie 
van dit systeem voor het kweken van bot voor transplantatiedoeleinden. Omdat het stan
daard kweeksysteem slechts zeer dunne laagjes botmatrix produceerde leek het ons niet 

haalbaar om massieve stukken bot te kweken vandaar dat wij er voor kozen om allereerst 
iets te ontwikkelen dat veel weg had van de calciumfosfaat coatings die door onze groep 
waren ontwikkeld en grootschalig klinisch worden toegepast. Er was echter een belang
rijk verschi l: deze coating zou door cellen gevormd worden en bovendien ook levende 
cellen bevatten. In principe zouden b.v heup- of tandimplantaten door middel van deze 
techniek in weefselkweek worden bedekt met een dun laagje levend bot van de pati ënt 
zelf. De voortgang van dit onderzoek heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Onze 
groep is inmiddels in staat routinematig laagjes gekweekt bot van verschil lende diersoor
ten, waaronder de mens, over implantatiematerialen zoals staal en keramiek te kweken. 
Dit bot dat door t issue-engineering is verkregen is in staat om de botvorming na implantatie 
voort te zetten. Wij menen dan ook dat deze techniek als vervanging kan dienen voor het 
schaarse donorbot dat nu bij gecompliceerde botoperaties wordt gebruikt. De techniek 
loopt inmiddels zo voorspoedig dat wij de hoop koesteren in de nabije to.ekomst niet 
alleen meer dunne laagjes bot te kunnen kweken maar wellicht complete poriën in kunst
matige matrices met Osteovitro kunnen vullen. 

Over een paar jaar verwachten wij de eerste grootscha lige klinische experimenten te kun
nen starten en om dit mogelijk te maken zal er in ons laboratorium in Bilthoven een clean 
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room faciliteit worden gebouwd die als pilot plant voor deze techniek kan worden geM 
brui kt. Uiteindelijk willen wij dan een systeem beschikbaar maken waarbij patiënten die 
bijvoorbeeld een tweede heupoperatie moeten ondergaan allereerst wat van hun been
merg afstaan. Dit beenmerg wordt dan in onze tissue engineering faciliteit vermenigvul
digd en uiteindelijk op een heupimplantaat gebracht waarna de cellen worden gestimu
leerd om een laagje patiënt-eigen bot aan te maken. Hetzelfde gebeurt gelijktijdig met 
korrels biomimetisch calciumfosfaat die de overblijvende defecten in bot kunnen vullen. 
Uiteindelijk worden deze hybride "constructs" dan weer naar het ziekenhuis getranspor
teerd en in de patiënt geplaatst. 

Robocop wordt van vlees en bloed 

Dames en heren, Homo senescens is geboren en Homo sapiens heeft zijn eigen lichaam 
overleefd. I-Iet veelvuldig gebruik van hulpmiddelen dat ons als soort van andere onder
scheidt en voor een belangrijk deel ten grondslag ligt aan de tot voor kmt geleidelijke 
evolutie van een aapachtige naar de mens van vandaag heeft onze leefomstandigheden zo 
verbeterd dat evolutie tot revolutie is geworden. Door onze hoge levensverwachting en de 
wil van ouderen om actiefin onze maatschappij te participeren dienen steeds meer onder
delen van ons lichaam te worden vervangen. Nu reeds lopen er mensen rond waarvan 
vitale levensfuncties door een apparaat zijn overgenomen en bij sommigen is dat reeds 
gekoppeld aan implantaten voor de bewegingsfunctie en het bloedvatstelseL De six million 
dollar man uit de televisieserie van 20 jaar geleden loopt eigenlijk al rond alhoewel de 
kosten over het algemeen een stuk lager zullen liggen. Toch wil ik nog even kijken naar 
deze six million dollar man en zijn latere opvolgers Mr Data uit startrek en Robocop van 
Paul Verhoeven. De regisseurs van dit soort bionische types als Robocop of een androïde 
zoals mr Data doen hun uiterste best om ons te laten merken dat deze figuren de emoties 
van elk wezen van vlees en bloed hebben. Toch gaat er geen kans voorbij om ons een blik 
te gunnen in hun inwendige, daar is dan geen vlees en bloed maar slechts olie, hydrauliek 
en elektronica. Als ik een ding in deze openbare les duidelijk wil maken is het dit: de 
toekomst van de vervangingsgeneeskunde zit hem niet in de hardware. De man van staal 
heeft geen toekomst. Robocop zal worden opgebouwd uit hybride technologie, Robocop 
wordt van vlees en bloed. 

Met name de hulpmiddelen die wij over miljoenen jaren hebben ontwikkeld hebben ge
leid tot de revolutionaire toename in onze levensverwachting in een tijdsbestek van onge
veer anderhalve eeuw. Om aan de door deze toename in levensverwachting veroorzaakte 
behoefte aan vervanging van onze lichaamsdelen en weefsels te voldoen zal ook een ver
gelijkbare revolutionaire aanpak nodig zijn. De historie van de wetenschap laat zien dat 
revolutionaire technische doorbraken over het algemeen niet af te dwingen zijn. Deze 
observatie maakt het niet verstandig om voor de produktie van hulpmiddelen voor de 
vervangingsgeneeskunde te gokken op de creativiteit van Homo sapiens alleen. Veel ver
standiger is het om de biologische processen die zich in honderden miljoenen jaren door 
evolutie hebben ontwikkeld te imiteren en aan onze behoeftes aan te passen. Naar mijn 
mening biedt alleen de laatste benadering een gerede kans om in een relatief korte pe
riode, daarbij denk ik dan nog aan enkele tientallen jaren, een doorbraak in de vervangings
geneeskunde te genereren. 
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Maatschappelijl{e inbedding 

Alhoewel, ik zonder twijfel zeer subjectiefben betreffende het onderwerp van deze open
bare les meen ik toch te kunnen stellen dat in de ontwikkeling van de vervangings
geneeskunde waarschijnlijk de grootste uitdaging van de geneeskunde van de toekomst 
ligt. Vooralsnog, is de wetenschappelijke en maatschappelijke status van levensverlengend 
onderzoek over het algemeen veel groter dan dat van de levenskwaliteitverhogende 
vervangingsgeneeskunde. Vanzelfsprekend is het buiten kijf dat voor elk individu dat te 
vroeg door een dodelijke ziekte getroffen wordt en eveneens voor zijn familie en vrienden 
de prioriteit van dit type levensverlengend onderzoek zeer hoog ligt. Omdat de bescher
ming van de belangen van het individu een van de belangrijkste kwaliteiten van ons de
mocratisch rechtsstelsel zijn dient dan ook zonder twijfel een continue en zware inspan
ning geleverd te worden voor het bestrijden van dit soort dodelijke ziektebeelden. Toch 
zou ik willen benadrukken dat de curve van de toename van onze levensverwachting nu al 
hevig afvlakt en zelfs een totale overwinning in de strijd tegen bijvoorbeeld kanker slechts 
een gering effect zal hebben op de gemiddelde levensverwachting van onze bevolkiri.g. De 
strijd tegen de dood is een grote uitdaging maar wij winnen hem nooit en vandaar dat de 
verdere ontwikkeling van de vervangingsgeneeskunde een toppositie behoeft in de 
prioriteitsstelling van onderzoeksmiddelen. Het vak is nogjong en de mogelijkheden zeer 
groot. Het wordt tijd om de toenemende maatschappelijke gewaarwording van het belang 
van kwaliteit boven kwantiteit ook te veitalen naar een hoge prioriteit van onze levens
kwaliteit boven onze levensduur. Het gedurende lange tijd volwaardig laten functioneren 
van ons lichaam door de vervangingsgeneeskunde is daarbij een essentieel component. 
Elke uitgave van overheidswege aan levensverlengend onderzoek dient gekoppeld te zijn 
aan weloverwogen uitgaven aan levenkwaliteitsverhogende ingrepen anders is onze 
toekomstvisie in duidelijke disbalans. 

Randvoorwaarden 

Dames en heren, tot dusverre heb ik u een beeld geschetst van de mogelijkheden van de 
vevangingsgeneeskunde en het belang van deze jonge geneeskundige tak voor onze maat
schappij. Nu ik het eind van deze openbare les nader wil ik nog uw aandacht vragen voor 
de randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden om deze discipline tot volle was
dom te laten komen. Zoals zoveel dingen in onze maatschappij begint de voortgang van 
de vervangingsgeneeskunde met educatie. De ontwikkeling van lichaamsvervangende 
medische hulpmiddelen is een multidisciplinair veld dat alleen goed vooruit komt wan
neer het opleidingsniveau in de diverse benodigde wetenschappelijke disciplines voldoende 
hoog is. Het is dan ook zaak zowel basiswetenschappers, in de biologische en technische 
vakken, als geneeskundigen in opleiding op zijn minst de mogelijkheid te bieden op vol
doende niveau kennis op te doen over dit vakgebied. Bij sommige vakgebieden dient 
hierbij sprake te zijn van een facultatieve keuze, dit lijkt mij met name bij de bredere 
basisdisciplines het geval, bij andere vakgebieden van een verplichte. Tot deze laatste 
vakgebieden behoort de geneeskunde, gezien het toenemende belang en de toenemende 
complexiteit van de heden ten dage toegepaste medische hulpmiddelen dient het vak 
biomaterialen naar mijn mening verplicht te worden onderwezen op alle medische facul
teiten. Aan de Universiteit Twente, metjuist haar technische wetenschappen, is een facul-
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tatief onderwijsprogramma voldoende. Hier is reeds een begin mee gemaakt en ik zie het 
als een van mijn taken om via een serie colleges het vak biomaterialen onder de aandacht 
van de studenten hier in Enschede te brengen. 

Natuurlijk zal het gezien de multidisciplinaire aard van het vak biomaterialen, en de ver
schillende expertises die hierbij komen kijken, niet mogelijk zijn overal in Nederland alle 
deelaspecten van dit vakgebied op voldoende niveau te belichten. Vandaar zijn nationale 
en wellicht zelfs internationale interuniversitaire cursussen noodzakelijk. Dit geldt dan 
natuurlijk met name voor de 2e fase studenten. Nu reeds zijn de verschillende expertise 
gebieden door inspanningen van de door de Universiteit Twente geleide onderzoekschool 
IBME (integrated biomedical engineering) en de cursussen die worden aangeboden door 
de Nederlandse Vereniging voor Biomaterialen interuniversitair toegankelijk. Om de goede 
positie die Nederland internationaal inneemt te behouden of bij voorkeur zelfs te verbete
ren is een verdere uitbouw van dit onderwijsprogramma noodzakelijk. 

De verbetering van het onderwijs op het gebied van biomaterialen dient twee doelen. 
Allereerst zal een beter begrip van dit vak bij clinici leiden tot grotere klinische vooruit
gang en ik hoop dan ook dat met name de bij de Leidse Biomaterials Research Group 
ingezette, en ook bij andere groepen gevolgde, trend om een aantal artsen voor hun oplei
ding tot medisch specialist promotieonderzoek in het gebied van de biomaterialen te laten 
doen zal worden voortgezet. Met name dit hoge kennisniveau van biomaterialen bij een 
groep medisch specialisten zal de communicatie met de basis wetenschappers bevorde
ren en het vakgebied in een stroomversnelling kunnen brengen. Ten tweede leidt een 
verbetering van het onderwijsprogramma in de basiswetenschappen ( wamtoe ik voor het 
gemak ook de technische wetenschappen reken) tot een versnelling en verbetering in het 
onderzoek. 

Voor dat onderzoek wil ik nu uw aandacht vragen. Het spreekt voor zich dat zulk een 
multidisciplinair onderzoeksveld alleen goed kan gedijen in een interuniversitaire organi
satie. De op Twents initiatief gestarte, en uit het BMTI (Biomedisch Technologisch Insti
tuut) voortkomende onderzoekschool IBME zie ik dan ook als een essentieel component 
voor de voortgang van dit onderzoek. De technische kennis afkomstig uit Delft, Nijmegen 
en Enschede gekoppeld aan de klinische, maar ook technische know-how, in Leiden en 
Enschede schept een gunstig kader voor dit jonge vakgebied en ik ben blij als hoogleraar 
hier mijn bijdrage aan te kunnen leveren. 

l-Iet is belangrijk dat wij ons bij de inbedding van dit onderzoek een aantal dingen realise
ren. Ik heb U reeds vermeld dat voor het volledig uitvoeren van een vervangings
geneeskundig onderzoek een diepe beurs gekoppeld aan een consequente lange termijn 
visie noodzakelijk is. Dit maakt een samenwerking tussen industrie en universiteit wel
haast obligaat. Het is geen geheim dat met name de communicatie, voortkomende uit 
verschillende prioriteitsstellingen, tussen industrie en universiteit nog wel eens een pro
bleem vormt. Er is een goede manier om dit te ondervangen en dit is met name in de 
Verenigde Staten al een breed geaccepteerde benadering. Als de industriële benadering 
niet in de universiteit past en de universitaire benadering niet in een industrie maar beide 
benaderingen toch een essentieel sleutel tot succes vormen zullen ze bijeen dienen te 
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worden gebracht. Dit kan door relatiefkleine technologiebedrijven die baanbrekende tech
nieken in nauwe samenwerking met universiteit en industrie tot wasdom brengen. I-lier 
vinden wij het grensvlak tussen commercie en wetenschap en kan voldoende geld gegene
reerd worden, door subsidies en venture kapitaal, om grote onderzoeksprogramma's suc
cesvol te doen verlopen. In de omgeving van Harvarden MIT is in Boston op deze wijze 
reeds een reeks aan biotechnologiebedrijven tot stand gekomen die zijn gebaseerd op 
initieel uit de universiteit voortgekomen onderzoek. In Nederland zijn nu pas enkele be
drijven van deze aard maar hun aantal is nog te gering en met name in de vervangings
geneeskunde is het aantal initiatieven te beperkt. Gezien het hoge kennisgehalte van onze 
samenleving en de specifieke kennis op het gebied van de vervangingsgeneeskunde lig
gen hier unieke kansen in een nog onontgonnen gebied. Mijn leerstoel bevindt zich in een 
jonge universiteit die zichzelf"de ondernemende universiteit" noemt. Indien een univer
siteit in Nederland in staat moet zijn een dergelijke samenwerkingsvorm tussen industrie 
en universiteit op het gebied van de vervangingsgeneeskunde van de grond te krijgen dan 
moet dit die van Twente zijn. 
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Dankwoord 

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte leden van het College van Bestuur en het Col
lege van Decanen. Ik dank U hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal mijn 
uiterste best doen om in samenwerking met onze Leidse groep middels deze leerstoel 
"biocompatibiliteit" een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de biomedische 
technologie aan de Universiteit Twente. Ik hoop u enthousiast te hebben gemaakt voor dit 
vakgebied en de grote mogelijkheden die het met name voor eenjonge en ondernemende 
universiteit biedt. Internationaal zijn hetjuist de jonge universiteiten die de grote potentie 
van de vervangingsgeneeskunde zien, de klassieke universiteiten hebben hier een strate
gie van gedogen. Wellicht dat dit gaat veranderen door bijvoorbeeld de recent snel toege
nomen activiteiten op het gebied van biomaterialen en tissue engineering aan top
universiteiten als MIT en Harvard. Juist een jonge universiteit als die van Twente heeft 
echter de dynamiek en de noodzakelijke randvoorwaarden om materiaaltechnologie, 
biotechnologie en tissue engineering aan elkaar te koppelen. Deze hybride technologie 
zal de basis zijn van veel doorbraken in de geneeskunde in de komende decennia zoniet 
de gehele volgende eeuw. Een optimale ontwikkeling van dit vakgebied in het BMI en de 
onderzoekschool ISME kan alleen plaatsvinden door uw actieve medewerking. 

Geachte leden van het BMTI en de Chemische Technologie. In de tijd dat ik nu in Twente 
actiefben heb ik de contacten met U als zeer inspirerend ervaren. Jarenlang fungeert onze 
groep in Leiden al als probleem oplosser voor klinische vraagstukken en het is voor mij 
zeer verfrissend die rol af en toe om te kunnen draaien en deze problemen, in elk geval 
gedeeltelijk, aan U voor te kunnen leggen en daar telkenmale werkbare oplossingen voor 
aangereikt te krijgen. Ik verheug mij op een hopelijk lange samenwerking met U allen. 

Gewaardeerde deelnemers aan de onderzoekschool ISME, wij werken in een zeer multi
disciplinair vak en het is onmogelijk om alle disciplines in een universiteit te verenigen. 
Een kader als het ISME is een essentieel voorwaarde om de vooraanstaande rol van ons 
land in de medische technologie verder uit te bouwen. Het ISME is nu reeds als organisa
tie zeer nuttig en ik hoop dat een toenemend aantal interuniversitaire samenwerkings
projecten, waar deze leerstoel als symbool voor kan dienen, binnen deze organisatie dit 
nut nog verder zal verdiepen. 

Geachte leden van de Nederlandse Vereniging voor Biomaterialen. Gemeten naar inwoner
aantal hebben wij een van de grootste biomaterialenverenigingen ter wereld. Het meest 
unieke is echter dat er tussen de biomaterialenwetenschappers onderling weinig haat en 
nijd en veel solidariteit heerst. Ik vrees dat dit zeker niet normaal is in de wetenschap in 
het algemeen. Deze solidariteit vindt vast zijn oorsprong in de multidisciplinaire aard van 
ons vak en wordt dan ook internationaal aangetroffen. In de Verenigde Staten vallen in
middels echter de eerste juridische procedures tussen onze collega's te bewonderen en als 
hier sprake is van een trend hoop ik dat wij die in Nederland kunnen keren. 

Dames en heren, zoals wij als Homo saplens het produkt zijn van onze omgeving zo ben 
ik dat als jonge hoogleraar ook. Als er al redenen zijn aan te voeren dat ik er in elk geval 
gedeeltelijk zelf aan heb bijgedragen hier vandaag voor U te staan dan schieten mij die in 
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elk geval niet te binnen. Zowel voor mijn opleiding als voor het onderzoek dat ik de 
afgelopen jaren heb mogen ervaren zijn veel mensen essentieel geweest en die wil ik nu 
gaarne dankzeggen. 

Allereerst zijn dat natuurlijk mijn moeder en helaas veel te vroeg gestorven vader. Het 
staat natuurlijk sowieso vast dat ik hier zonder hen niet had gestaan maar hun rol gaat veel 
verder dan een louter biologische, jullie hebben mij altijd alle mogelijkheden geboden om 
mezelf te ontwikkelen en me daar ook actief in gemotiveerd dat waardeer ik ten zeerste. 

Een ond.erzoeker heeft vele leermeesters maar zijn promotoren spelen daar natuurlijk een 
prominente rol bij. Hooggeleerde Daems en Grote juist de verschillende, maar uitste
kende, wijze waarop jullie invulling aan vele aspecten van onderzoek en de rapportage 
daarvan gaven strekken mij tot aan de dag van vandaag tot leering, daarvoor hartelijk 
dank. 

Ik heb het al vele malen gezegd, dit is een multidisciplinair vak, en zonder al die discipli
nes is er nauwelijks vooruitgang. Onze Leidse Biomaterials Research Group, waarvan nu 
een groot deel is gehuisvest in Bilthoven, herbergt veel van die disciplines en heeft met 
name door een unieke sfeer al veel van wetenschappelijke waarde voortgebracht. Harte
lijk dank voor alle samenwerking in de afgelopenjaren en ik weet zeker dat er nog vele zo 
mogelijk nog produktiever zullen volgen. Jn het bijzonder zou ik al die leden van de 
Biomaterials Research Group willen bedanken die tot het voormalig Laboratorium voor 
Otobiologie en Biocompatibiteit hebben behoord 

Beste promovendi uit het heden en verleden, de wetenschap van vandaag kan niet en 
bestaat niet zonder jullie. Mijn leukste en leerzaamste uren breng ik metjullie door. He
laas zijn dat er veel te weinig. Als jullie voor de helft op steken van mij wat ik leer van 
jullie geeft me dat al een zeer nuttig gevoel. 

Naar mijn weten kent Nederland slechts twee Fellows of Biomedical Engineering, een 
eretitel die voor de founders van de biomaterialenwetenschap is weggelegd en daarvan 
zijn er slechts enkele tientallen in de hele wereld. Hooggeleerde de Groot en Feijen, beste 
Klaas en Jan, jullie vormen de peilers van de Nederlandse biomaterialen en stonden ook 
samen met een tiental anderen aan de basis van de Amerikaanse en Europese biomaterialen 
verenigingen die inmiddels tot een duizendkoppig genootschap zijn uitgegroeid. Juist 
omdat jullie aan de basis van dit jonge vak hebben gestaan overzien jullie nog als twee 
van de weinigen alle inmiddels ontstane deelgebieden. Juist die brede interesse is in dit 
multidisciplinaire vak een noodzaak en ik zie dit als een belangrijk voorbeeld dat navol
ging verdient. 
Beste Jan, hartelijk dank voor al je inspanningen om deze leerstoel te creëren. Ik ben diep 
onder de indruk van je onuitputtelijke energie en vakkennis en hoop in de komende jaren 
veel van je op te steken en ben overtuigd van een vruchtbare samenwerking. 

Beste Klaas, jij bent voor mij een lichtend voorbeeld. Ik ken geen hoogleraar die zijn 
medewerkers zbveel vrijheid geeft en toch zoveel beoogde wetenschappelijke vooruit
gang boekt. Je hebt mij in mijn promotietijd al begeleid en ik ben als universitair docent 
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en hoofddocent bij jouw sectie aangesteld geweest. Al die tijd heb ik de indruk gehad met 
je te werken en niet voor je. Een ieder die mijn diepere karakterstructuur kent weet hoe 
belangrijk dat voor mij is. In feite was er altijd sprake van een partnership en dat heeft zich 
de laatste jaren steeds verder verdiept. Klaas, ik hoop dat wij nog heellang samen mogen 
werken en ik zegje hierbij welgemeend dank. Zonder jou stond ik hier niet. 

Ellen, Marka en Michelle ik heb drie kwartier besteed om uit te leggen waarom de we
tenschappelijke discipline waarin ik actief ben zo vreselijk belangrijk voor mij en ook 
voor anderen is. De basis van deze rede is dat levensverlenging zonder levenskwaliteit 
eigenlijk zinloos is. In vergelijk tot de kwaliteit die lichaamsvervanging aan een mensen
leven toevoegt vormt de kwaliteit die jullie aan mijn leven toevoegen een volledig andere 
dimensie, voor jullie ruil ik alles in. 

Geachte toehoorders, zoals u hier bijeen zit, met uw huidige leeftijd, hebt u een gemid
delde levensverwachting van waarschijnlijk meer dan 80 jaar. Dit is ongeveer het dubbele 
van die van onze voorouders. Wij zijn daar niet op gemaakt en een behoorlijk aantal van 
U zal zonder voldoende ontwikkeling van de vervangingsgeneeskunde een belangrijk 
deel van zijn leven, volstrekt onnodig, onvoldoende aan de maatschappij kunnen deelne
men. Door de nieuwste vormen van materiaaltechnologie te koppelen aan het inschakelen 
van natuurlijke productieprocessen kan de wetenschap uw levenskwaliteit in die periode 
aanzienlijk verbeteren. Naar mijn mening is het dan ook zinloos tijd en geld aan levens
verlengend onderzoek te besteden zonder dit gepaard te laten gaan aan een zware onderzoek
sinspanning in hybride technologie voor de vervangingsgeneeskunde. Het antwoord op 
de in de titel gestelde vraag: Homo senescens: Levensverlenging zonder kwaliteit? Luidt 
dan ook NEE IN GEEN GEVAL! 

Ik heb gezegd. 
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